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DE KRUIPENDE DIEREN. (REPTILIA) 

Deze klasse van dieren bevat vier grondvormen, welke door de Schild- 
padden, Hagedissen, Slangen en Kikvorschen vertegenwoordigd worden, en 
aanleiding gegeven hebben tot het opstellen van een gelijk getal orden, ge- 
noemd, Chelöne, Saurw, Ophidta en Baträchi. De benaming Amphibia 
wordt meestal in dezelfde beteekenis genomen als die van Reptilia ; sommige 
schrijvers echter begrijpen daaronder alleen de Batrachers. De Kruipende 
dieren vormen de derde klasse aan het dierenrijk, en worden het meest na- 

‚ tuurlijk geplaatst tusschen die der Vogels en Visschen. Het zijn gewervelde 
_ dieren met koud, rood bloed; wier hart ééne, veelal onvolkomen, bij de 

Krokodillen volkomen in twee afdeelingen gescheidene, kamer vertoont, terwijl 

er steeds twee, zelden onvolkomen gescheidene, voorkamers aanwezig zijn ; 
Ì die door longen, zelden door longen en kieuwen te gelijk, en in den eersten 
E leeftijd somtijds door kieuwen alleen, ademen; wier huid naakt of met 

schubben bedekt is, en welke eijeren leggen, die somtijds reeds in het moe- 
_derlijf uitgebroeid worden. 

Bij vele Kruipende dieren ontbreken de pooten gedeeltelijk of geheel, en 
_ dit laatste heeft ook bij sommigen plaats ten opzigte van den staart. De pooten, 

_ zijn meestendeels met vijf of vier teenen voorzien, en deze dragen gewoonlijk 
scherpe en puntige nagels. De vorm van den kop biedt veelvuldige verschei- 
__denheden aan. Erzijn steeds twee oogen aanwezig, die somtijds groot, meestal 
echter naar evenredigheid klein en bij sommigen onder de huid, die echter 
_ hier zeer dun is, verborgen zijn. Bij velen, zoo als de Slangen, de Gekko’s, 

verscheidene Skinken en Hagedissen ontbreken de oogleden, en de oogen 
worden door de huid bedekt, die hier zeer dun is en een bekleedsel, door- 
schijnend als glas, vormt, dat bij iedere ruijing te gelijk met de huid vernieuwd 

wordt, De meeste Kruipende dieren hebben intusschen, even als de vogels, drie 
_ oogleden. De pupil van het oog is bij de meesten kringvormig; bij anderen, zoo 

als de Krokodillen, Gekko’s en vele Slangen, van de gedaante eener lengte - 
spleet, bij vele Batrachers, van de gedaante eener dwarsspleet. Bij velen is een 
trommelvlies aanwezig, hetgeen echter somtijds onder de huid verborgen is, - 
somtijds aan het einde van eenen korten, uitwendigen gehoorweg ligt. De 
kruipende dieren zijn met inwendige en uitwendige neusopeningen voorzien. 
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Laatstgenoemden (de neusgaten), liggen meest zijdelings; bij de in het water 
levende soorten zijn zij naar boven gerigt, en kunnen, bij sommigen dezer, 
door kleppen gesloten worden. 

De tanden ontbreken bij de Schildpadden, bij de Padden en andere daarmede 
verwante geslachten ; bij eerstgenoemden zijn de kaken, even als bij de vogels, 
door een hoornbekleedsel bedekt. De tanden der overige kruipende dieren _ 
zijn meestal konisch of priemvormig, zelden met insneden voorzien, en zij 

dienen in het algemeen slechts tot het vatten en vasthouden van het voedsel Ei 
Zij zijn meestal gelijkvormig op alle deelen der kaken. Bij de vergiftige Slangen 

is de voorste tand der bovenkaak doorboord, en brengt het vergif in de won- 
den, die zij er mede te weeg brengen. Bij eenige slangen (de Eijervreters), 
ziet men aan de onderste uitsteeksels der halswervels tandachtige punten, 
welke den slokdarm doorboren. Men ziet niet zelden ook tanden in het ver- 
hemelte ; eigenlijke tandholten zijn slechts bij de Krokodillen aanwezig; bij de — 
meeste overigen zitten de tanden in groefjes, maar bij de Agama-achtige Sau- k, 
rers der oude wereld zijn zij met den bovenrand der kaken zamengegroeid. 

De tong is bij de verschillende Kruipende dieren aan veelvuldige wijzigingen — 
onderworpen. Bij de Pipa's schijnt zij geheel te ontbreken, Bij anderen dient _ 
zij slechts ter betasting; loopt veelal, zoo als bij de Slangen en Waranen, in — 
twee lange priemvormige draden uit, en kan in eene scheede teruggetrokken. — 
worden. Bij de Krokodillen is zij vleezig en grootendeels vastgehecht; bij vele 
Batachers is zij van achteren vrij; bij sommige Salamanders zit zij op een 
steeltje als een champignon; bij de Kameleons is zij wormvormig, zeer uit- 
rekbaar en kan pijlsnel uitgestoken worden. Vele kruipende dieren zijn met 
speekselklieren voorzien, en bij de vergiftige Slangen zijn eigene, het vergif 
bereidende klieren aanwezig. De slokdarm is meestal tamelijk lang en bij de 
Zeeschildpadden aan de binnenzijde met groote kegelvormige papillen voorzien. 
De maag is bij de Krokodillen rond, bij de overigen meestal langwerpig. 
De darmbuis, die gewoonlijk van middelmatige lengte is, loopt van onderen 

in eene cloaca uit, waarin zich de openingen bevinden der voortteelings= 
werktuigen en der urien-leiders. De anus is rond bij de Batrachers en bij 
de Schildpadden; bij de Krokodillen en Salamanders heeft hij de gedaante 
eener lengtespleet; bij de meeste Saurers en Slangen, die eener dwarsspleet, 
De lever, alvleeschklier en milt zijn altijd aanwezig. 

De gedaante en het zamenstel van den schedel bieden bij de kruipende dieren 
veelvuldige onderlinge afwijkingen aan. Het getal der romp-wervels is som- 
lijds, zoo als bij de meeste Batrachers, zeer gering; bij de Slangen daarentegen 
buitengewoon groot. Het ligchaam der wervels is meestal aan de voorzijde 
hol; aan de achterzijde bol. De ribben worden bij vele Batrachers slechts 

door kleine kraakbeenige aanhangsels, en bij de Kikvorschachtige eenvoudig 
door de, hier sterk ontwikkelde, dwarsuitsteeksels der wervels vervangen. 
Bij de Schildpadden zijn de acht paar ribben met de rompwervels, door eene 
van huidbeen gevormde massa, ineengesmolten. Bij de Slangen zijn alle wer- 
vels, met uitzondering der staartwervels, met ribben voorzien. Het borstbeen 
ontbreekt bij de Slangen, sommige slangachtige Saurers en de Cecilia's, 
en het bekken is slechts bij eenigen dezer dieren door een draadachtig beentje 
vertegenwoordigd. 
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E: De longen vormen twee zakken met cellen, welko echter, vooral aan het onder- 
ple gedeelte der longen, somtijds geheel verdwijnen, zoodat de longen alsdan 
zich gedeeltelijk als blazen voordoen. Bij de Slangen en andere slangvormige 

Reptilia is gewoonlijk de eene zak ten koste des anderen ontwikkeld, zoodat 
er somtijds slechts één, zeer lange longzak aanwezig is. Bij de Schildpadden 
gijn de longen plat; bij de Kameleons en andere Agama-achtige Sauriers, 
aan het einde, in een grooter of kleiner getal aanhangsels uitloopende, De 

ademhaling wordt bij de meeste Batrachers door schielijke bewegingen van 
het tongbeen bewerkstelligd, nadat zij de mondholte met lucht gevuld hebben. 
_Het herstellingsvermogen is bij de Kruipende dieren , voornamelijk bij som- 
wis Batrachers, zeer groot. Zij groeijen zeer langzaam, en bereiken eenen 
hoogen leeftijd. Zij hebben een taai leven; kunnen langen tijd vasten; het 
sterven geschiedt zeer langzaam, en zelfs na den dood behouden de spieren nog 
geruimen tijd hunne prikkelbaarheid, De Kruipende dieren staan ten opzigte 
van het zieleleven op eenen lagen trap. Zij kunnen allen de hitte goed verdu- 
ren; anderen ook de koude, en sommige soorten uit koudere streken sterven 
zelfs dan niet, wanneer zij in het ijs vast vriezen. De soorten, welke in 
de koude en gematigde streken leven, brengen den winter slapende door; 
tot welk einde de meeste Batrachers in den modder op den grond der wateren 
kruipen. Er zijn ook soorten, welke, in de heete luchtstreken, het drooge 
jaargetijde, onder den grond verscholen, slapende doorbrengen, 

De grootte, welke de Kruipende dieren bereiken, is zeer verschillend vol- 
gens de soorten, Sommigen zijn naauwelijks langer dan een duim, terwijl 
eenige Boa's en Krokodillen eene lengte van twintig tot vier-en=twintig voet 
bereiken. 

De meeste Kruipende dieren leven van dierlijk voedsel: de kleinere verslin- 
den wormen en insecten, de grootere hoogere dieren, en sommige Krokodillen 
vallen zelfs den mensch aan. De Landschildpadden eten gras, sommige Zee- 
schildpadden zeewier, de Legoeanen voeden zich met boombladeren of bloe- 
sems, anderen met beziën, en men zegt, dat ook de Wratslang vruchten eet. 

Sommige soorten verkiezen de zee uitsluitend tot verblijfplaats : deze zijn 
de Zeeschildpadden en de Zeeslangen. De Leder- en eenige Zoetwaterschild- 
padden, eenige Saurers, de Waterslangen en sommige Boa's, zoo als ook 
vele Batrachers leven in zoet water. De Krokodillen houden zich meest aan 
de oevers en den mond der rivieren op. Eene groote menigte soorten leven 
op het land, hetzij in vochte, boschrijke, hetzij in drooge woeste streken, 
en sommigen kiezen tot schuilplaats rots- of aardholten. Met uitzondering der 
Schildpadden, zijn er ook velen, die op struiken en heesters klimmen , of zelfs 
geheel op boomen leven. 

De geographische verbreiding der kruipende dieren biedt menige opmer- 
kenswaardige bijzonderheden aan. Zij zijn het menigvuldigst in de heete 
luchtstreken, en hun getal, zoowel aan soorten als aan individu's, neemt 
allengskens af in de koudere luchtsteken, tot zij eindelijk tegen de poolcirkels 
geheel verdwijnen Er bestaat ook eene diergelijke verhouding ten opzigte 
hunner vertikale verbreiding, daar hun getal, hoe hooger men op de bergen 
klimt, steeds geringer wordt, en zij reeds beneden de sneeuwlijn niet meer 
voorkomen. Van de in de zee levende soorten zijn de Zeeschildpadden 



over alle heete luchtstreken verbreid, terwijl de Zeeslangen slechts in de 
zeeën der heete luchtstreken, tusschen Ceylon en Amerika gelegen, voorkomen. 
Sommige vormen der Kruipende dieren zijn over de geheele wereld verbreid: _ 
b.v. de Kikvorschen, de Boomkikvorschen, de Rivierschildpadden ; andere _ 
worden wel is waar in alle werelddeelen gevonden, maar zijn meer tot de _ 
warmere en heete luchtstreken beperkt: bv. de Gekko's, de Skinken, de 
Boa's. Sommige vormen zijn daarentegen tot zekere landen of streken beperkt. _ 
De Lederschildpadden b.v. worden slechts in Azië, Afrika en Noord-Amerika ie 

aangetroffen; de Legoeanen, Anolissen en Ratelslangen slechts in Amerika, 
de Draken alleen in Oost-Indië; de Kameleons in Afrika met Madagaskar, _ 

het zuid-westelijke Europa en Azië; de Visch-Salamanders slechts in _ 

Noord-Amerika en Europa; de Salamanders eindelijk zijn uitsluitend aan het 
noordelijke halfrond eigen. Anderen zijn geheel van sommige werelddeelen 
uitgesloten. Amerika b.v. heeft geene Kameleons, Draken, echte Waranen, — 
Pythons, Adders en Brilslangen. Verscheidene vormen der oude wereld, — 
ofschoon in de nieuwe vertegenwoordigd, bieden daar standvastige afwijkin= 
gen ten opzigte van het tandstelsel: dit heeft plaats bij de Hagedis- en 
Agama-achtige Saurers. In Europa ontbreken verscheidene vormen geheel 
en al: b.v. de Lederschildpadden, de Krokodillen, de Legoeanen, de Waranen, 
de Anolissen, de Draken, de Wormslangen, de echte Waterslangen, de Boom= 

slangen, de Boa's, de Ratelslangen, de Wormadders, de Padden, de Pipa’s, 
en de Cecilia's. In Australië worden geene Land- en Lederschildpadden, geene 
Anolissen, Kameleons, geene Hartkop-adders, Pipa’s, Salamanders en Gecilia’s 

gevonden. In Zuid-Amerika ontbreken sommige vormen, welke menigvuldig 

in Noord-Amerika voorkomen, b.v. de Lederschildpadden en de Zwem- 
slangen. 

Zoo als boven vermeld is, worden de Kruipende dieren in vier orden 
gebragt, te weten : de Schildpadden (Chelòne); de Saurers (Saure), de 
Slangen (Ophidia), en de Batrachers (Baträchi). 

DE SCHILDPADDEN. (CHELONZ) 

De Schildpadden vormen eene der meest natuurlijke orden van het dierenrijk. 
Er is tot nog toe geene soort ontdekt, die zoo zeer van den grondvorm dezer 
dieren afwijkt, dat men dezen zoude kunnen miskennen. Om derhalve eene 
schildpad van al de overige dieren te onderscheiden, is het toereikende te 
weten, dat haar ligchaam omsloten is door een, uit de rugwervelen, de ribben 
en het borstbeen zamengesteld, beenen pantser, aan wiens binnenzijde de 

beenderen en spieren der ledematen vastgehecht zijn; en dat het dier door 

deze inrigting in staat gesteld wordt, kop en hals, pooten en staart, meer 

of min volkomen onder dit pantser te kunnen terugtrekken en verbergen. Dit 
pantser is, als het ware, voor deze dieren, een huis, hetgeen zij gedurig en 
met moeite moeten rondslepen, hetgeen hun , die van krachtige verdedigings- 
middelen verstoken zijn, daarentegen ten allen tijde en oogenblikkelijk , eene 
veilige schuilplaats aanbiedt. 
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ze __Beschouwt men dit pantser nader, zoo vindt men, dat het steeds uit twee 
stukken, het rug- en borstschild genaamd, bestaat. Deze beide zijn echter 
alleen op de zijden met elkander verbonden : bij de Land- en Zoetwaterschild- 
padden, door naden; bij de Leder- en Zeeschildpadden, door kraakbeen en 
banden. Het rugschild wordt gevormd door de ruggewervels en ribben, die 
standvastig ten getale van acht zijn ; het borstschild, door de verschillende, 
eigenaardig gevormde stukken van het borstbeen. De beenderen, die het 
pantser zamenstellen, zijn gedeeltelijk door naden met elkander verbonden, 

gedeeltelijk innig vereenigd, door middel van kleine in de huid gevormde 
beentjes. Dit pantser nu is het vaste punt, aan hetwelk zich alle overige 

deelen aansluiten. Van voren volgen op de vastgegroeide rugwervels, de 
vrije halswervels ; van achteren, de staartwervels. Het bekken is van achteren 
tusschen het rug en borstschild ingeklemd, en de voorste ledematen zijn aan 
het panser door middel der vorkbeenderen vastgehecht. Op deze wijze vinden 
alle ledematen, even als de hals, een vasten steun in dit pantser, wiens 
achterste en voorste, breede openingen gesloten worden door de huid, welke 
de vrije deelen van het dier bekleedt. 

Een ander voornaam kenmerk der Schildpadden is, dat hare kaken, in 
stede van met tanden, even als bij de vogels met een hoornachtig bekleedsel 
voorzien zijn; en zelfs dit ontbreekt bij sommige soorten. 

De huid der Schildpadden is gewoonlijk met schubben bedekt; somtijds 
is zij echter geheel glad. Het pantser is meestal met zoogenaamde schilden 

of hoornplaten, zelden met eene weeke lederachtige huid bekleed. De kop 
is, naar evenredigheid, klein, en de neusgaten liggen geheel voor aan den 
snuit, die somtijds als eene kleine tromp verlengd is. De oogen zijn van middel- 
matige grootte en kunnen behalve door de twee buitenste oogleden, door een 
derde binnenooglid gesloten worden; de pupil van het oog is steeds kring- 
vormig. Het gehoor dezer dieren schijnt niet fijn te zijn; aangezien het trommel- 
vlies uit een schijfje van kraakbeen bestaat, over hetwelk de huid heenloopt. 
De staart is meestal kort of van middelmatige lengte. De vorm der pooten is 
zeer verschillend volgens de soorten. De teenen zijn in de meeste gevallen met 
vier of vijf, somtijds slechts met drie of twee nagels voorzien , zelden geheel 
van nagels ontbloot. De tong is kort, breed en min of meer dik. De luchtpijp 

is tamelijk lang ; de longen zijn groot. Het hart is gewoonlijk kort, maar dik 
en breed; de voorkamers zijn steeds volkomen van elkander afgescheiden ; 
daarentegen bestaat er, in de hartkamer zelve, slechts een onvolkomene 

tusschenwand. 
De gedaante en de kleuren der Schildpadden ondergaan bij sommige 

soorten, volgens den leeftijd, aanzienlijke veranderingen. Sommige soorten 
bereiken eene aanzienlijke grootte. Allen komen uit eijeren voort, die meer 
of minder kegelvormig en met eene kalkachtige, ruwe, witte schaal ber 

kleed zijn. Het wijfje legt hare eijeren, wier getal somtijds meer dan honderd 
bedraagt, in het zand, aan de oevers der zee of rivieren, en laat ze, even 

als ook de door de warmte der zonnestralen uitgebroeide jongen, aan hun 
lot over. 

De levenswijze, zeden en huishouding der Schildpadden bieden, volgens de 
soorten, veelvuldige afwijkingen aan. Eenigen leven steeds in de zee; anderen 



houden zich în rivieren, meren of moerassen op, en sommigen wonen steeds 
op het land, De meesten schijnen zeer lang te leven. 

De dieren dezer orde zijn over alle vijf werelddeelen verspreid. De Zee- 
en Lederschildpadden worden slechts in de warme gewesten gevonden ; maa 
laatstgenoemden ontbreken in Zuid-Amerika en in Nieuw-Holland, hetwelk 
ook geene Landschildpadden schijnt voort te brengen, j 

De Schildpadden worden verdeeld in Land-, Zoetwater-, Leder= en Zee- 
schildpadden. Ë 
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De Landschildpadden. (Zestado.) 

Deze Schildpadden, aan welke het land tot verblijfplaats is aangewezen, 
begeven zich nooit vrijwillig in het water. Haar rugschild is sterk gewelfd, 
en maakt met het borstschild een geheel uit; beiden zijn met groote hoornplaten, — 
de overige deelen des ligchaams met kleinere of grootere schubben bedekt. 
Bij sommigen is het borst-, bij anderen het rugschild gedeeltelijk beweegbaar, 
Hare krachtige en stompe nagels vertoonen zich als van onderen onmiddellijk 
aan de plompe pooten bevestigd, wier onbeweeglijke teenen onder de huid 
verborgen zijn, en op welke zij zich langzaam, en als op stelten loopende _ 
voortbewegen. Zij voeden zich meestal van plantenstoffen, zoo als gras, 
bladeren, wortels of vruchten; somtijds ook van slakken en wormen. Men 
vindt haar in alle werelddeelen, behalve in Nieuw-Holland. Sommige soorten _ 
schijnen op zekere jaargetijden te trekken : de Fransche reiziger J. VERREAUX 
onmoette eens in de zandwoestijnen ten noordoosten van het Kafferland, eene 
kolonne schildpadden, (Testudo Verreauxii, geometrica, angulata, areolata), die 
meer dan veertig uren lang en twee tot drie voet breed was en van het zuiden 
naar het noorden ging. Er waren zoowel mannetjes als wijfjes met rijpe 
eijeren onder; in de woestijn, welke door vele Zand- en Hoornadders, Knaag- 
dieren en Torren bewoond werd, was geen spoor van plantengroei te vinden. 

De grootste van alle bekende soorten is de zwarte landschildpad (Testudo 
nigra). Zij wordt over de drie voet lang, en is geheel zwart van ;kleur. 
Men vindt haar in menigte op de aan de oostkust van Afrika gelegene ei- 
landen. Haar vleesch is voortreffelijk van smaak. Zij wordt om die redenen 
dikwerf levend van de zeelieden nredegenomen, en werd waarschijnlijk 
op deze wijze in landen verplaatst, waar zij oorspronkelijk niet voorkomt, 
zoo als bv. op de westkust van Amerika. Men vindt haar ook op de Galapagos 
eilanden, waar zich deze Schildpadden zoo sterk vermenigvuldigd hebben, 
dat de zeevaarders somtijds die eilanden alleen met het oogmerk aandoen, 
om ze als proviand in te nemen. 

Eene der fraaiste, maar kleine soorten is de Testudo geometrica, van 
de Kaap de Goede Hoop. Haar rugschild is pyramiedvormig en fraai geel en 
zwart gestreept. 

In het zuidelijke Europa worden verscheidene soorten gevonden. De eene, 
Testudo greca, heeft groote zwarte vlekken op het borstschild; zij is gemeen 

in ltalië en Griekenland. De andere, Testudo marginäta, bewoont Dalmatië 
en de noordkust van Afrika; zij is grooter en het achterste vrije einde van 
haar borstschild is beweegbaar. 

var ee 
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In Zuid-Amerika schijnen slechts twee, zeer met elkander verwante soorten 

voor te komen. De grootste is Testudo tabulâta, de kleinere Test. carbónarta, 
beiden worden dikwerf levend uit Suriname naar Europa gebragt. 

Gilolo is het eenige eiland van den Indischen Archipel, hetwelk een Land- 
schildpad, Testudo Forsteni genoemd, voortbrengt. 

Sommige streken van het heete Afrika, zoo als de Goudkust en Mozambique 
herbergen eene soort, die door haar, van achteren beweegbaar rugschild, 
van alle overige soorten afwijkt. Dit is de Testudo kinyzis. 
_ Alle deze soorten hebben aan de achterpooten vier, aan de voorpooten vijf 
_teenen en nagels. Aan de Kaap de Goede Hoop wordt intusschen eene soort 
gevonden, wier voorpooten slechts met vier teenen en nagels voorzien zijn. 
Zij is klein, en onder den naam van Testudo areolata, beschreven, 

AE 
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De Zoetwaterschildpadden. (Emys.) 

De talrijke soorten, welke tot deze groote familie behooren, hebben, in het 
algemeen, ten opzigte van hare gestalte en maaksel , meer overeenkomst met 
de Land- dan met de Leder- en Zeeschildpadden. Zij onderscheiden zich van 
eerstgenoemden voornamelijk daardoor dat haar pantser minder gewelfd is, en 
dat de teenen vrij en gewoonlijk door een zwemvlies verbonden zijn. Zij zijn 

zeer menigvuldig in Amerika en Azië, zeldzaam in de overige werelddeelen. 
Zij houden zich, min of meer uitsluitend, in rivieren. meren of moerassen op, 

en de meesten voeden zich veelal van wormen, weekdieren, ja zelfs van 
visschen, amphibiën of andere dieren der hoogere klassen ; sommigen leven 
ook van plantaardige stoffen. 

Eenige soorten naderen, door hare levenswijze en haar tamelijk sterk ge- 
welfd rugschild, tot de Landschildpadden. De vrije gedeelten van haar borst- 
schild vormen twee groote, beweegbare kleppen, die vast aan het rugschild 
kunnen worden aangedrukt. Hiertoe behoort de doosschildpad (Emys clausa), 
van Noord-Amerika, alwaar zij, althans in de middele en noordelijke staten, 
de plaats der Landschildpadden vervangt, die slechts in de zuidelijke staten 

voorkomen. — Op de Sunda-, Moluksche en Philippynsche eilanden wordt 
eene andere soort, Emys amboinensis, gevonden. — Bij sommige soorten 
is de beweegbaarheid der kleppen van het borstschild zeer gering, of somtijds 
alleen bij jonge voorwerpen op te merken. Dit heeft plaats bij Emys Diardii, 
van de Sunda-eilanden en het vaste land van Indië; en ook bij Emys europea, 

die in het zuidelijke Europa tot Pruissen, Polen en Rusland gevonden wordt, 
en door haar donkergroen, met vele kleine geele vlekken gestipt, rugschild 

zeer kennelijk is. 
Bij eenige andere soorten zijn de voornoemde kleppen van het borstschild 

somtijds zeer klein en niet zelden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet 
beweegbaar. Haar pantser heeft eene langwerpige gedaante, en hare keel is 
met draadjes of kleine huidfranjes voorzien. Hiertoe behoort Emys scorpioides, 
van Suriname, met beweegbare kleppen aan het borstschild, en Emys 
odoräta, uit Noord-Amerika, alwaar zij stinkpot genoemd wordt, omdat 
zij eene sterke muskus-lucht bij zich heeft, 
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De meeste soorten hebben een onbeweegbaar borstschild, en worden in 
Amerika en Azië gevonden. Tot deze behoort ook de, in het zuidelijke Europa 
gemeene, Emys vulgaris. Andere soorten wijken in vele opzigten onder 
elkander en van de voorgaande af. Dit zijn b.v. Eimys (Platysternon) mega- 
cephäla, van China, met eenen langen staart, en zeer grooten kop en pooten. 
Verder Emys (Chelydra) serpentina, van Noord-Amerika, met een klein 
pantser, wiens borststuk den vorm van een kruis heeft; met een langen, 
van boven met een kam voorzienen staart, en met draadjes aan de kin. Zij 
wordt zeer groot, houdt zich in rivieren en meren op, voedt zich van visschen 
en watervogels, en haar vleesch wordt gegeten. — Nog meer afwijkend 
door haren platten, driehoekigen en met huidfranjes versierden kop is eene 
tamelijk groote soort van Cayenne, Chélys fimbriata genaamd. Hare oogen 
zijn zeer klein. Zij is een nachtdier en leeft van plantaardige stoffen. 

Eene geheele reeks van soorten is daardoor merkwaardig, dat zij haren 
kop, in stede van dien in eene regte lijn onder het pantser te trekken, zijde- 
lings tusschen de randen van het borst— en rugschild verbergen. Haar hals 
is langer dan gewoonlijk, de pantser en kop zijn plat, de oogen min of 
meer naar boven gerigt, en de teenen door sterk ontwikkelde zwemvliezen 
verbonden. Zij worden slechts in het heete Amerika, in Afrika en Nieuw- 
Holland gevonden, en vervangen, in de twee laatstgenoemde werelddeelen, 
alleen; de plaats der overige zoetwaterschildpadden. Eene der grootste soorten 
dezer afdeeling is Emys expansa. Zij wordt in de Amazonen-rivier en 
den Orenoko gevonden, en vervangt als het ware, voor de inboorlingen, 

de plaats van het rundvee, aangezien ieder dier schildpadden bij de tien 
pond vleesch oplevert. Zij zwemt voortreffelijk, en bezoekt de moerassige 
oevers, om aldaar gras te gaan eten. Gedurende de maand Januarij begeeft 
zij zich, in gezelschap van andere soorten, aan zandige oevers der rivieren 
en eilanden, om des nachts hare eijeren in het zand te leggen. Deze dieren 
volgende, trekken tevens eene menigte inboorlingen naar die streken, ten einde 

hunne eijeren te verzamelen, die zij vervolgens aan de Europeaansche koop- 
lieden dier gewesten verkoopen. Aan den Orenoko alleen worden, in één saisoen, 
over de dertig millioen eijeren dezer dieren verzameld, en daaruit omstreeks 
5000 kruiken olie gewonnen. Neemt men aan, dat ieder wijfje 100 eijeren 
legt, zoo moet het getal der in deze streken verzamelde wijfjes-schildpadden 
ten minste 500,000 beloopen.— Eenige soorten dezer afdeeling zoo als 
b.v. Emys Maximiliani, uit Brazilië, en Emys longicollis uit Nieuw 

Holland, hebben slechts vier teenen aan iederen poot. Andere hebben aan 
iederen poot vijf teenen. Deze laatste worden alleen in Afrika gevonden en ver- 
vangen hier de plaats van alle overige zoetwaterschildpadden : de meest be- 
kende soort is Emys galeata, van de Kaap de Goede Hoop. Bij andere, 
eveneens met vijf teenen, is het voorste einde van het borstbeen beweegbaar : 
tot deze behoort Emys (Sternotheres) sinuäta, van de binnenlanden van Zuid 
Afrika, waar zij aan diepe plaatsen in de rivieren leeft en bij, zonneschijn op 
rotsen aan de oevers uitrust. Zij is zeer schuw, en wordt het best met den 
hengel, met een stuk vleesch als aas, gevangen. 
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De Lederschildpadden. (Zriönye.) 

Deze schildpadden, welke zeer gemakkelijk van alle overige te onderschei- 
_ den zijn, bieden de volgende hoofdkenmerken aan. Pantser kringvormig, zeer 

__ plat, met eenen min of meer ontwikkelden, beweegbaren, tot het zwemmen 
ienenden kraakbeenrand omzoomd, en, even als de overige deelen van het 
igchaam, met eene naakte, weeke huid, zonder schubben, bekleed. Kaken 

zonder hoornbekleeding, met vleezige lippen voorzien. Teenen door groote 
zwemvliezen verbonden, en slechts de drie binnenste met nagels voorzien. 
Tromp, aan wier einde zich de neusgaten openen, verlengd. Kop klein. 
Oogen schuins naar boven gerigt. — De meeste soorten bereiken eene aan- 

_ zienlijke grootte. Hare verblijfplaatsen zijn de groote rivieren of meren van 

‚ Afrika, Azië en Noord-Amerika. Zij zwemmen voortreffelijk ; voeden zich 
‚van planten of dieren; loeren, in het riet verscholen, op haren buit, of 
_gaan dien ’s nachts aan de oevers opzoeken; zijn zeer vraatzuchtig, schuw 
en krachtig, en verdedigen zich, door hevig te bijten, tegen hare vijanden. 

__ De meesten zijn olijfgroen van kleur, met grootere of kleinere, niet zelden 
opene, vlekken. 
____De lederschildpad van den Nijl, (Trionyx niloticus), is wit en geel 
_ gevlekt. Op de Sunda-eilanden worden twee soorten, Trionyx stellatus en 
_ Trion. subplanus, gevonden : eerstgenoemde wordt over de 200 pond zwaar; 

laatstgenoemde is kleiner en heeft een zeer plat rugschild. De Japansche 
soort, Trion. japonicus, schijnt steeds klein te blijven. 

Bij eenige kleine soorten is het pantser sterker gewelfd dan gewoonlijk, 
met eenen zeer smallen rand omzoomd , die door eenige, los in het kraakbeen 
zittende, huidbeentjes ondersteund wordt, en van achteren op iedere zijde tot 

__eene soort van klep verlengd is, welke de achterpooten beschermt. Hiertoe 
__ behoort Frionyz gränosus, uit Dekan. De overige soorten worden in Mos- 

sambique en Senegambië gevonden. 

De Zeeschildpadden. (Chelonia.) 
Zij bewonen bij uitsluiting de zee, en kruipen slechts dan op het land, wan- 

neer zij hare eijeren willen leggen. Men herkent de Zeeschildpadden oogenblik- 
kelijk aan hare pooten, die, bij uitstek tot het zwemmen ingerigt, de gedaante 
van platte vinnen hebben, in welke de lange, grootendeels ongewapende, niet 
beweegbare, teenen verborgen zijn. Haar schedel is aan de zijden door eene 
soort van dak overwelfd, aan wiens binnenvlakte de kaauwspieren vastgehecht 
zijn. De Zeeschildpadden bereiken eene aanzienlijke grootte. Zij bewonen 
de zeeën der warme luchtstreken. De meesten voeden zich van zeeplanten, 
eenige van week- en andere dieren der lagere klassen. Zij leggen hare eijeren 
in het zand des zeestrands, in gaten, die zij bij nachttijd graven. De jonge 
Zeeschildpadden begeven zich, zoodra zij uit het ei gekropen zijn, dadelijk 
in zee. In Zuid-Amerika worden, gedurende den legtijd, de anders geheel 
eenzame zandkusten, waar deze schildpadden hare eijeren komen leggen, door 
inboorlingen of Europeanen bezocht, millioenen van eijeren verzameld, duizende 
schildpadden gedood, en geheele scheepsladingen, bevracht met het inge- 
zouten vleesch dezer dieren en de uit de eijeren gekookte olie, weggevoerd. 
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De meeste soorten hebben een met groote hoornplaten bedekt pantser, en _ 
hare overige deelen zijn met grootere of kleinere schubben of schilden bedekt. 
Onder deze behoort de eetbare schildpad (Chelonia mydas), tortue franche MM 
der Franschen. Dit is de soort, wier vleesch de schildpadsoep levert, en ook 
tot het, onder dien naam bekend, surrogaat aanleiding heeft gegeven. Zij 
weegt 600 pond en meer, wordt in de meeste zeeën der heete luchtstreken (jj 
gevonden, en voedt zich uitsluitend van planten. De vangst wordt voorna- # 
melijk aan de eilanden der westkust van Afrika uitgeoefend, en er worden 
niet zelden levende voorwerpen naar Europa gebragt. — Eene andere soort 
wordt in de Middellandsche zee en aan de oostkusten van Amerika gevonden. _ 
Dit is de couane der Franschen en logger-head turtle der Engelschen : 

Cheloniaecëphälo. Zij is kleiner dan de voorgaande, en haar rugschild hooger. 
Zij voedt zich van allerlei dieren uit de lagere klassen. Haar vleesch is niet 
te gebruiken, en de hoornplaten van haar pantser worden, omdat zij zeer dun _ 
zijn, even als die der voorgaande, weinig geschat. Deze stof, het zoogenaamde — 
schildpad, hetgeen men tot allerlei sieraden verwerkt, wordt bijkans uitsluitend — 

van de soort gewonnen, welke de Franschen caret, de Engelschen hawks—bill- 
turtle, en de natuuronderzoekers Chel. imbricäta, noemen. Zij onderscheidt _ 

zich van alle overige, doordat de dikke hoornplaten van haar pantser elkander 
dakpansgewijze overdekken. Men vindt haar in alle zeeën der heete lucht- _ 
streken. 

Er bestaat eindelijk eene soort, Chelonia (Sphargis) coriacéa, welke, ofschoon 
in alle opzigten eene echte Zeeschildpad, echter van alle overige schildpadden 
door het maaksel van haar rugschild afwijkt. Dit pantser namelijk wordt ge- — 
vormd van eene ontelbare menigte, door naden, gelijk de stukken eener legkaart, 
onderling vereenigde huidbeentjes; het is van de ribben en wervelen, dio 
niet tot één geheel vereenigd zijn, door eene dikke laag vet afgescheiden, 
van buiten met eene gladde grijsachtige opperhuid bekleed, en met vijf hooge 
kielen voorzien, die door diepe voren van elkander gescheiden zijn. Dit dier 
wordt in alle zeeën der warme luchtstreken gevonden, en wordt even zwaar 
als de eetbare Zeeschildpad. 

en: 

DE SAURERS. (S4URZ)) 
Tot deze orde behooren alle die kruipende dieren, welke, ten opzigte van 

hun maaksel of ook hunne gestalte, min of meer overeenkomst hebben met 
de gewone Hagedissen. Er worden intusschen onder hen verscheidene ge- 
vonden, bij welke de pooten gedeeltelijk of geheel ontbreken, en wier gestalte 
min of meer volkomen aan die der Slangen herinnert, en er bestaat, inderdaad, 

een bijkans onmerkbare overgang tusschen deze twee orden van kruipende 
dieren. Daar zij allen met tanden voorzien zijn en eene met schubben bedekte 
huid hebben, kan men hen noch met de Schildpadden verwisselen, wier kaken 
steeds tandeloos zijn en wier romp in een door de ribben en het borstbeen 
gevormd pantser is ingesloten, noch met de Batrachers, die eene naakte huid 
hebben. Zij onderscheiden zich voornamelijk van de Slangen door hunnen 
schedel, aan welken alle aangezigtsbeenderen een onbewegelijk geheel vormen, 
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van hetwelk slechts bij eene familie (de Typhlops) de bovenkaak afgezonderd 
is. De keelgroef, bij de Slangen aanwezig, ontbreekt bijkans altijd, ten minste 
bij de slangvormige soorten. Hun kop kan, om die reden, niet uitgezet 
worden, als bij de Slangen, en zij zijn derhalve ook niet in staat, zoo als 
deze, dieren te verslinden, die dikker zijn dan zij zelven. De meesten hebben 

| pooten en in dit geval ook een borstbeen met den schoudergordel, en een 
bekken; en de pooten zijn meestal met teenen voorzien, die wederom met 
nagels gewapend zijn. Behalve dat, zijn de beide helften hunner onderkaak 
van voren zamengegroeid, Velen hebben volmaakte oogleden, die bij de Slangen 
steeds ontbreken, of de oogen zijn grootendeels onder de huid verborgen, 
hetgeen bij de Slangen ook niet plaats heeft. Eindelijk hebben de meesten 
een trommelvlies, hetgeen bij de Slangen steeds ontbreekt. 

De Saurers hebben allen eenen staart, die somtijds buitengewoon lang, 
somtijds zeer kort is, en wiens vorm, volgens de soorten, veelvuldige afwij- 
kingen aanbiedt: hij is meestal kegelvormig, bij sommigen zijdelings zamen- 
gedrukt en als werktuig tot het zwemmen dienende, bij anderen tot een grijp- 
werktuig omgevormd. De gedaante van hunnen kop biedt, volgens de soorten, 
veelvuldige afwijkingen aan. Hunne huid is steeds met schubben bekleed, welke 
op den buik en den kop niet zelden grooter zijn dan op de overige deelen, en 
derhalve de gedaante van schildjes aannemen. Hunne neusgaten zijn meest 
eenvoudig en, even als de oogen, naar de zijden, zelden naar boven gerigt. 
Men ontwaart bij een aanzienlijk getal soorten, langs de onderzijden der dijen 
of voor den anus eene rij buisvormige klieren. De tanden der Saurers zijn 

| meest kegelvormig; bij sommigen zijn zij zamengedrukt, of met insneden 
voorzien. Zij zijn meestal in eene vore, of in andere woorden, eene ge- 
meenschappelijke tandengroef vastgehecht; bij sommigen, de Agama-achtige 
Saurers der oude wereld, zijn zij op den scherpen rand der kaken vast- 
gegroeid ; maar eigenlijke afzonderlijke tandholten zijn alleen bij de Kroko- 
dillen aanwezig. Vele soorten hebben tandjes in het gehemelte. De tong 
dezer dieren biedt groote verscheidenheden aan. Zij is somtijds, zoo als bij de 

_ Krokodillen, geheel vastgegroeid; somtijds dik, vleezig en van voren vrij, 
zoo als bij de Gekko’s en de meeste Agama'’s; somtijds rolvormig en zeer 

lang, zoo als bij de Kameleons; somtijds min of meer aan het einde uit- 
_ gesneden of in twee lange punten uilloopende, en in eene scheede zittende. 

De wervels zijn steeds volkomen ontwikkeld : hunne doornuitsteeksels dienen 
somtijds om eenen kam te ondersteunen, en zijn alsdan zeer lang; bij de 
Krokodillen worden de onderste doornuitsteeksels der staartwervels door losse 
V-vormige beenderen vervangen, en ook de halswervels dezer dieren bieden 

aanmerkelijke afwijkingen. Er zijn steeds ribben aanwezig; de valsche 
ribben der Draken zijn regt, zeer verlengd en naar de zijden gerigt, ten 
einde het valscherm dezer dieren te ondersteunen. Het borstbeen is bij de 
soorten met pooten niet zelden zeer zamengesteld, en zoo ook het tongbeen. 
De longen zijn meestal in twee lappen verdeeld, die somtijds wederom in 
een grooter of kleiner getal aanhangsels uitloopen. De werktuigen van den 
bloedomloop komen in het algemeen met die der Schildpadden overeen; 
slechts bij de Krokodillen bestaan er hieromtrent eenige opmerkelijke wij- 
zigingen. De darmbuis is gewoonlijk niet zeer lang. De Krokodillen hebben, 
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zoo als de Schildpadden een eenvoudigen penis; bij de overige Saurers is_ 
hij dubbel. De eijeren zijn met eene kalkachtige schaal bekleed, en worden 
somtijds in het moederlijf uitgebroeid. , 

De grootte der Saurers biedt, volgens de soorten, aanzienlijke verschillen, 
Sommigen worden niet langer dan een vinger; de Waranen bereiken somtijds 
eene lengte van acht voet, en de Krokodillen worden niet zelden achttien tot 
twintig voet lang, en behooren derhalve, met de Boa's, tot de grootsten van alle 
bekende kruipende dieren. De meesten voeden zich met insecten, wormen 
en andere kleine ongewervelde dieren; sommigen, zoo als de Uromastyx, 

eten gras; anderen, de Legoeanen, bladeren of bloemen, of zelfs beziën, zoo 
als de Polychrus., De Waranen vallen allerlei gewervelde dieren aan, en de 
Krokodillen worden niet zelden zelfs den mensch gevaarlijk. De meesten 
leven op de aarde; sommigen zelfs in aardholen; anderen bij of in het water, 

of op boomen. De Krokodillen houden zich niet zelden aan den mond der 

rivieren op, worden echter slechts toevallig in zee aangetroffen, welke aan 
geene soort van Saurers tot verblijfplaats strekt. De Saurers worden overal ge- 
vonden, waar kruipende dieren in het algemeen voorkomen. De soorten, welke 
op boomen leven, zijn intusschen meer aan de heete luchtstreken eigen, en 
onder de, op de aarde of in het water levende, soorten zijn het de Krokodillen, 
Waranen, Ring- en Slang-hagedissen, welke uitsluitend in die streken aan- _ 
getroffen worden. De Anolis zijn tot Amerika; de Kameleons tot Afrika, 
Madagaskar, het zuidelijke Europa en het vaste land van Oost-Indië; de 
Draken tot Oost-Indië en den Indischen Archipel beperkt. De Hagedisachtige 
Saurers, de Ring-hagedissen, de Gordel-hagedissen ontbreken in Australie, 
de Boom-agama’s in Afrika. Bij eenige familiën (de Hagedisachtige en Agama- 
achtige Saurers), biedt het tandstelsel, bij de soorten der oude wereld, 
standvastige afwijkingen aan met die der nieuwe wereld, zonder dat deze 
verscheidenheden eenen zigtbaren invloed schijnen uit te oefenen op hun 
maaksel in het algemeen of hunne levenswijze. 

Men kan de Saurers onder negen hoofdfamilies brengen, te weten: de 
Krokodillen, de Gekko’s, de Agama-achtige Saurers, de Waranen, de 
Hagedisachtige Saurers, de Gordel-hagedissen, de Ring-hagedissen, de 
Skinkachtige Saurers, en de Slang-hagedissen. 

DE KROKODILLEN. (CRÖCODÍLUS.) 

De Krokodillen stemmen, wat hunne uiterlijke gedaante betreft, in het al- 
gemeen met de eigenlijke Hagedissen overeen; maar zij wijken van haar in 
vele opzigten af, en verwijderen zich van alle overige Amphibiën door de 
wijze, waarop hunne tanden in de kaken vastzitten. 

De Krokodillen worden, onder de Amphibiën, slechts door eenige slangsoorten 
in grootte geëvenaard; hun maaksel is krachtiger dan bij alle andere dieren 

dezer klasse, en zij stellen, in dezelve, bij uitstek, de roofdieren voor. Deze ei- 
genschap en de omstandigheid, dat zij voornamelijk tot het verblijf in het water 
bestemd zijn, bepalen den vorm en de bewerktuiging hunner ligchaamsdeelen. 

De romp dezer dieren is buitengewoon krachtig en eenigzins platgedrukt. 
Van achteren eindigt hij in eenen staart, die hem in lengte evenaart, 
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_ zijdelings zaamgedrukt, en van boven, op de eerste helft zijner lengte, met 
eene dubbele, vervolgens met eene enkele, uit groote, harde schubben zaam- 
_ gestelde kam, voorzien is. Van voren loopt de romp in den dikken, rolvor- 
migen hals uit, aan welken zich de groote, krachtige, min of meer platte 

kop aansluit. Deze is, aan zijn achtergedeelte, breed en plat, en naar voren 
tot een’ snuit verlengd, welke nu eens kort, dan langwerpig, in het eerste 
geval breed, in het andere smal, maar steeds zeer krachtig is. De pooten, 
vooral de voorpooten, zijn naar evenredigheid klein en zwak : eerstgenoemde 
met vijf, de achterpooten met vier teenen voorzien, welke door min of meer 
ontwikkelde zwemvliezen vereenigd zijn; maar er zijn slechts aan de drie 
binnenste teenen van iederen poot nagels aanwezig. De kop der Krokodillen is 
met eene zeer dunne, onmiddellijk op de beenderen liggende huid bekleed; 
de huid der overige deelen is daarentegen zeer dik, en met schubben of 
schilden bedekt, die, op verscheidene rijen geplaatst, op den nek en rug 
groot en met kielen voorzien zijn of door huidbeenderen ondersteund worden, 
en op deze wijze eene soort van pantser vormen. De neusgaten, in de 
gedaante eener halve maan, komen geheel boven op de afgeronde punt van 
den snuit vit, en kunnen door middel van kleppen gesloten worden. De 
oogen zijn klein, met eene loodregte pupil voorzien, en digt voor het breede 
gedeelte des schedels geplaatst, aan wiens zijden zich de ooropeningen be- 
vinden, die eveneens door kleppen gesloten worden. De tanden zijn krachtig, 
kegelvormig als bij de Dolfijnen, van onderen trechtervormig uitgehold, en in 
wezenlijke tandholten, als bij de Zoogdieren, vastzittende. De tong is vleezig 
en aan alle zijden vastgehecht. De borst en buikholte zijn door een middelrif 
van elkander gescheiden. De dwarsche uitsteeksels der halswervels vormen 
bijzondere beenderen, die in elkander grijpen, en daardoor den hals buiten- 
gewoon versterken, maar tevens zijne beweegbaarheid zeer beperken. De 

ribben en het borstbeen zijn buitengewoon ontwikkeld, en breiden zich over 

het grootste gedeelte der onderste vlakte van den romp uit. Daar de hartkamers, 
even als bij de Zoogdieren en Vogels, volkomen van elkander gescheiden zijn, 
kan de vermenging van de beide bloedsoorten niet daarin plaats hebben, en 
wordt alleen bewerkstelligd door de vereeniging van twee bloedvaten. 

De Krokodillen bewonen bij voorkeur de stille oevers der rivieren en meren. 
Zij worden slechts in de heete luchtstreek, maar noch in Europa, noch in 
Nieuw-Holland, met uitzondering van zijne noordelijke kusten, aangetroffen. 
Daar zij zich dikwerf ook aan de monden der rivieren ophouden, zoo ziet 
men hen niet zelden aan het zeestrand, en zij worden somtijds door stroo- 
mingen ver in de zee weggevoerd. Zij zwemmen en duiken voortreffelijk, 
en bespieden hunnen buit, hetzij onder de oppervlakte van het water zwem- 
mende, hetzij in het riet of aan een rotsblok aan devoevers loerende, overvallen 
dien onverwachts, en verdwijnen oogenblikkelijk met haar in het water. Deze 
bestaat in visschen, zoogdieren, amphibiën, of ook vogels, en verscheidene 
soorten worden ook den mensch zeer gevaarlijk. Gelijk de meeste roof 
dieren, gaan zij bijkans uitsluitend met het vallen van den avond en bij 

-nachttijd, of in de vroege morgenuren, op roof uit. Over dag vindt men hen 
dikwijls, den bek somtijds wijd geopend, en den kop naar het water gekeerd, 
aan de oevers liggen, zich koesterende in de heete stralen der zon, of slapende. 

Ce di 
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Op het land zijn zij in het algemeen vreesachtig en schuw, en ontvlugten 
bij aannadering der menschen, door tot op kleine afstanden regtuit te schieten ; 
voor het overige zijn hunne bewegingen op het land moeijelijk en vrij lang- 
zaam. De Krokodillen vormen drie natuurlijke afdeelingen. 

A. Dealligators of kaaimans. Zij worden slechts in Amerika gevonden, en 
hebben tot kenmerk, dat alle tanden der onderkaak binnen den rand der bree- 

dere bovenkaak vallen. Zij bereiken hoogstens eene lengte van tien tot twaalf 
voet, schijnen den mensch zelden aan te vallen, komen weinig aan de kusten 
voor, en leggen hunne eijeren onder afgevallene boombladeren, in het lommer 
der bosschen of boomen. Het woord Alligator is eene verbastering van el 
lagarto, hetgeen in het Portugeesch eene Hagedis beteekend; Kaaiman zegt 
men, den naam des Krokodils bij sommige negerstammen te zijn. De soort 
van Noord-Amerika, Alligator lucius, heeft eenen breeden snoekenkop.— 
In Zuid-Amerika worden twee hoofdsoorten met verscheidene bijsoorten ge- 
vonden. De eene, Alligator sclerops, is gemeen in Suriname, en heeft vóór 
de oogen eene halve maanvormige lijst. Bij de andere, Alligator palpebrosus, 
is het bovenste ooglid in been veranderd. 

B. De eigenlijke krokodillen. Bij deze is de bovenkaak alleen van voren 
breeder dan de onderkaak , en het zijn derhalve slechts de twee voorste tanden 
der onderkaak, die binnen den rand der bovenkaak vallen, welken zij niet zelden 
doorboren. Zij bereiken eene lengte van vijftien tot achttien voet, en kiezen 
tot hunnen buit niet alleen allerlei groote en kleine dieren, maar ook den 
mensch. Men vindt hen niet zelden aan de kusten ; en zij leggen hunne eijeren 
in het zand. Zij bewonen Afrika, Azië tol Nieuw-Guinea, Middel-Amerika, 
en het noordelijke gedeelte van Zuid-Amerika. De gewone soort, met hare 
bijsoorten, Croecodilus vulgaris, wordt in geheel Afrika tot Bengalen gevonden. 
De oude Egyptenaren noemden de krokodil ampsah; in de gevangenschap 
gehouden, verkreeg hij den naam suk (van sëv, den tijd of Saturnus der Egyp- 
tenaren) werd voor heilig gehouden, en ingebalsemd. In sommige streken, 
b.v. aan de kust van Guinea, schijnen zij den mensch nooit aan te vallen. — 
Den Indischen Archipel tot Bengalen bewoont eene andere zeer groote soort, 
Crocod. biporcatus, die vooral op Borneo zeer menigvuldig voorkomt, alwaar 
jaarlijks eene menigte inboorlingen door deze dieren het leven verliezen. — 
De Amerikaansche soorten heeten Croc. acutus en rhombifer. Aan de westkust 
van Afrika vindt men eene soort met een veel langeren en smalleren snuit 
dan gewoonlijk : Crocod. intermedius. 

c. De gaviaals. Hun snuit is zeer lang en smal, en biedt het kenmerk aan, 
dat alle tanden der onderkaak buiten den rand der bovenkaak vallen. Zij 
bereiken eene aanmerkelijke groote ; maken onder boomen, een groot kegel- 
vormig nest uit gras en bladeren; leven van visschen; bezoeken de zeeoevers 

niet, en schijnen nooit jagt op den mensch te maken. Er zijn slechts twee 
soorten van Gaviaals bekend. De eene Gav. gangetieus, wordt in Bengalen 
gevonden; haar snuit is zeer smal, en van voren met eene groote vleeschige 
aanzwelling voorzien, in welke de neusgaten liggen. De andere, Crocod. 

Schlegelri, bewoont de meren in de binnenlanden van Borneo; zij nadert 
door den vorm van haren achterkop, tot de eigenlijke Krokodillen. 

zere 
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DE GEKKO'S. (GECCO.) 

De Gekko's vormen eene zeer natuurlijke familie. Ofschoon afzigtelijk van 
gestalte, zijn zij, in alle opzigten, onschadelijk. Hunne vormen zijn krachtig. 
De kop is groot en breed, plat en afgerond, als bij de Kikvorschen of Sala- 
manders; de groote oogen, die gewoonlijk met eene loodregte pupil voorzien 
zijn, en zoo korte oogleden hebben, dat zij den oogappel slechts onvolkomen 
bedekken, liggen ver naar achteren, en zijn naar de zijden gerigt, even als de 
neusgaten. Het trommelvlies ligt min of meer diep. De mondopening is wijd. 
De tanden zijn fijn, rolvormig en aan de binnenzijde der kaken vastgehecht. 
De tong is kort, vleezig, vrij, afgerond, weinig ingesneden, en met groote 
pupillen voorzien. De staart is gewoonlijk even lang als het overige ligchaam, 
en somtijds plat. Zij hebben vijf teenen, die zich bij de meeste soorten schijf- 
vormig uitbreiden, en van onderen met scherpe dwarsblaadjes voorzien zijn. 
Hun ligchaam is grootendeels met kleine, korrelige of veelhoekige schubben 
bedekt, en de meesten hebben eene rij van klierbuizen met kleine ronde 
openingen aan de benedenzijde der dijen. Zij houden zich op boomen, rotsen 
steenen of den grond op, en kiezen dikwijls de huizen tot verblijfplaats. De 
blaadjes, waarmede hunne teenen veelal voorzien zijn, stellen velen in staat, 

aan de muren op te klimmen en zelfs langs het plafond der vertrekken te 
loopen. Zi zijn nachtdieren, die met het vallen van den avond ten voorschijn 
komen, en meest van insekten of spinnen leven. Zij worden slechts in de 
heete en warme luchtstreken aangetroffen. De naam Gekko schijnt uit het 
oosten afkomstig te zijn, en is aan het geschreeuw der groote Indische soort 

ontleend. 
Men verdeelt deze dieren naar den vorm der vingers als volgt: 
A. Platvingers. (Platydactijlus.) Vingers schijfvormig, van onderen met 

ongedeelde dwarsblaadjes voorzien. — Sommige soorten hebben nagels aan alle 
vijf vingers: hiertoe behoort PL. pollicdris uit Brazilië. — Bij andere ont- 
breekt de nagel aan den duim: Pl. guttatus, met roode vlekken, acht tot 
twaalf duim lang, van Pondichery over China en den Indischen Archipel ver- 
breid; Pl. vittätus, bruin met eene witte streep op den rug, die op den kop 
gevorkt is, leeft op Amboina; Pl. homalocephälus, van de Sunda-eilanden, 
aan de zijden des ligchaams met een breed vlies, hetgeen aan den staart lubben 
vormt. — Sommigen hebben slechts nagels aan den derden en vierden vinger: 
Pl. fasciculäris, uit de meeste landen, die de Middellandsche zee bespoelt. — 
Eindelijk is er eene soort, wier vingeren allen van nagels ontbloot zijn : 
Pl. Cepedianus, groen met roode vlekken, van Madagaskar. 

B. Halfvingers. (Hemidactijlus.) Schijven door de achterste leden der 
vingers gevormd, en hare blaadjes door eene diepe lengte-insnede door midden 
gedeeld. — Soorten met nagels aan alle vingers: Hem. freenatus, klein, 
van den Indischen Archipel, Ceylon en Madagaskar; Hem. verruculâtus, 
in dezelfde streken als PI, fascicularis levende, — Bij eene soort van Zuid= 
Amerika, Hem. rapieauda, zijn de nagels verborgen. Zij leeft op boomen— 
Bij anderen ontbreekt de nagel aan den duim: Hem. Peronit, van Java 
en Timor. 
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c. Waaijer-vingers. (Plyodactijlus.) Schijven door de voorste leden 
der vingers gevormd ; de blaadjes schuinsch en gedeeld als bij de voorgaande : 
Ptyod. lobatus, uit Egypte en Arabië; eene groote soort, Ptyod. fimbriatus, 
met huidfranjes aan de zijden van het geheele ligchaam, wordt in Madagaskar 
gevonden. 

p. Bladvingers. (Phyllodactijlus.) Iedere vinger van voren met twee. 

gladde schijven, zonder blaadjes, voorzien : Phyll. Lesueuri, uit Nieuw- 
Holland; Phyll. tuberculosus uit Californië. 

E. Schijfvingers. (Sphaeriodactiylus.) Vingers van voren met eene gladde 
schijf, als bij de Boomkikvorschen voorzien : Sph.phantasticus en Sph. spu- 
tator, beide zeer klein, van de Antillen. 

F. Naaktvingers. (Gymnodactijlus.) Vingers gewoon, zonder schijven, 
maar van onderen met schilden. Gymn. marmoratus van de Sunda-eilanden ; 
Gyman. phyllitrus, van Nieuw-Holland, met eenen platten barivormigen staart ; 
Gymn. guttatus, uit Egypte, met korte, regte vingers. 

e. Kamvingers. (Stenodactijlus.) Vingers zonder schijven, maar van 

onderen met gewone, ter weêrszijde met eene rij van, als stekeltjes ver- 
lengde, schubben bekleed. Zij leven op zandgronden in Afrika en Azië. De 
gewone soort, Stenod, guttatus, bewoont Noord-Afrika. Eene andere, Stenod. 
scincus, wijkt van alle overige Gekko's daardoor af, dat haar romp en staart 

met zeer groote, elkander op de wijze van dakpannen overdekkende schubben, 
bedekt zijn. Zij bewoont de zandige oevers der lli-rivier, ten oosten van 
Turkestan. 

DE AGAMA-ACHTIGE SAURERS. (AGAM ZE.) 

Eene zeer uitgebreide familie, wier soorten eene vleeschige tong bezitten 
als de Gekko’s, maar die volkomene oogleden op eenen hoogen, veelal hoe- 
kigen, met schubben of onregelmatige schildjes bedekten, kop hebben; wier 

„keel meestal met eenen keelzak voorzien is; wier achterste tanden gewoonlijk 
in drie kwabbetjes verdeeld zijn ; die steeds vier volkomen ontwikkelde pooten 
en, op eene uitzondering na, standvastig aan iederen poot vijf met nagels voor- 
ziene teenen hebben. Zij leven in de heete en warmere luchtstreken ; maar 
de soorten van Amerika onderscheiden zich allen van die der oude wereld 
door hare tanden. Eerstgenoemde hebben dikwerf tanden in het gehemelte, 
en de overige tanden zijn gelijkvormig, en aan de binnenzijde der kaken 
vastgehecht. De soorten der oude wereld hebben daarentegen nooit tanden 
in het gehemelte, en de overige tanden, welke drieërlei vorm, namelijk die 
van snijtanden, hoektanden en kiezen aannemen, zijn met den bovensten kant 
der kaken tot een geheel vereenigd. Zij vormen de volgende grootere of kleinere 
families en geslachten. 

De Land-Agamas. (dgama.) 

Hare vormen zijn meer of min ineengedrongen ; haar staart is van middel- 
matige lengte of kort en somtijds met stekelschubben bezet; zij hebben zelden, 

op den rug, eene kam, die steeds zeer klein is. Haar keelzak is klein. Zij 
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houden zich op de aarde of in aardholen op, worden meestal in opene streken 
aangetroffen, en voeden zich van insecten, sommigen ook van gras. Men kan 
4 haar, volgens hare geographische verbreiding en de bovenvermelde afwijkingen 
_ ten, opzigte harer tanden, onder twee hoofdafdeelingen brengen. 

A. De Land-Agama’s der oude wereld. 

Eene soort, Moloch horridus, van het westelijke Australië, heeft korrelige 

schubben, tusschen welke groote doornachtige stekels staan : één dezer be- 
vindt zich boven het oog. Zij is omstreeks een voet lang en geelbruin, met 
groote roodbruine vlekken. 

Andere soorten, het geslacht Uromastyz vormende, zijn buitengewoon 

krachtig van gestalte, en hebben eenen tamelijk korten, zeer dikken, met 
gordels voorzienen staart, die met groote stekelachtige schubben bezet is. Zij 
leven in woeste streken, in aardholen, en voeden zich van plantenstoffen. Hier- 
toe behoort Urom. spinipes, van Egypte, van twee voet lengte. 

De Stellio's, (Stéllio), zijn minder krachtig, en hun staart, ofschoon ook 
met stekelringen voorzien is langer en dunner. Hiertoe behoort Stell. vulgäris 
van Egypte, Syrië en Griekenland; een voet lang. 

De eigenlijke Land-Agamas der oude wereld, Agama of Trapêlus, gelijken 
op de Stellio’s; en hebben als deze slechts boven den anus klierbuizen ; maar 

haar staart is rond en met schubben bedekt, die op schuinsche rijen staan. 
Hiertoe behooren Agama mütäbilis uit Egypte en Perzië, zes tot acht duim 
lang, met eenen zeer dunnen staart; blaauwachtig grijs, van kleur veranderend 
als de Kameleon; Agama orbiculäris, van de Kaap, met stekelschubben, 

en groen van kleur; Agama colonorum, gemeen aan de goudkust, slanker 
en met eenen langeren staart. 

Andere soorten komen in Nieuw-Holland voor; deze hebben klieren aan 

de dijen. De grootste soort, Grammatophòra barbäta, wordt twee voet lang, 
__en heeft lange, lancetvormige keelschubben. 

Er zijn ook soorten, wier oor onder de huid verborgen is, en wier vingers 
aan de zijden met tandvormige schubben voorzien zijn. Zij zijn klein, en 

__worden in de woestijnen om de Kaspische zee aangetroffen. Hiertoe behoort 
Phrynocephälus auritus, met een groot vlies aan den mondhoek. 

Tot deze afdeeling behoort waarschijnlijk ook eene groote soort, Hatteria 
punctata van Nieuw-Zeeland , die echter grootendeels uitgeroeid is. Zij heeft 
eene gerimpelde huid; zeer kleine, onregelmatige schubben ; eenen uit tand- 

achtige schubben gevormden kam op den nek; een diergelijken op den rug, 
en eene rij knobbelachtige schubben langs de bovenlijn van den staart. 

B. De Land-Agama's der nieuwe wereld. 

Eenigen hebben groote stekels boven het oog en op het achterhoofd ; haar 
romp is zeer plat: Phrynosomaecornutum, uit Louisiana, vijf duim lang ; 
Phryn. orbiculare uit Mejico. 

Anderen, het geslacht Hoplurus vormende, hebben eenen stekelstaart, zoo 
als de soorten van het geslacht Uromastyx, waarmede zij de grootste over- 
eenkomst hebben; maar zij zijn kleiner. Hiertoe behoort Hopl, axurêus : 
blaauw, van boven met zwarte dwarsbanden, van Suriname. 

d 
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Nog anderen hebben eenen kleinen kop; eenen ronden staart; van boven 
gekielde, dakpansgewijze over elkander liggende schubben, en tanden in het 
gehemelte. Zij schijnen slechts in Chile en Peru te leven: Proctotrëtus _ 
chilensis, met zeer groote schubben. 

Nog anderen, die Mexico, de Antillen en het warme Noord-Amerika bewonen, 
hebben tanden in het gehemelte en klierbuizen aan de dijen : Tropidolépis 
torquatus : olijfgroen, met eenen zwarten, geel gezoomden halskraag. 

De Boom-Agama’s. (Calòtes.) 

Zij zijn slanker van gestalte dan de Land-agama’s; hare pooten en vooral 
de teenen zijn langer; haar kop is hooger, piramiedvormig en vierhoekig; 
haar staart is meestal zeer lang, en de schubben van de middellijn des rugs 
zijn veelal verlengd en als de tanden van eenen kam uitstekende. Zij voeden 
zich meest van insekten, leven op boomen, en schijnen tot Oost-Indië, Australië 

en het heete Amerika beperkt te zijn. Zij vormen, even als de Land-agama’s, 
twee geographische afdeelingen. 

A. Boom-Agama’s der oude wereld. 

De eigenlijke Calotes hebben regelmatige, op schuinsche rijen geplaatste 
rugschubben, eenen kam op den rug, en eenen zeer langen staart. De meesten 
zijn groenachtig van kleur, die echter, even als bij de Kameleons, veranderlijk 
is. Hiertoe behoort Cal. ophiomdchus van het vaste land van Indië: groen, 
met sterk gekielde schubben. — Cal. jubata of gutturüsa, zeer gemeen op 
Java. — Cal. eristatella, kleiner, van Sumatra tot Ambon verbreid. 

Bij sommige soorten zijn de romp en kop hooger, en de keelzak vormt op 
jedere zijde van achteren eene dwarsplooi, welke langs den hals zich uitstrekt. 
De kam is meestal op den nek zeer sterk ontwikkeld. — De gewone soort, 
Gonyocerhälus of Lophijrus tigrinus, komt van Java; eene andere met deze 
verwante soort is Gon. sumatranus. Bij beide soorten zijn de nek- en rug- 
kam vereenigd. Bij Gon. (Dilophiyrus) grandis, zijn beide kammen gescheiden ; 
deze soort komt van Malakka. — Gon. armatus, van Cochinchina, heeft 
eenen stekel boven het oog. — Gon. margaritacêus van Ceylon, met eenen 
grooten, bolvormigen knobbel aan het einde des snuits. — Gon. Stoddarti 
of Ceratophöra , wier snuit met een lang, week , met schubben bekleed rol 
vormig aanhangsel voorzien is, bewoont mede Geylon. — Gon. tricinctus of 
Arpephörus, van Sumatra, met een lang en glad aanhangsel aan den snuit. 

In Australië wordt eene drie voet lange soort, Chlamydosaura Kingii, 
gevonden, wier keelhuid eene soort van kraag vormt, die tot op de schouders 
en den nek reikt. 

Sitana pondiceriäna van Dekan en Ceylon heeft slechts vier teenen aan 
de achterpooten. De keelzak is bij het mannetje zeer groot. Dit diertje is 
lichtbruin van kleur, met twee rijen zwartachtige, hoekige vlekken. 

B. De Boom-Agamas der nieuwe wereld. 

Eenige soorten uìt Mejico schijnen aldaar de geslachten Calotes of Gonyo- 
cephalus te vervangen , met welke zij, behalve de tanden, groote overeenkomst 
hebben. Haar achterhoofd is helmachtig : Corytophanus cristatus. 



19 

Andere soorten hebben slankere vormen, maar voor het overige veel uiterlijke 
overeenkomst met sommige Land-agama’s, b.v. Ag. atra en colonorum. Hiertoe 

_ behoort Hypsibätes umbra, uit Suriname, die meestal aan de boomstammen 
onbewegelijk zittende aangetroffen wordt. 

Ophryoessa superciliosa, eveneens uit Suriname, heeft eenen sterk zamen- 
gedrukten, langen staart, en eenen, bij de oogen zeer hoogen kop. Deze soort 
houdt zich aan boomstammen of rotsblokken, aan de oevers der rivieren, op. 

De Basilisken. (Bastliscus.) 

Deze dieren hebben, ten opzigte van hunne gedaante en hun maaksel veel 
overeenkomst met de Boom-—agama’s; maar hunne teenen zijn op de zijde 
met eene reeks van tandachtig uitstekende schubben bekleed. Zij zijn groot 
van gestalte, en hun rug of staart is met eenen hoogen kam voorzien. 
Zij leven op boomen, meestal in de nabijheid van het water. Zij worden 
in West- en Oost-Indië, en eenige naburige landen gevonden. Er is slechts 
een klein getal soorten van dit geslacht bekend, en zij bieden, ten opzigte 
van haar tandstelsel, volgens de beide halfronden der aarde, hetzelfde on- 

derscheid als de Agama's der oude en nieuwe wereld. 
De soorten van Amerika worden in Cayenne, op Martinique en in Mejico 

waargenomen. Hun achterhoofd is helmachtig verlengd en zij hebben tanden 
in het gehemelte. — De gewone soort, Bas. miträatus, wordt in bovengenoemde 
landen gevonden, en bereikt eene lengte van meer dan twee voet. Hare buik- 
schubben zijn glad. Het mannetje is, op den rug en het voorste gedeelte 
van den staart, met eenen hoogen, door de lange doornuitsteeksels der wervels 

ondersteunden, kam voorzien. Kleur van boven bruinachtig. Eene tweede 
soort, Bas. vittatus, komt van Mejico. Zij is kleiner en minder krachtig dan 
de voorgaande; haar kam is weinig ontwikkeld en getand ; hare buikschubben 
zijn met kielen voorzien, en zij is groenachtig van kleur, met zwarte dwars- 
en eenige witte lengtestrepen. 

De soorten der oude wereld, tegenwoordig Histiurus of Lophüra genoemd, 
worden in Achter-Indië en Nieuw-Holland aangetroffen. Haar kop heeft de ge- 
daante eener vierzijdige piramide; hare dijen zijn van onderen met poriën voor- 
zien, en haar staart is sterk zijdelings zamengedrukt.— De gewone soort, Bas. 
amboinensis, wordt op Amboina aangetroffen. Bij het mannetje is de kam, 
op de voorste helft van den staart zeer hoog; bij het wijfje is hij kleiner. 
Men ziet, tusschen de kleine schubben, op de zijden van den romp , verschei- 
dene reeksen grootere schubben. De buikschubben zijn glad. De kleur is 
bruinachtig met zwarte wormvormige lijnen. Dit dier bereikt eene lengte 
van drie voet, waarvan de staart bijkans twee-derden inneemt. Men zegt, 

dat het goed zwemt en beziën, boomvruchten, insecten en wormen eet. De 

Basilisken van Gelebes en de Philippynsche zijn weinig, maar standvastig 
van de voorgaande afwijkende. — Bas. Lesueuri, vit Nieuw-Holland , wordt 
even groot als de voorgaande; maar hij heeft gelijkvormige schubben, de 
kop is langer, de buikschubben zijn gekield, de kam is op den staart niet 
hooger dan op den rug, en hij is bruinachtig, met groote donkere dwars- 
vlekken. — In Gochinchina wordt Bas.physignathus gevonden. De schubben 
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en de kam zijn bij deze soort als bìj de voorgaande; maar de buikschubben 
zijn glad, en het dier is van boven eenkleurig groen. 

De Legoeanen. (Zguana.) 

De Legoeanen stemmen, wat hun maaksel en vooral hunne tanden betreft, 
in het algemeen met de Boom-agama's der nieuwe wereld overeen, waar zij 
ook, met insluiting van sommige eilanden der Zuidzee, gevonden worden. 
Zij zijn groot van gestalte en krachtig van maaksel. Hun kop is naar even- 
redigheid klein, hoog, en de snuit dik en sterk afgerond. Zij hebben eenen 
grooten keelzak, en hun ligchaam vertoont van boven eenen kam van zaagtand 
vormige schubben. Hunne schubben zijn voor het overige zeer klein en op 
dwarsreeksen verdeeld. Hun staart is meestal lang en zijdelings zamengedrukt, 
somtijds echter met stekelachtige schubben bekleed. Zij zijn meest groen van 
kleur, leven op boomen of op de aarde, en sommigen schijnen zich van 
vruchten of boombladeren te voeden. 

Bij de eigenlijke Legaeanen strekt zich de kam der bovendeelen tot over den 
staart uit; hun keelzak is getand; de kop is met veelhoekige schildjes van 
ongelijke grootte bekleed; hunne vingers zijn zeer ontwikkeld, maar van 
ongelijke lengte; zij hebben eene dubbele rij tandjes in het gehemelte, en de 
tanden der kaken zijn met insneden voorzien. Zij zijn groot, groen van kleur, 
en leven op boomen. Hun vaderland is het heete Amerika aan deze zijde van het 
Andes-gebergte. — De gewone soort, Iguana tuberculâta of delicatissima 
is in Amerika van Brazilië tot Martinique, St. Domingo en Mejico verbreid. _ 
Hare onderkaak is met ronde schilden bekleed. Zij is groen van kleur, en 
bereikt eene lengte van vijf voet, waarvan de staart twee-derden inneemt. 
Zij leeft op boomen, kloutert zeer behendig, voedt zich met bladen en vruchten, 
of ook met insecten en wormen, en legt telkens omstreeks twaalf, met een 

lederachtig vlies bekleede, eijeren. Haar vleesch wordt gegeten en voor zeer 
smakelijk gehouden. 

Eene kleinere soort, Iguana fasciata of Brachylòphos komt van Tonga- 
taboe, de grootste der Vriendschaps-eilanden. Haar kop is geheel met kleine 
schubben bedekt. Zij is groen van kleur, met drie breede, zwarte dwars- 
banden op den romp. 

Iguana (Metopoeëros) cornuta, van St. Domingo, heeft zeer kleine, ge- 
kielde schubben ; de kam is zeer laag, de staart mede met gekielde schubben 
voorzien, en zij heeft op den snuit twee tot drie groote knobbelachtige 
schilden. 

De Galapagos-eilanden voeden twee, door hare levenswijze merkwaardige, 
soorten, die men onder den naam van Amblyrhynchus begrijpt. Haar kop is 
zeer dik, en hare teenen zijn krachtig en naar evenredigheid kort ; hare schub- 

ben klein en korrelachtig, en die van den staart gekield. — De eene soort, 
Iguana cristata, houdt zich steeds aan de rotsige zeeoevers dier vulkanische 
eilanden op, waar zij in groote menigte voorkomt. Zij is traag in hare be- 
wegingen, vuilachtig zwart van kleur, en wordt vier voet lang en twintig pond 
zwaar. Zij voedt zich met zeewier, hetgeen zij van den bodem der zee gaat 
ophalen. Men kan deze dieren gemakkelijk vangen, want zij bijten niet, en 
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vlugten ook niet in de zee, ofschoon zij uitmuntend zwemmen en duiken. — 
De tweede soort, Ig. suberistäta, wordt alleen op de middele eilanden aan- 

getroffen. Zij is van boven bruinrood, van onderen oranjegeel en een weinig 
kleiner dan de voorgaande. Zij houdt zich in de holen, die zij zelf graaft, 
op, en gaat niet te water. Zij voedt zieh met bladen van kleine Acacia'’s 
en Cactussen, is zeer mak, en in het geheel niet vreesachtig. 

Er zijn ook soorten, wier staart, behalve den kam , met groote stekelachtige 
schubben bekleed is. Men noemt haar Cyclara. De gewone, Iguana carinäta, 
komt uit Louisiana en Cuba. 

De Anolis. (4u0lis.) 

Men kan deze dieren Boom-agamen der nieuwe wereld noemen, wier 
teenen min of meer schijfvormig verbreed en van onderen met dwarsblaadjes, 
even als die der Gekko's, voorzien zijn. Zij hebben eenen grooten keelzak, 
hun rug is somtijds met een’ kam voorzien, en hun kop met plavuisachtige 
schubben bedekt. Zij hebben tanden in het gehemelte; maar slechts ééne 
soort heeft poriën aan de dijen. Velen zijn groenachtig van kleur. De meesten 
zijn klein, en slechts eenige soorten bereiken eene lengte van eenen of 
anderhalven voet. Zij zijn over het geheele heete Zuid-Amerika tot in het 
zuidelijke Noord-Amerika verbreid, en zijn vooral menigvuldig op de An- 
tillische eilanden. Zij zijn vlug, leven op boomen, klouteren en springen 
zeer behendig, voeden zich van insekten en spinnen, vechten dikwijls met 
elkander, en hebben eene heldere en fluitende stem. Zij leggen hunne eijeren 
onder boomwortelen of muren. Men geeft hun in Amerika niet zelden den 
naam van Kameleon. 

De grootste soort, An. equestris, komt van Cuba, en heeft eenen kleinen 
kam op den rug en staart. An. carolinensis, zeer gemeen in het zuidelijke 
Noord-Amerika, is groenachtig met eene zwarte vlek achter het oog. — Bij 
eenige soorten zijn de teenen zeer weinig verbreed. Hiertoe behoort An. 
refulgens en An. aurätus, beide van Guyana, en bronskleurig; de laatste 
zonder tanden in het gehemelte en met poriën aan de dijen. 
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De Bastaard-Anolis. (Polychrus.) 

Zij behooren, als de Anolis, in het heete Amerika te huis, en hebben in 
het algemeen veel overeenkomst met deze; maar hunne teenen zijn nooit 

verbreed, zij zijn krachtiger, hun kop is grooter, en hun keelzak zeer klein. 
De meesten zijn, voor het minste na den dood, bruinachtig van kleur; maar 

in het leven veranderen zij hunne kleur even als de Kameleons, en worden 
derhalve ook op vele plaatsen in Amerika zoo genoemd. Zij houden zich op 
boomen op, en voeden zich niet zelden met beziën. 

De gewone soort, Polychrus marmorätus, is gemeen in Suriname en 
Brazilië. Zij heeft poriën aan de dijen. — Bij eene soort van Brazilië, Pol. 
Vautieri (Urostóphus), is de staart sterk naar binnen omgekruld. — Pol. 
(Leemanctus) longipes van Mejico, heeft zeer lange pooten en teenen; de 
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kop is van boven plat en helmachtig verlengd, en de schubben zijn gekield. 
Dit dier wordt meer dan een en eenen halven voet lang. 

De Draken. (Draco) 

De Draken zijn eigenlijk Boom-agama’s der oude wereld, wier ligchaam 
met een valscherm voorzien is. Dit valscherm vormt, aan iedere zijde van 
den romp, tusschen de pooten, welke echter geheel vrij blijven, eene vlakte 
in de gedaante van eenen halven cirkel, wordt door de vijf of zes eerste paren 
valsche ribben ondersteund, en is van buiten met de algemeene huidbekleeding 
bedekt. Hun keelzak is, vooral bij de mannetjes, sterk ontwikkeld, en aan 

iedere zijde met een zakje voorzien. Zij zijn klein van gestalte en teer van 
maaksel. Hunne pooten zijn slank, en hun staart is lang en zeer fijn. De kop 
is klein, hoog bij de oogen, en de snuit zeer kort. Hunne schubben zijn 
klein en niet zelden onregelmatig, en zij hebben eenen kleinen kam op den 
hals. De oogen liggen zijdelings, en zijn met volmaakt ontwikkelde oogleden 
voorzien. De neusgaten staan digt bij de punt van den snuit. Hun tand- 
stelsel heeft veel overeenkomst met dat der Boom—agama’s der oude wereld. 
Zij zijn meest groen- of bruinachtig van kleur, en somtijds geel of rood 
gevlekt en gestreept. 

Deze zonderlinge diertjes behooren in het zuid-oostelijke Azië te huis. Men 
vindt hen van Bengalen tot China en in den Indischen Archipel op de Sunda 
tot de Philippynsche eilanden, Gelebes en Timor. Het zijn onschuldige diertjes, 
van de lengte eener hand, die op boomen leven, waar zij, door hun uit- 
gespannen valscherm zacht door de lucht gedragen, groote sprongen, van 
tak tot tak of van boom tot boom, maken. Zij voeden zich van kleine torren 
of andere insekten, en worden zelven niet zelden de buit der Boomslangen. 

Men zegt, dat zij hunne eijeren in holle boomen leggen. 
De oude Romeinen en Grieken schijnen de Draken, die in Europa eerst 

na de ontdekking van Achter-Indië bekend werden, niet gekend te hebben. 

Deze volken bedoelden onder dezen naam steeds Slangen, en in het bijzonder 
de groote Boas der oude wereld (Python). De vliegende slangen of draken 
der ouden behooren onder de fabelachtige dieren. De gevleugelde en veel- 
hoofdige draken en hydra’s der schrijvers uit de zestiende tot de achttiende 
eeuw berusten eveneens op fabelachtige en niet zelden kunstmatig zamen- 
gestelde monsters. 

Bij de meeste soorten van draken zijn de neusgaten schuins naar voren en 
ter zijde gerigt. Hiertoe behoort Draco viridis van de Sunda-eilanden tot 
Malakka verbreid, en op Timor eene varieteit, Dr. timoriensis vormende. 
Hij is klein, en heeft 5 snijtanden. — Dr. fimbriatus heeft in de bovenkaak 
slechts vier snijtanden, en is de grootste en krachtigste soort, die in de 
bosschen op de gebergten van Java en Sumatra gevonden wordt…— Bij Dr. 
lineätus van Amboina is het trommelvlies met schubben bedekt. — Bij som- 
mige soorten zijn de neusgaten naar boven gerigt: b.v. bij Dr. heematopögon 
van de Sunda-eilanden, die zeer slank van gestalte, en wier geele keelzak 
met eene roode vlek voorzien is. 
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De Kameleons. (Chameléon.) 

___Ofschoon in de meeste opzigten van alle overige Kruipende dieren afwijkend, 

sluiten zich de Kameleons echter het meest natuurlijk aan de Boom-agama’s 

_ der oude wereld aan. Zij worden in zuidelijkste gedeelte van Europa, in 
__ Afrika, en in Azië tot Bengalen gevonden. Madagascar vooral is rijk aan 
_ soorten van dit geslacht. 

Om zich een begrip van deze zonderlinge dieren te maken, moet men 
zich eene Boom-Agama der oude wereld met de volgende wijzigingen voor- 

_ stellen. De staart is tot eenen grijpstaart omgevormd; de korte teenen, ten 
_ getale van vijf aan iedere poot en met scherpe nageltjes voorzien, zijn zoo 
_ geplaatst, dat er steeds twee tegenover de drie andere te staan komen; de 

romp is buitengewoon zijdelings zamengedrukt, en de rug sterk gebogen; 
de hals is zoo kort, dat de groote kop op den romp schijnt te zitten; de 
kop zelve is van achteren helmvormig verlengd; de oogen liggen zijdelings 
en worden, behalve een spleetje in het midden, geheel door een groot ooglid 
bedekt; ieder oog kan zich onafhankelijk van het andere in eene verschillende 
rigting bewegen ; de huid is lederachtig, met rimpels voorzien en, als segrijn, 
met kleine korreltjes bedekt; hunne tong is rolvormig, van voren afgerond, 
en zoo ingerigt dat zij pijlsnel uitgebragt, en in eene soort van schede kan 
worden teruggetrokken. Zij bezitten, in eenen hoogeren graad dan de overige 
Reptilia de eigenschap, van kleur te veranderen. Zij leggen hunne, met eene 
lederachtige schaal bekleede eijeren op den grond in een gat, hetgeen zij met 
aarde en bladeren bedekken. 

Hun zonderling maaksel is in overeenstemming met hunne levenswijze. Daar 
hun voedsel in kleine, vliegende insecten bestaat en zij die op boomen of 
heesters gaan zoeken, echter te traag zijn om die op de gewone wijze te 
bemeesteren , werden zij op eene andere wijze daartoe in staat gesteld. Met 
hunne pooten en staart de takken vasthoudende, kunnen zij zeer lang on- 
bewegelijk in dezelfde houding blijven, met de in eenen hoogen graad en 
onafhankelijk van elkander beweegbare oogen kunnen zij in alle rigtingen 
rondspieên ; den naderenden buit kunnen zij, zonder van plaats te veranderen, 
door de tong, die met een kleverig vocht bedekt is, vooruit te snellen, 
vangen, zoo als de vogelvanger de vogeltjes lijmt; hun groote, tegen den 
romp aangedrukte kop geeft eindelijk bij die bezigheid een zeer vast steunpunt. 

De gewone Kameleon, Chameleon vulgäris, wordt in Sicilië, in het 
zuidelijk Spanje en Noord-Afrika gevonden. Het was reeds aan de ouden 
bekend, en gaf hun, door zijne kleurverandering aanleiding, dien naam spot- 
tender wijze op vleijers of hovelingen toe te passen. Een grooter ras, Cham. 
indicus komt van Bengalen. — Cham. piümtlus van de Kaap is eene der kleinste 
soorten, — Cham.dilëpis van Guinea en Mosambique heeft aan iedere zijde 
van het achterhoofd eene huidlap. — Bij de kleine Cham. násutus van Mada- 
gaskar is de punt des snuits met een bladvormig huidaanhangsel voorzien. — 
Bij Cham. bifwreus van Bourbon is de snuit van voren tot twee lange uit- 
steeksels verlengd. — Cham. tricornis van Fernando Po heeft een horen 
aan de punt van den snuit, en een boven ieder oog. — Cham. cristatus 
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van den Gaboou=rivier is merkwaardig, omdat zijn rug en staart met eenen 
kam voorzien zijn. 

DE WARANEN. (MONITÖR.) 

Zij hebben in het algemeen de gedaante der gewone Hagedissen ; maar 
hun kop is sterk in de lengte gerekt; hun hals is lang en even dik als 
de kop, en de rug breed en plat. Het zijn, na de Krokodillen, de grootste 
van alle Hagedisachtige dieren. Hunne tong is, even als bij de Slangen, lang, 
loopt in twee lange, smalle punten uit, en kan in eene scheede teruggetrokken 
worden. Hunne tanden zijn groot, niet zeer talrijk, konisch, zijdelings za- 
mengedrukt of afgerond, en zij zijn aan de binnenzijde der kaken vastgehecht. 
Er zijn noch tanden in het gehemelte, noch poriën aan de dijen aanwezig. 
Hunne pooten zijn krachtig en met vijf tamelijk lange teenen voorzien, welke 
met kromme, scherpe nagels gewapend zijn. De staart is lang, meestal zij- 
delings zamengedrukt en van boven smal toeloopende. De kop is langwerpig, | 
van boven plat, en met onregelmatige grootere of kleinere schubben bedekt. 
De schubben der overige deelen zijn klein. De oogen liggen zijdelings, hunne 
pupil is rond, en zij worden door gewone oogleden beschermd. De zijde- 
lingsche neusgaten zijn ruim en ovaal, of halve-maanvormig. 

De Waranen behooren alle in de heete luchtstreken van de oude wereld 
te huis. Zij zijn over geheel Afrika, het geheele zuidelijke Azië tot op de 
Philippynsche eilanden, Nieuw-Guinea en Australië verbreid. Sommige soorten 
bereiken eene lengte van zes tot acht voet. Men vindt hen bij voorkeur in 
laag gelegen streken, alwaar zij zich gaarne in de nabijheid van het water 
en der woningen ophouden. Sommigen klimmen op boomen. Anderen bewonen 
bij voorkeur of uitsluitend woeste en drooge streken, waar zij, ver van het 
land verwijderd, in aardholen leven. Deze zijn meestal bleek geelachtig bruin 
van kleur; terwijl de overigen donker gekleurd en met geele of witte vlekken 
gesierd zijn. Zij zijn dagdieren, en voeden zich met allerlei kleine zoogdieren, 
vogelen, kruipende dieren, visschen en gelede dieren. Hunne bewegingen 
zijn vlug. Zij leggen eijeren. In de koloniën begrijpt men deze dieren niet 
zelden onder den naam van Legoeaan; vroeger werden zij door de natuur= 
onderzoekers ook Tupinambis genoemd. 

De soorten, welke gaarne in de nabijheid van het water leven, hebben 
eenen zijdelings sterk zamengedrukten staart, die van boven met eenen dub- 
belen kiel voorzien is, en zamengedrukte tanden. Hiertoe behoort Monitor 
bivittätus, van de Sunda-eilanden tot Celebes verbreid, maar volgens de 
verschillende eilanden, min of meer in het oog loopende standvastige ver- 
scheidenheden vormende. Hij is van boven bruin, met vele geele vlekjes 
en stipjes. Deze soort houdt zich aan de oevers der rivieren of zelfs aan 
het zeestrand op. Zij zwemt en duikt zeer goed, kloutert niet zelden op 
heesters of boomen, en voedt zich van allerlei dieren, of zelfs onraad. Daar 
zij tot acht voet lang wordt en zeer behendig is, zoo zijn zelfs de kippen, 
duiven of ander tam gevogelte in de stallen voor hare aanvallen niet veilig. — 
De water-waraan van Afrika (Mon. stellätus) schijnt over dit geheele 



25 

werelddeel verbreid te zijn, maar, zoo als de voorgaande, eenige plaatselijke 
verscheidenheden te vormen. De tanden zijn bij oude voorwerpen meestal 
zeer stomp en afgerond. In Egypte wordt deze soort waran el bahr (rivier- 
hagedis) genoemd. Het is een groot en krachtig dier, en een groot vijand der 
kakkerlakken, die het tot onder de daken der huizen gaat opzoeken. — De 
gewone soort van Australië is Monitor varius. — Zeer merkwaardig om 
zijnen slanken vorm, zeer langen staart, en groene kleur, die van boven door 
zwarte hoekige strepen afgebroken wordt, is Mon. prdsinus van Nieuw- 

_ Guinea. 
__ De soorten, welke uitsluitend of bij voorkeur drooge streken bewonen, 
hebben eenen rolvormigen of slechts weinig zamengedrukten staart. De merk- 
„waardigste van deze is Mon. scineus. Zij bewoont de zandwoestijnen van 

_ het noordelijke Afrika, en wordt aldaar waran el hard (woestijn= of zand- 
‚ hagedis) genoemd. Zij is vaal geelbruin van kleur en heeft witachtige nagels. 
Dit is waarschijnlijk de Land-krokodil en de Seineus der ouden. — Eene 

ootere en krachtigere soort, Mon. evanthematteus, bewoont Senegambië 
en Kordofan. Zij leeft in aardholen, en voedt zich met hagedissen en torren. — 

_ Aan deze sluit zich aan Mon. flavescens, uit Bengalen, en Mon. albiguläris 
uit het zuidelijke Afrika. Laatstgenoemde houdt zich in rotsachtige streken 
_ bij wellen of beekjes op; zij voedt zich met kikvorschen, krabben en kleine 
zoogdieren; houdt zich, wanneer zij vervolgd wordt, met de nagels in den 

grond zoo vast, dat de sterkste man haar naauwelijks kan lostrekken, en vliegt, 
Kl zoodra het gelukt, op zijne vijanden in, om die te bijten. 

DE HAGEDISACHTIGE SAURERS. (LACERTINZ.) 

Onze gewone Hagedis biedt den grondvorm voor alle tot deze familie behoo- 
rende dieren aan. Sommigen hebben de gedaante van kleine slangen, maar allen 

_ hebben vier pooten, ofschoon het getal der teenen, in den regel vijf of vier, bij 
‚eene soort tot op een, verminderd is. De staart is steeds lang, gewoonlijk 

rolvormig, en breekt gemakkelijk. Hun kop is meestal een weinig van den 
hals afgescheiden, en met veelhoekige schildjes bedekt. De schubben der 
bovendeelen van deze dieren zijn meestal zeer klein en op schuinsche lijnen 
geplaatst; die der onderdeelen daarentegen hebben in de meeste gevallen 
de gedaante van kleine schilden, en zijn op horizontale rijën geplaatst. De 
huid vormt, op de benedenzijde van den hals, niet zelden eenige dwars- 
plooijen, waardoor de zoogenaamde halsband of halskraag dezer dieren ontstaat. 
Vele soorten hebben klierbuizen aan de dijen. De oogen liggen zijdelings, 
en worden meestal door drie volmaakte oogleden beschermd. Er is steeds 

eene uitwendige ooropening aanwezig. De mond is tot ver naar achteren 
gespleten. De tanden liggen in eene gemeenschappelijke groef. De tong is 

‚vrij, vleezig, maar smal, met papillen bedekt en van voren uitgesneden of 
gevorkt. Zij houden zich meestal op den grond op; slechts weinigen gaan 

te water. Zij voeden zich met insecten of andere kleine ongewervelde dieren. 
Zij zijn, met uitzondering van Australië, over de geheele aarde verbreid ; 
en vormen, volgens hun tandstelsel, twee groote geographische afdeelingen. 

Á 
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De Hagedisachtige Saurers der oude wereld. 

Hunne tanden staan loodregt op de kaken en zijn aan den wortel hol. Zij 
zijn over geheel Europa, Azië en Afrika verspreid. 

De eigenlijke hagedissen (Läcerta) hebben eenen halsband, en haar buik 
is met zes tot veertien rijen gladde schubben bedekt; hare pooten zijn 
met vijf teenen van ongelijke lengte voorzien, welke allen nagels dragen. 
De tanden van het tusschenkaaksbeen zijn konisch; de overigen zamen- 
gedrukt, de achtersten stomp en in drie punten uitloopend. Sommige soorten 
hebben tanden in het gehemelte. Zij houden zich meestal in drooge streken, 
in het gras of in bosschen op, klimmen op struiken, en voeden zich met 
insecten, slakken of andere kleine dieren. De talrijke soorten van dit ge- 
slacht hebben onderling veel overeenkomst. — Hiertoe behoort de, in het 
geheele gematigde en heete Europa, en ook hier te lande voorkomende soort, 
Lacertastirpium. Zij heeft acht rijen buikschilden en gekielde rugschubben. 
Zij legt in het voorjaar acht eijeren; de jongen komen echter eerst laat in 
den zomer te voorschijn. — Eene andere maar zeldzame soort is Lac. vivipära 
of crocëa. Haar staart is dikker; en zij is van onderen oranjegeel. Zij brengt 
levende jongen ter wereld. — Nog eene andere, in vele streken van ons wereld= 
deel, op steengronden gemeene, soort is Lac. muralis of agïlis.— De groolere, 
fraai groene, Lac. viridis bewoont het warmere Europa. — De grootste en 
krachtigste soort, die een en een’ halven voet lengte bereikt, is Lac. ocelläta ; 
zij wordt in het zuidelijke Frankrijk, in Spanje en Algerië gevonden. — 
Eene kleine soort uit Algerië, Lac. perspicilläta, heeft het onderste oog- 
lid doorschijnend. — In Kafferland en Mossambique komen soorten met 
een zeer afgeplat ligchaam voor: zij vormen het geslacht Platysaura; zij 
leven op rotsen. — De soorten, welke in opene, zandige of woeste en 
heete vlakten leven, hebben de zijden der teenen met tandachtige schubben 
bedekt. Bij sommigen, Eremias, bestaat er slechts eene rij dezer schubben. 

Hiertoe behooren Lac. variabilis uit Turkestan, Lac. pardalis uit Egypte en 
Lac. Knozxii van de Kaap de Goede Hoop. — Bij anderen, zoo als Lac. 
(Scapteria) grammica, uit Nubië zijn er twee rijen getande schubben, 
maar de vingers zijn van onderen glad. — Bij nog andere zijn niet alleen de 
zijden, maar zelfs de ondervlakten met diergelijke schubben bekleed. Hiertoe 
behoort Lac. (Acunthodactijlus) vulgäris uit zuidelijk Frankrijk. 

Bij sommigen zijn de onderdeelen met dakpansgewijze over elkander lig- 
gende groote schubben bedekt; de schubben der bovendeelen zijn met scherpe 
kielen voorzien. Hiertoe behooren Tropidosaura algyra van Algiers en Spanje, 
en Trop. montana, van de gebergten op Java en zeer zeldzaam. 

Er zijn ook soorten, die slechts één kringvormig ooglid hebben, waardoor 
het oog onbedekt blijft: Ophtops elëgans van Klein-Azië en de oevers der 
Kaspische zee. 

Bij eenige soorten is het ligchaam zeer in de lengte gerekt, en de halskraag 
onduidelijk; de schubben der bovendeelen zijn scherp gekield en groot; die 
der onderdeelen dakpansgewijze geplaatst en mede gekield. Hiertoe behoort 
Tachydrömus sexlineätus van Java, Borneo en China, met vier rijen schubben 
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op den rug; buitengewoon slank, meer dan een voet lang, waarvan de staart 
_ alleen vier vijfde inneemt. In Japan en het noordelijke China leeft eene minder 

ranke soort, Tach. japonicus. 
De Êhamesaurà (Monodactylus) anguinëavan Zuid-Afrika, is geheel slang- 

vormig, en zijne vier pooten vertoonen zich eenvoudig als een klein blad- 

_ vormig aanhangsel, hetgeen met schubjes bekleed is, en slechts een enkelen, 
_ van een nageltje voorzienen, teen heeft. 

De Hagedisachtige Saurers van Amerika, 

Zij onderscheiden zich van die der oude wereld, doordat hunne tanden aan 
den wortel niet hol, en een weinig naar buiten gerigt zijn. 

Sommige soorten, Tejus of Podinéma genoemd, zijn zeer krachtig gebouwd 
en zeer groot. Hare tong is Jang en diep gevorkt. Zij hebben twee of drie huid- 
plooijen onder den hals, en klierbuizen aan de dijen. Zij worden in het heete 
Amerika, aan deze zijde van het Andes-gebergte aangetroffen. — De gewone 
soort, gemeen in Suriname, Tejus mönitor, wordt drie voet lang, en is groen— 
achtig, met zwarte dwarsbanden; de staart met breede, geele en zwarte 
ringen. Deze groote hagedis verdedigt zich door hevig te bijten. — Een 
aanzienlijk getal kleinere soorten, Ameiva genoemd, hebben grootere buik- 

| schubben, en de voorzijde der voorpooten is met schildjes bedekt. Hiertoe 
behoort Ameiva vulgäris, gemeen in Suriname en Brazilië. De rug meestal 
met zwarte wormvormige vlekjes voorzien. — Nog anderen hebben eene pijl- 
vormige tong. Hiertoe behoort Cnemidophorus murinus, groenachtig, langs 
de zijden met witachtige ronde vlekken. Gemeen in Suriname.— In Paraguay 
wordt eene soort, Acrantus viridis, gevonden, bij welke de duim der achter- 
pooten eenvoudig de gedaante van een stompje zonder nagel heeft. 

Eenige kleine soorten uit Brazilië en Guyana zijn gekenschetst door de 
scherp gekielde schubben harer onderdeelen. Zij houden zich in opene gras 
vlakten, tusschen het gras en steenen op. Hiertoe behooren Centropyx calca- 
rata, met zeer kleine korrelige rugschubben; Centr. striäta met grootere 
en gekielde schubben op den rug. Beiden zijn op de bovendeelen in de lengte 
gestreept. 

Bij nog andere soorten, Aporomera, ontbreken de klierbuizen aan de 
dijen, Deze dieren zijn groot. Hiertoe behooren Apor. flavipunctäta uit 
Bolivia en Apor. ornata uit Chile. 

Zeer merkwaardig zijn eenige groote soorten, Crocodilurus, omdat haar 
staart sterk zijdelings zamengedrukt en van boven met twee kielen voorzien 
is. Men zegt, dat zij in het water leven. Dit zijn Croce. amazonicus van 
Brazilië en Cayenne, met kleine schubben op den rug; Croc. dracvena, met 
eenige rijen beenachtige en gekielde schildjes tusschen de rugschubben; 
Croc. bicarinatus, met dakpansgewijze over elkander geplaatste buik- 

‚ schilden. 

De volgende soorten zijn zeer rank van gestalte en teer van maaksel. 
Lepidosoma (Pantodactiylus) scincoîdes; van boven met achttien rijen 

vierhoekige schubben, van onderen met zes rijen gladde schilden. Bewoont 
Brazilië. 
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Eene aud soort uit Brazilië, Ecpleopus Gaudichaudit, onderscheidt zich 
van de voorgaanden door het ontbreken van klierbuizen aan de dijen. 

Eene derde, Heterodactylus imbricätus, heeft kortere pooten, en de 
duim der voorpooten vertoont zich als een stompje zonder nagel. 

Eene zeer afwijkende groote soort, Heloderma horridum, wordt in Mejico_ 
gevonden. De teenen zijn kort en staan op eene lijn. De staart is konisch_ 
en niet langer dan het overige ligchaam. De schubben zijn knobbelachtig 
en de tanden zijn van voren gegroefd. Dit zeldzame dier is bruin van kleur 
met geelachtige vlekken; de staart is met breede bruine en geele ringen 
voorzien. 

DE GORDEL-HAGEDISSEN. (ZONOSAURE.) 

Het ligchaam dezer dieren is met een pantser bekleed, vit dikke schildjes 
of schubben bestaande, die op regelmatige dwarsrijen of gordels verdeeld zijn, 
door welke de beweging dier harde deelen mogelijk wordt. Aan de zijden _ 
van het ligchaam geschiedt die beweging met behulp eener lengtevore of 
diepe huidplooi. Hunne tong is plat, niet uitrekbaar en aan de punt 
uitgesneden. Zij hebben volmaakte oogleden. Hunne gedaante is, volgens 
de soorten, zeer verschillend. Sommigen hebben de uiterlijke gestalte van 
Land-agama’s, anderen die van Skinken, terwijl eenigen de gedaante van 
Slangen aannemen en geheel zonder pooten zijn. Zij bewonen de heete lucht- 
steken en worden onder verscheidene geslachten gebragt. 

De Zönurus hebben in het algemeen de gestalte van de Land-agamas met 
stekelstaarten. De schubben van hunne staartgordels hebben de gedaante 
van doornen. Hun kop is plat en driehoekig. Zij hebben vier krachtige 
pooten, en aan ieder vijf met nagels voorziene teenen. Hunne tanden zijn 
van boven stomp; zij ontbreken in het gehemelte. De meesten hebben een 
of twee rijen poriën onder de dijen. Hunne ooropening is zeer groot. Zij 
worden in het zuidelijke Afrika en op Madagaskar gevonden, en eene afwij- 
kende soort komt van Nieuw-Guinea. Zij leven in rotsachtige streken. — De 
grootste, Zonurus gigantéus, meer dan een’ voet lang, heeft gekromde stekel 
of doornachtige schilden. — De gewone soort van de Kaap de Goede Hoop, 
Zonurus cordylus, is somtijds bruinachtig, somtijds zwart, en bereikt 
drie-vierde voet lengte. — De soort van Nieuw-Guinea, Zon. nove Guinee, 
heeft alle bovendeelen met harde doornen bezet; hare buikschilden zijn 
gekield; de vore aan de zijde van den romp en de poriën aan de dijen 
ontbreken, en zij is bruin van kleur. 

De Gerrhonotus bewonen Mejico en Californië. Zij onderscheiden zich 
van de voorgaande, doordat hunne harde schubben niet tot doornen verlengd 
zijn. Zij zijn ook minder krachtig gebouwd, en hebben tandjes in het ge- 
hemelte. Sommigen bereiken een voet lengte. Men zegt, dat zij levendbarend 
zijn. Gerrhonotus Deppii, uit Mejico, heeft gladde, Gerrh. multicarinálus, 
uit Californië, gekielde schubben. 

In zuidelijk Afrika en op Madagascar wordt hunne plaats vervangen door 
andere soorten (Gerrhosaurus), welke zich aan de voorgaanden aansluiten. 



29 

Hun ligchaam is echter slanker en de kop niet breeder dan de hals; de 
chterste tanden zijn op de kroon met eene kleine insnede voorzien, en 

hunne gedaante herinnert die der Skinken. Hiertoe behooren : Gerrhos. 
bifasciätus van Madagaskar. Rug olijfgroen, op iedere zijde van het ligchaam 

ene witte, zwart gezoomde streep. De rugschubben met acht tot tien fijne 

ijstjes en eene zwakke kiel. Gerrhos. flavigularis van Kafferland, is slanker 
en van boven bruin, met lichte, maar zwart omzoomde vlekken, en wordt 

Ef in vochtige bosschen gevonden. Gerrhos. sepiformis, van het zuidelijk Afrika, 

js slank en teer; de pooten, vooral de voorpooten, zijn klein; de bruine kleur 
___der bovendeelen wordt door een twaaftal zwarte lengtestrepen afgebroken. 
_____Saurophisseps van de Kaap is nog ranker van gestalte dan de laatstge- 
noemde soort; zij heeft slechts vier teenen aan ieder der zeer kleine pooten. 

__ De tanden in het gehemelte ontbreken. Zij wordt een voet lang. 
De Chalcídes hebben nog kleinere pooten en de teenen, vier, drie tot twee 

ten getale, of geheel ontbrekend, zijn somtijds geheel of gedeeltelijk van 
nagels ontbloot. De ooropening is onder de huid verborgen. Hunne tanden 
zijn konisch. Het ligchaam dezer kleine dieren is rolvormig, de staart lang 
en naar evenredigheid krachtig. De soorten van dit geslacht werden in Zuid- 
Amerika waargenomen. — Chalcides Cuvieri, uit Golumbië, heeft vier teenen, 
maar die der voorpooten zijn zonder nagels. — Chalc. cophtas, van Cayenne 
heeft aan de voorpooten drie teenen zonder nagels, terwijl de achterpooten 
steelvormig en geheel van teenen ontbloot zijn. 

De Pseudöpus Pallasii van Dalmatië, Griekenland, het zuidelijke Rusland 
en het zuidelijke Siberië, is een der merkwaardigste soorten der familie. Dit 
dier heeft de gedaante eener Slang, en bereikt eene lengte van drie voet. 
Zijn ligchaam is met beenachtige, op den staart gekielde schubben, bekleed. 
De voorpooten ontbreken geheel en al; de achterpooten hebben de gedaante 
van kleine stompjes zonder teenen, die aan het einde der groote zijdelingsche 
voren van den romp liggen. De tanden zijn konisch, de achterste zeer stomp. 
De ooropening is zeer klein. De staart is veel langer dan het overige ligchaam. 
De kleur is bruin. De jongen zijn groenachtig, van boven met bruine dwars- 
banden. Dit dier bewoont opene, met gras begroeide streken. Het is vlug, 
zeer verslindend, en verdedigt zich door te bijten. — Aan deze sluit zich aan 

Caîtra africana van Kafferland. Levenswijze en kleur als bij de voorgaande 
soort, maar veel kleiner. 

De plaats dezer beide soorten wordt in Noord-Amerika vervangen door den 
Ophiosaurus venträlis, die zich van haar voornamelijk door het volslagen 
ontbreken van pooten onderscheidt, Hare kleur is zeer veranderlijk volgens 
de voorwerpen. 

DE RING-HAGEDISSEN. (AUPHISBENZ.) 

Deze zonderlinge dieren hebben een wormvormig ligchaam, wiens huid 
door dwarsvoren in smalle gordels of ringen afgedeeld is, terwijl deze wederom 
met lengte-insneedjes voorzien zijn. Hun staart is zeer kort maar dik, en 
daar men hem, op eenen afstand gezien, niet van den kop kan onderscheiden, 
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hebben de Portugezen aan deze dieren den naam van cobra de duas 
cabegas, (slang met twee koppen) gegeven. De kleine oogen liggen onder 
de huid verborgen, welke op deze plaats dun en doorschijnend is. Er zijn 
dus geene oogleden aanwezig. De ooropening is eveneens verborgen. Hunne 
tong is plat, breed, van achter in twee lappen, van voren in twee punten 

uitloopend. De mondopening is zeer naauw; de kleine neusgaten zijn zij- 
delings of naar onderen geopend. De tanden zijn konisch, en bij de meeste 
soorten in eene groef, aan de binnenzijde der kaken, vastgehecht. Er zijn 
nooit tanden in het gehemelte aanwezig. De pooten ontbreken; slechts eene 
soort heeft kleine voorpootjes. Zij worden een tot twee voet lang, en schijnen 
tot het heete Amerika, Afrika en het zuid-westelijke Europa beperkt te zijn. 
Zij leven op of onder den grond, voeden zich met allerlei insecten of wormen, 
leggen eijeren, en worden niet zelden in mierenhoopen aangetroffen. 

De soort met pooten, Amphisbena chirötes, van Mejico, heeft twee kleine, 
digt bij het hoofd zittende, pooten met eene breede hand en vijf teenen, die, 
met uitzondering van den duim, met nagels voorzien zijn. Zij is bruinachtig 
van kleur. 

De soorten zonder pooten bieden onderling veelvuldige afwijkingen aan. — 
De beide gemeensten, Amphisbwena alba en fuliginosa, komen van Guyana en 
Brazilië: de eerste is geelachtig bruin van kleur, de tweede is met zwarte 
vierkante vlekken bedekt. — Amph. cinêréa van Portugal, Spanje en Marokko 
heeft eenen kegelvormigen puntigen staart. — Hetzelfde kenmerk ontwaart 
men bij Amph. trogonophis uit Algerië, die zich buitendien van alle overige 
dieren der familie door hare op de kaak vastgegroeide tanden onderscheidt. 

Bij andere soorten zonder pooten is de kop sterk konisch en met grootere 
schilden dan gewoonlijk bekleed. Hare keelhuid is zeer rekbaar en tevens met 
grootere schilden dan gewoonlijk bedekt. De neusgaten zijn naar onderen ge- 
opend. De poriën voor den anus, aan alle voorgaande, behalve Amph. troga- 
nophis, eigen, ontbreken. Zij vormen het ondergeslacht Zepidosternon. 
Hiertoe behooren Lepid. microcephálum, boven op den kop met tien schilden; 
twee voet lang en zoo dik als een duim; en Lepid. scutigërum, slechts 
met twee zeer groote schilden op den kop. — De plaats dezer beide soorten 
wordt in de oude wereld vervangen door Monopeltis capensis, die in Mos- 
sambique voorkomt, rosékleurig is, onder steenen leeft en zich oprolt, zoodra 
zij vervolgd wordt. 

DE SKINKACHTIGE SAURERS. (SCINCI.) 

Zij zijn gekenschetst door hunne, gelijk dakpannen over elkander liggende, 
tamelijk groote, gladde of met verscheidene kielen voorziene, schubben, welke 
het geheele ligchaam, met uitzondering van den kop, tamelijk eenvormig 
bedekken. Hun kop is niet dikker dan de hals, en met schildjes min of meer 
regelmatig bedekt. De porien aan de dijen ontbreken. De tong is plat en 
van voren met eene insnede voorzien. De pooten zijn steeds tamelijk klein, 
of ontbreken zelfs bij verscheidene soorten, De staart breekt gemakkelijk, zoo 
als bij de Hagedisachtige Saurers. Deze dieren verschillen onderling zeer in 
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die niet zelden veel onderlinge overeenkomst hebben, en zijn over alle wereld= 
_ deelen verbreid. Zij vormen de volgende familiën. 

De Skinken met oogleden. 

___ Tot deze familie behooren alle soorten, wier oogen met volmaakte oogleden 
_ voorzien zijn. 
__ Een buitengewoon groot getal soorten heeft in het algemeen de gedaante 
__der gewone Hagedissen, en vijf met nagels gewapende teenen aan ieder der 
_ vier pooten. Hiertoe behooren de volgende : Scincus officinalis, met eenen 

platten wigvormigen snuit, de teenen met tandachtige schubben bezet, geel- 
achtig grijs, met omstreeks tien donkere dwarsbanden van boven. Wordt 
meer dan een halven voet lang, leeft in de woestijnen van Noord-Afrika, is zeer 
behendig in het loopen en graven, en voedt zich met allerlei insekten. Dit 
dier werd vroeger als geneesmiddel tegen allerlei kwalen, vooral huidziekten, 
gebruikt. De Scincus der ouden was hoogst waarschijnlijk de Land-waraan 
van Egypte (Monitor scincus). — Eene andere soort van diezelfde streken, 
Se. sepsoides, is kleiner, en veel ranker en teerder van maaksel. — In 

Australië en op Amboina komen groote soorten voor met groote gladde 
schubben : Se. gigas, van Amboina. — Eene andere groote soort van 
Australië, Se. pachyurus of rugosus heeft groote beenachtige, knobbelige 
schubben. 

Eene menigte soorten zijn zeer fraai van kleur en meestal gestreept : 
b.v. Scincus cyanurus, klein, van de Moluksche eilanden. 

Eene kleine soort van Java, Scincus serpens, heeft een zeer langwerpig 
ligehaam, en hare pooten en teenen zijn buitengewoon klein. 

Eenige kleine soorten, die voor het overige volmaakt op de gewone Skinken 
gelijken, hebben slechts vier teenen aan de voorpooten, b.v. Scincus (Hete- 
ropus) fuscus van Amboina. 

Anderen, met een verminderd getal teenen, zijn rank en teer; b.v. Scincus 
Lamarrei van Bengalen, die van voren vijf, van achteren vier teenen heeft. — 
Se. tetradactijlus, van het westelijk Australië, met vier teenen aan iederen 
poot. — Se. tridaetìjlus, van diezelfde streek, met drie teenen aan iederen 
poot. 

Seps chalcides, uit het zuidelijk Europa en Algerië, heeft eene slangvormige 
gedaante, en buitengewoon korte pootjes, ieder met drie teenen. Dit diertje, 
reeds aan de ouden bekend, wordt een voet lang, voedt zich met slakjes, 
wormen en insekten, leeft op weilanden en in bosschen, en brengt levende 
jongen ter wereld. 

Bipes anguinëus van het zuidelijke Afrika, heeft eene wormvormige ge- 
daante ; de voorpooten ontbreken geheel, en de achterpooten hebben de gedaante 
van een, in twee ongelijke punten gepleten, stompje. 

Bij Soridia lineäta uit Australië, waar de voorpooten ook ontbreken, zijn 
de stompvormige achterpootjes ongedeeld. 
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Eene grootere soort, Pygodactijlus Gronovii, zonder voorpooten en met 
ongedeelde stompjes in stede van achterpooten, komt van Brazilië en Cayenne. 

De hazelworm (Anguis frägilis), die over geheel Europa, Algerië en een 
groot gedeelte van Siberië verbreid is, heeft in het geheel geene pooten. Hij 
is roodachtig bruin, met metaal- of zilverglans, aan de zijden gestreept en 
van onderen blaauwachtig. Wordt anderhalven voet lang, leeft op de aarde, 
overwintert in aardholen, voedt zich met slakken, wormen en insecten „en 
brengt levende jongen ter wereld. 

Acontias meléagris van zuidelijk Afrika onderscheidt zich van den Hazel- 
worm voornamelijk door het ontbreken van het bovenste ooglid, en de aan- 
wezigheid van een groot snuitschild, hetwelk door de neusgaten doorboord 
wordt. | 

De Skinken met naakte oogen. 

Zij vormen eene kunstmatige afdeeling, die gemakkelijk te onderscheiden 
is, doordat hunne kleine kringvormige oogleden, die somtijds geheel ont- 
breken, het oog, even als bij de Slangen, geheel vrij en onbedekt laten. 

Sommige soorten hebben de gedaante van kleine hagedissen, en vijf teenen 
aan ieder der vier pooten. Hiertoe behoort Alblephärus Peronit, van Timor 
af over de geheele Zuidzee verspreid. 

Gymnophthalmus quadrilineätus wijkt van de voorgaanden voornamelijk 
daardoor af, dat zijne voorpooten met vier, de achterpooten met vijf teentjes 
voorzien zijn en de oogleden geheel ontbreken. Dit diertje bewoont Brazilië 
en Martinique. 

Bij sommigen ontbreken de voorpooten geheel en al, en de achterpooten 
hebben de gedaante van twee platte stompjes zonder teenen. Deze slang= 
vormige dieren schijnen allen van Nieuw-Holland te komen. Hiertoe behoort 
Pygópus (ook Hysteropus genaamd) leptdöpus, van boven met gekielde schub- 
ben. — Verder Delma Fraseri, met gladde schubben; Lialis Burtonii, met 

eenen verlengden wigvormigen snuit, somtijds zonder achterpootjes, misschien 
volgens het verschil van sekse. 

Er is ook eene soort, Aprasia puella, van West-Australië, bij welke de 
pooten geheel ontbreken. Dit zeer kleine wormvormige dier heeft gladde 
schubben, en is grijsachtig bruin, met zwarte stipjes. 

De blinde Skinken. 

Bij deze wormvormige diertjes zijn de zeer kleine oogen geheel onder de 
huid verborgen. 

Sommigen, zoo als Dibamus celebensis en Nove Guinee, zijn merk- 
waardig, omdat de wijfjes geheel zonder pooten zijn, terwijl de mannetjes 
achterpootjes in den vorm van een plat ongedeeld stampje hebben. 

Andere soorten hebben in het geheel geene pooten. Hare schubben zijn 
zeer groot en de pijlvormige tong is van voren ingesneden— Typhline Cuvieri 
van de Kaap de Goede Hoop, en Typhl. aurantiaca van Mossambique. 
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Bol DE SLANG-HAGEDISSEN. (TYPHLOPS.) 

__ Deze, meest kleine, dieren hebben in het algemeen de gedaante van aard- 
wormen. De pooten Beeken steeds. Hun staart is zeer kort en dik; de 

oogen zijn zeer klein, en door een schild bedekt; de ooropening is geheel 
‚onder de huid verborgen; ; de mondopening is zeer klein. Het geheele ligchaam 
‚is met schubben gelijk dakpannen, de kop met schildjes bedekt. De tandjes 
zijn weinig talrijk, en alleen in de bovenkaak, somtijds alleen in de onderkaak 
aanwezig. Hunne aangezigtsbeenderen, behalve de bovenkaak zijn, zoo als 

bi alle Saurers tot een vast geheel vereenigd. Zij bewonen de heete lucht- 
streken, en houden zich op of onder den grond op. 
___De eigenlijke Typhlops hebben eenen platten, afgeronden kop; hun staart 
js met eene hoornachtige punt voorzien, en naar binnen gekromd. De schub- 
_ ben, zijn glad en glanzig. De schedel heeft van voren een blaasvormig aanzien. 
Er liggen voor den anus, onder de huid, twee steelvormige, van boven ver- 

_ eenigde beenstukjes, welke het bekken voorstellen. — Hiertoe behooren een 
aanzienlijk gelal soorten, onder anderen Typhlops reticulätus van Suriname, 
‚een voet lang en bronskleurig; Typhlops lumbricalis uit Griekenland, en 
het westelijke Azië; Typhlops Delalandei, van Zuid-Afrika, onder steenen 

of boomstammen, of op velden levend, waar zij niet zelden bij het ploegen 
‚ten voorschijn komt. Zyphlopsater van Java, zeer klein en zwart; Typhlops 
lineatus van Java en Sumatra, met bruine lengtestrepen. 

Bij andere soorten is de snuit meestal wiggevormig, en de stompvormige 
staart naar boven met eene groote plaat bedekt. Zij-hebben tanden in beide 
kaken; het bekken ontbreekt. Men vindt haar in het heete Azië. — Rhinophis 
oxyrhynehus van Ceylon, heeft eenen zamengedrukten scherpen snuit. — Bij 
Rhin. philippensis is de snuit korter. — Bij Uropeltis ceylantea is de snuit 
konisch ; de staartplaat is met gekielde schubben voorzien, en de middelreeks 

der buikschubben is grooter dan bij al de voorgaande. Dit diertje vormt den 
naasten overgang tot de Slangen. 

DE SLANGEN. (OPHES.) 

Men stelt zich, in het gewone leven, onder Slangen gewoonlijk al die Krui- 
pende dieren voor, welke een zeer in de lengte gerekt ligchaam zonder eenig 
spoor van pooten hebben; maar dit laatste kenmerk vooral, zoude sommige 
Slangen uitsluiten, terwijl aan de andere zijde verscheidene Hagedisachtige 
dieren onder de Slangen zouden moeteh worden opgenomen, Daar er nu in- 
derdaad veelvuldige overgangen tusschen de Hagedissen en Slangen plaats 
hebben, zoo zijn ook deze beide orden van Kruipende dieren minder scherp 
begrensd dan de overige. Men moet zich derhalve de Slangen voorstellen als 
met schubben bekleede Kruipende dieren, met een zeer in de lengte gerekt 
ligchaam, wier bewerktuiging de volgende hoofdkenmerken aanbiedt. 

$ 



Voornamelijk bestemd, om, in verhouding tot nunne ges1uge dikte, groote} 
dieren te verslinden, zijn bun kop en hunne huid zeer vatbaar voor uitrekking. } 
Deze wordt voornamelijk bevorderd, doordat hunne aangezigts- en vooral} 
de kaakbeenderen onderling zoo verbonden zijn, dat ieder dier beenderend 
eene min of meer aanmerkelijke beweging toelaat; doordat de beide takken } 
der onderkaak van voren slechts door een band vereenigd zijn, en der-4 
halve ver van elkander verwijderd kunnen worden; en doordat de keel | 
met eene diepe lengtegroef voorzien is, waardoor de rekbaarheid van dit 
gedeelte zeer verhoogd wordt. De oogen zijn nooit met oogleden voorzien # 
en, op ééne uitzondering na, met een kleiner of grooter getal schildjes om- 
geven. Er zijn nooit voorpooten aanwezig, en in stede der achterpooten ziet 
men, bij een klein getal soorten, korte, haakachtige stompjes zonder teenen * 
of nagels. De gehoorwerktuigen zijn steeds volkomen onder de huid verborgen. | 
Hare lange tong loopt van voren in twee priemvormige punten uit, en kan 
in eene scheede teruggetrokken worden. Hare kaken zijn steeds met puntige, . 
haakachtige tanden voorzien, die intusschen bij velen in het tusschenkaakbeen 
ontbreken, en diergelijke tanden worden ook, op eene uitzondering na, in | 
het gehemelte gevonden. Bij sommige soorten zijn een of twee tanden der | 
bovenkaak aan hare voorzijde met eene voren voorzien. Bij de vergiftige Slan- 
gen is de eerste tand der bovenkaak, die het vergif in de wond voert, hol, 
aan den wortel zoo wel als aan zijne punt, met eene opening, en behalve | 
dat, somtijds met eene vore voorzien. | 

De gedaante der Slangen en harer deelen vertoont, volgens de soorten, 
veelvuldige wijzigingen. Het ligchaam is somtijds rolvormig , somtijds zamen- 
gedrukt. De staart, bij de eenen zeer kort, bij de anderen zeer lang, heeft 
somtijds de gedaante van eenen riem (bij de Zeeslangen). De schubben liggen 
meestal dakpansgewijze over elkander. De buik en de staart van onderen 
zijn veelal met schilden bedekt. De kop is bij velen ook met schilden bedekt, 
en zij zijn alsdan, op zijne bovenvlakte, dikwijls ten getale van negen. De 
neusgaten doorboren meestal de zijden van den snuit; bij sommigen liggen 
zij op zijne bovenvlakte, en kunnen zelfs, zoo als bij de Zeeslangen, door 
kleppen gesloten worden. De oogen zijn van buiten door de huid overtrokken, 
die echter hier doorschijnend is, en iedere keer, dat het dier vervelt, 

mede vernieuwd wordt. Het tongbeen ontbreekt, en wordt door eenen kraak- 
beenigen draad vervangen. De ingewanden zijn zeer in de lengte gerekt en 
verschoven, ten einde in de lange, maar naauwe ruimte van het ligchaam 
plaats te kunne vinden. De longeellen zetten zich somtijds tot in de luchtpijp 
voort. De longen zelve, die niet zelden slechts uit éénen zak bestaan, loopen 

somtijds van onderen in eene luchtzak zonder cellen uit. De stemklep ontbreekt. 
De werktuigen van den bloedomloop stemmen met die der Saurers, met uitzon- 
dering der Krokodillen, overeen. Alle Slangen zijn met speekselklieren voor- 
zien, die gewoonlijk over beide kakerf, tot aan de oogen en de reukwerktuigen 
verdeeld zijn. Bij de vergiftige Slangen is eene afzonderlijke klier tot de af- 
scheiding van het vergif aanwezig; zij ligt onder de wangen, en is in cellen 
verdeeld. Het vergif is een doorschijnend geelachtig vocht, hetwelk een weinig 
alkalisch reageert. Het werkt slechts dan, wanneer het in wonden gebragt 
wordt, en die werking is te gevaarlijker, naarmate het in grooter hoeveelheid en 
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_in bloedrijke, teedere deelen dringt, naarmate de temperatuur der lucht hoog, 
en het bijtende en gebetene dier in eenen hooger geprikkelden staat verkeert. 
Bij verwondingen door vergiftige Slangen beveelt men aan: het oogenblik- 

kelijke uitwasschen, uitzuigen of uitbranden der wonde; inwrijvingen met 
chloor, ammoniak of olie, en het onderbinden des gebetenen deels. Het een 

_ en ander schijnt echter, wanneer de beet door eene grootere soort toegebragt 
wordt, in de meeste gevallen vruchteloos te zijn. 

‚ De rompwervels van den kop tot aan den staart zijn allen met ribben voor- 

zien. Het ontbreken van voorste ledematen heeft ook dat van het borst- en 
sleutelbeen ten gevolge. Er is ook geen bekken aanwezig. De wervels zijn 
_ allen met uitsteeksels voorzien, en bij eene soort, Dasypeltis scaber, dragen 
‚ eenige der ondere doornuilsteeksels van het voorgedeelte des ligchaams tand- 
achtige haakjes, welke den slokdarm doorboren. 
____De Slangen voeden zich met allerlei dieren, en sparen zelfs hare eigene 
_ soort niet. De Boa's maken zelfs jagt op dieren van de grootte eener geit; 
_ maar het schijnt niet, dat zij menschen of kinderen aanvallen, om ze tot 

_ haren buit te maken. De verhalen van de gevechten der slangen met leeuwen 
_@n tijgers behooren in het rijk der fabelen. Men wil, dat zich de Wratslangen 
ook met vruchten voeden. De Slangen drinken gaarne, en nemen, in de 

_ gevangenschap, niet zelden aanzienlijke hoeveelheden water tot zich. Haar 
_ verblijf is, volgens de soorten, zeer verschillend. Sommigen leven in aardholen 

of onder steenen, anderen in bosschen, in het gebergte of op vlakten ; sommigen 
__op boomen, sommigen in het water, of zelfs uitsluitend in de zee. 

__ Hare bewegingen hebben steeds op eenerlei wijze plaats : namelijk met 
_ hulp van zijdelingsche kronkelingen van het ligchaam en den staart. De 
meesten zijn dagdieren, en vlug in hare bewegingen. De meeste vergiflige 
Slangen zijn traag van aard. Er heeft eene wezenlijke paring plaats, zij 
schijnen jaarlijks slechts eenmaal voort te teelen. Zij leggen hare eijeren op 
plaatsen, waar hunne uitbroeijing te weeg gebragt wordt, door de hitte van de 
zon en nog meer door de gisling bij het rotten van plantachtige zelfstandig- 
heden. Eenige Boa's bevorderen het uitbroeden, door de eijeren tusschen de 
kronkelingen van haar ligchaam te nemen. Bij andere soorten ontwikkelen 
de jongen reeds in het lijf der moeder. 

De Slangen bewonen alle werelddeelen, tot aan de pooleirkels. Zij ont- 
breken intusschen op sommige der Zuidzee-eilanden en, zoo als het schijnt, 
zelfs op Nieuw-Zeeland; maar zij worden op anderen, zoo als de Galapagos 
en Viti-eilanden aangetroffen. Sommigen zoo als de Zeeslangen, Boa's en 

Boomslangen bewonen slechts de heetere luchtstreken. De Zeeslangen komen 
slechts oostelijk van Ceylon tot in de Zuidzee voor. De Ratelslangen zijn tot 
Amerika, de Brilslangen en eigenlijke Adders tot de oude wereld beperkt; de 
Hartkop-adders ontbreken in Afrika en in Nieuw-Holland, en de Zwemslangen 
in Zuid-Amerika. Het heete Amerika en Oost-Indië, vooral de eilanden van 

Achter-Indië, schijnen het grootste getal slangen, zoo wel wat de individu’s 
als de soorten betreft, te bezitten. 

De Slang is reeds sedert de vroegste tijden der geschiedenis van het mensch- 
dom een voorwerp des bijgeloofs geweest. Wij ontmoeten haar reeds, als 
zinnebeeld des boozen. in de geschiedenis van den zondenval. In den Perzischen 
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Dualismus strijdt AHRiMAN ìn de gedaante eener slang met den stier van 
Ormuzd. Zij ontving bij de oude Egyptenaren en Indiërs goddelijke vereering, 
die later op eene, tot den Gnosticismus behoorende christelijke secte, de 
Ophiten, overging; in voornoemde landen diende zij en dient zij nog heden, 
tot het maken van tooverkunsten. Als gehaat en schadelijk dier schijnt men 
haar, door eene soort van homeopatisch beginsel aangedreven, reeds vroeg 
geneeskrachten toegeschreven te hebben. Zij moest derhalve ZskuLApIus 
ter zijde staan, en men vervaardigde uit slangen een vermeend, maar nog 
heden, in Italië China en Japan, beroemd en onder den naam van Theriak 
bekend geneesmiddel. 

De Slangen vormen twee hoofdafdeelingen, te weten: die der wergiftige 
en niet vergiftige. 

DE VERGIFTIGE SLANGEN. 

Zij zijn allen met een toestel voorzien, waarmede zij aan hare vijanden 
of haren buit beten kunnen toebrengen, welke in de meeste gevallen den dood 
of ten minste hevige zwellingen of ziekten ten gevolge hebben. Deze toestel 
bestaat uit eene, onder de wangen verborgene, in celletjes verdeelde, klier, 
welke het vergiftige vocht afscheidt; uit eene buis, welke dit vocht naar den 
zoogenaamden gifttand leidt; en uit dezen tand zelve, die aan het einde 
der bovenkaak ingeplant, van binnen hol en, aan zijnen wortel zoowel als 
aan zijne punt, met eene opening, tot het opnemen en uitstorten van het 
vergiftige vocht, voorzien is. Vele vergiftige Slangen hebben, ten opzigte van 
hare uiterlijke gestalte en overig maaksel, de grootste overeenkomst met de niet 

vergiftige : men kan haar derhalve, in vele gevallen, slechts door een nader 

onderzoek onderscheiden. Zij zijn over alle werelddeelen verbreid, maar 
veel geringer in getal dan de niet vergiftige, zoowel wat de soorten als de 
individu’s betreft. Zij leven grootendeels op het land; eenigen klimmen op 
boomen, en sommigen houden zich uitsluitend in de zee op. Zij vormen drie 
natuurlijke familiën, te weten: de adderachtige giftslangen, de zeeslangen 
en de slangadders. 

DE ADDERACHTIGE GIFTSLANGEN. 

Deze worden aldus genoemd, omdat zij min of meer op onze gewone Adder 
gelijken. Haar kop is driehoekig of hartvormig; de pupil van het oog is 
langwerpig en loodregt staande; de romp is meestal zeer krachtig; de 
staart kort en dik; de bovenkaak is zeer kort, en met geene andere dan 

de zeer lange, doorboorde tanden voorzien. Zij zijn nachtdieren, leven op 
het land, maar sommige klimmen op heesters, en eene soort leeft zelfs 
in het zoete water. Zij brengen meestal levende jongen ter wereld; zijn 
lui van aard; verdedigen zich slechts dan door bijten, wanneer zij ver- 
ontrust worden, en wachten, onbeweeglijk rustende, tot het een of ander 
dier, hetgeen haar tot voedsel kan verstrekken, in hare nabijheid komt. 
Geschiedt dit, zoo slaan zij hare tanden in het lijf harer prooi, trekken 
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_ die oogenblikkelijk weder terug, vervolgen langzaam het gebetene dier, hetgeen 
zij weldra stervende vinden, en verslinden het. Dit zijn de gevaarlijkste 
_ van alle vergiftige Slangen, en haar beet is meestal doodelijk voor den mensch. 
_ Men kan haar in de volgende drie geslachten verdeelen. 

re 

De Hartkop-Adders. (Srigonocephälus.) 

Zij hebben diepe groeven achter de neusgaten en eene kegelvormige schub 
aan de punt des staarts. Men vindt haar slechts in de heete streken van Ame- 
_ rika en Azië, meestal in digt begroeide streken of in bosschen. 

Bij eenigen is de kop, even als de overige deelen des ligchaams, met schub- 
‚ben bedekt, die meestal gekield zijn. Hiertoe behoort Trigonocephalus 
_ Jararaca van Brazilië; Trig. atrox, gemeen in Suriname, en Trig. lanceo- 

latus van Martinique en de naburige eilanden. Laatstgenoemde soort is aldaar 
even menigvuldig als de Pilori-rat, van welke zij zich voornamelijk voedt; 
zij houdt zich in de suikerplantsoenen op,en wordt, daar er jaarlijks eene 
menigte negers door haren beet om het leven komen, tot eene ware landplaag. 

Andere soorten, meestal groen van kleur, hebben eenen rolstaart, met 

wiens hulp zij op heesters klimmen. Hiertoe behoort Trigonocephalus 
bilineâtus van Brazilië: groen, met twee geele strepen langs de zijden van 
den buik; Zrig. viridis van Bengalen, Sumatra en Timor : geheel groen; 
Trig. punicëus, van Java : fraaì bruin geschakeerd en gespikkeld, en aadere 
groenkleurige soorten van Sumatra, Borneo, Celebes, China en Ceylon. 

Nog andere soorten hebben den kop met schilden bedekt, en deze zijn 

meestal ten getale van negen op den bovenkop. Eene der grootste en gevaar- 
lijkste is Trigonocephalus rhodostöma van Java, met gladde schubben, 
en bruingeel van kleur met groote bruine ruitvlekken. Zij slaat somtijds hare 
woonplaats in tuinen op, en verbergt zich gewoonlijk in het hooge gras 
of in bamboesstruiken. Haar gewoon voedsel zijn kikvorschen. Op Japan komt 
Trig. Blomhoffii, in Noord-Amerika Trig. cenchris, en in het zuidelijke 
Siberië, Trig. halys voor. Tot deze onderafdeeling behoort ook de eenige 
tot nog toe bekende adderachtige Giftslang, welke in het water leeft. Dit is 
Trig. piscivòrus. Zij wordt in de rivieren van het warme Noord-A merika 
aangetroffen. 

dl 

E 

De Ratelslangen. (Crotalus.) 

Zij hebben neusgroeven als de Hartkop-adders, van welke zij zich onder- 
scheiden doordat haar staart met eene, uit beweegbare hoornachtige ringen 

zaamgestelde ratel, voorzien is, die echter bij sommige soorten door eene 

eenvoudige harde en lange doornachtige stekel vervangen wordt. Zij behooren 
allen in Amerika te huis. 

De gewone ratelslang (Crotalus horridus), uit Zuid-Amerika, wordt om- 
streeks zes voet lang. Zij is gemeen in Suriname en Brazilië, houdt zich 
in drooge, hoog liggende en opene streken op, en verraadt, op den grond 
zamengerold liggende, hare nabijheid, bij aannadering van menschen, door 
haren ratel schielijk te bewegen, en op deze wijze een waarschuwend geluid 
voort te brengen, hetgeen men nog op eenen afstand van twintig tot derlig 



58 

voet goed kan hooren. In Noord-Amerika wordt zij door eene verwante soort, 
Crot. durissus, met eenen zwarten staart, en behalve deze door den kleineren 
Crot. miliarius vervangen. 

De gewone soort met eenen stekel aan den staart, Crotalus mütus of 

lächesis, bewoont de bosschen van Suriname en Brazilië. In eerstgenoemde 
kolonie is zij onder den naam van boschmeester bekend. Zij wordt tot tien 
voet lang, en is de grootste van alle adderachtige Giftslangen. 

De Adders. (Vipéra.) 

Deze onderscheiden zich van de twee voorgaande geslachten door het ont- 
breken van neusgroeven. Hun kop is meestal, even als het overige ligchaam, 
met schubben bedekt, die gewoonlijk gekield zijn. Zij worden alleen in de 
oude wereld gevonden, en houden zieh gewoonlijk in opene, rots- of zand- 
achtige streken op; eenigen klimmen op heesters. 

Afrika herbergt eenige der grootste soorten, merkwaardig om de buiten- 
gewone dikte van haren romp en de grootte van haren kop. Dit zijn Vipera 
nasicornis en rhinöcêros van de Goudkust, zoo dik als een mans arm, en 

de kop zoo groot als eene vuist; en Vip. ariëtans, van de Kaap de Goede 
Hoop, aldaar pof-adder genaamd, omdat zij, wanneer zij bijten wil, haar 
ligehaam achterover buitelt. De berg-adder (Vip. atropos), eveneens van 
van de Kaap, is kleiner, en leeft in rots- of bergachtige streken. — Vip. 
cêrastes, uit het noordelijke Afrika, heeft eene lange priemvormige schub 
boven het oog. — Bij Vip. cornuta of lophophrys van Zuid-Afrika zijn ver- 
scheidene puntige schubben boven het oog aanwezig. — Europa voedt drie 
soorten van dit geslacht, en dit zijn tevens de eenigste vergiftige Slangen van 
dit werelddeel. De eene, Vip, berus, is de gemeenste en wordt in het ge- 
matigde Europa tot Zweden, Groot-Brittanje en Nederland (met uitzondering 
der langs de kusten gelegene provinciën) gevonden. De tweede soort, Vip. 
aspis, bewoont Frankrijk ten zuiden van Parijs, Spanje, Italië en Sicilië. 
De derde, Vip. ammödijtes, leeft in het zuid-oostelijke Europa. Zij heeft 
eenen rolstaart en klimt op heesters om vogels te vangen. — Aan de Goudkust 
komt eene geheel groene soort, eveneens met eenen rolstaart, Vip. chlorechis 
genaamd, voor. — Nieuw-Holland heeft eene afwijkende soort, Vip. acan- 
thophis. Haar staart is zeer dun en met eene kromme, harde, puntige schub 
voorzien, en hare wenkbraauwschilden zijn zeer sterk gewelfd. 

DE ZEESLANGEN. (HYDROPHIS.) 

Uitsluitend tot het verblijf in het water bestemd, beantwoordt ook de vorm 
der Zeeslangen in alle opzigten aan hare levenswijze. Haar staart, veranderd 
in een werktuig voor het zwemmen, vertoont zich in de gedaante van eenen 
platten, hoogen en loodregt staanden riem. De opening harer neusgaten, die 
door kleppen kunnen worden gesloten, is geheel naar boven gerigt, hetgeen 
gewoonlijk ook met de oogen plaats heeft. Haar kop is meestal klein, en 

men ziet achter de gifttanden, die tevens niet sterk ontwikkeld zijn, eenige 
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__ondoorboorde tanden. Haar kop is met schilden, en het overige ligchaam 
k gewoonlijk met zeshoekige, tamelijk weeke schubben bedekt. Zij Korden alleen 
in de stille Zuidzee en in den Indischen Oceaan aangetroffen, en zij vertoonen 

bd zich niet zelden aan de monden der groote rivieren , maar nooit in de rivieren 
_ zelve. Men ontmoet dikwerf, in het ruime sop, geheele scholen van deze 

_ slangen, hetzij drijvende als of zij sliepen, hetzij met de haar eigenaardige, 
_ zachte bewegingen zwemmende. Zij komen nooit aan het land, sterven, 
wanneer men haar gevangen heeft, weldra, en brengen levende jongen ter 
wereld. De meeste zijn geelachtig van kleur, met blaauwe, zwarte of bruine 
dwarsbanden of langs den rug met ruitvlakken. Sommige soorten bereiken 
eene lengte van zes voet. Zij voeden zich van visschen en kreeften, en 
worden zelven niet zelden eene buit der haaijen. 

Eenige soorten zijn zeer slank van gestalte, en haar buik is met zeshoekige 
schubben, naauwelijks grooter dan die der overige deelen, bezet. Eene der 
gemeenste is Hydrophis striatus. Hydr. gräcilis is merkwaardig om haren 
dunnen hals en buitengewoon kleinen kop. 

Bij anderen wordt de middellijn des buiks slechts door eene naad aangeduid. 
Haar ligchaam is ineengedrongen. Eene derzelver, Hydr. pelamidordes, heeft 
groote schubben; de andere, Hydr. pelämis, die de gemeenste en meest 
verbreide Zeeslang is, zeer kleine schubben. 

Er zijn ook Zeeslangen, wier schubben glad zijn, dankpansgewijze over 
elkander liggen, en mct eene harde opperhuid bekleed zijn; hare neusgaten 
liggen zijdelings, en de buik is met eene reeks van breede buikschilden voor- 
zien. Hiertoe behoort Hydr. colubrina, die mede eene der meest verbreide 
en gemeenste soorten is. 

De zoogenoemde groote Noordsche Zeeslang, waarvan de nieuwspapieren 
bijkans alle jaren gewag maken, bestaat slechts in de verbeelding der zeelieden 
en onkundigen. Troepen dolfijnen, welke somtijds in eene regte lijn achter 
elkander zwemmen, hebben zonder twijfel aanleiding tot het bestaan van 
dit fabelachtig wezen gegeven. 

DE SLANG-ADDERS. 

De soorten dezer familie hebben, in hare gestalte, zoo veel overeenkomst 
met vele gewone niet vergiftige Slangen, dat het in de meeste gevallen zeer 
moeijelijk is, haar, zonder een nader onderzoek der tanden, van eerstge- 
noemde te onderscheiden. Hare schubben zijn gewoonlijk glad; de kop is 
van middelmatige grootte of klein, langwerpig, en met schilden bedekt; de 
pupil van het oog is kringvormig; de gifttanden zijn kort en worden door 

ondoorboorde tanden gevolgd; haar ligchaam eindelijk is zelden kort en 
ineengedrongen. Zij leven op het land; eenigen houden zich gaarne in de 
nabijheid van het water op; en anderen klimmen zelfs op boomen. Zij zijn 
zeer levendig van aard, gaan bij dag op roof uit, vervolgen niet zelden haren 
buit of bare vijanden, en leggen eijeren. Men vindt haar in alle werelddeelen, 
behalve in Europa. Zij vormen twee of drie hoofdgeslachten. 
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De Brilslangen. (Naja) 

De Brilslangen herinneren, wat haar voorkomen betreft, aan de gewone 
niet vergiflige Landslangen (Coluber). Haar romp is krachtig; de staart van 
middelmatige lengte, en versmallend toeloopende;, de hals kan meer of min 
uitgezet worden; de kop is van middelmatige grootte; het teugelschild 
ontbreekt gewoonlijk, maar de overige kopsehilden zijn groot en zeer even- 
redig ontwikkeld; de schubben van het ligchaam zijn meestal glad, en de 
buikschilden zeer breed. De meeste Brilslangen worden in opene streken 
gevonden. Verscheidene soorten houden zich in de nabijheid van het water 
op; men ziet haar ook somtijds zwemmen, en eenigen klimmen zelfs op 
boomen. Zij worden slechts in Afrika, Nieuw-Holland en het heete Azië 
aangetroffen. 

De beroemdste soort is de gewone brilslang (Naja tripudians). Zij wordt 
op het vaste land van Indië en op Ceylon gevonden. Zij kan haren hals, door 
middel der bijkans regte en lange halsribben, schijfvormig uitbreiden, en 
het is alsdan dat de zwarte nekvlek, die min of meer op eene knijpbril 
gelijkt, te voorschijn komt. Zij voedt zich van padden, kikvorschen, hagedissen 
kleine zoogdieren en vogels, en houdt zich in muizeholen op. Zij heeft 
de gewoonte, bij naderend gevaar, zich op te rigten, den hals uit te breiden, 
de bewegingen harer vijanden gade te slaan, en, als zij digter bij komen, 
haar vergif op hen uit te spuwen, ofschoon dit geene nadeelige werking 
kan te weeg brengen. De goochelaars van het vaste land van Indië ver- 
toonen eene soort van dans met haar, die door eene fluit begeleid wordt, 

en daarin bestaat, dat de opgerigte slang de bewegingen der vuist des 
goochelaars volgt, en dat deze, naauwkeurig met de geaardheid der slang 
bekend, hare beten zeer behendig weet te ontwijken. Haar landnaam is 
noja of ook kover-kapel, hetgeen slangengod beteekent, een sanskrietsch 
woord is, en waarvan het Portugeesch woord cobra de capello (hoedslang) 
afkomstig is. De Brilslang der Sunda-eilanden, Naja sputätriv, is bijkans 
geheel zwart-bruin van kleur. De Brilslang van Egypte, Naja haje, is bruin 
of donker-leikleurig. Zij heeft dezelfde gewoonten als de gewone Brilslang , 
en er bestaat ook hier, zoo ver als de geschiedenis van dit land opklimt, 
het gebruik, zoogenaamde tooverijen met deze slang uit te oefenen. Zij was 
bij de oude Egyptenaren, die haar wro noemden, een heilig dier. — Eene 
verwante soort, bruin, geel, wit van kleur of bruin gevlekt, Naja nivéa, 
wordt aan de Kaap de Goede Hoop gevonden, alwaar zij koper-kapel, eene 
verbastering van cobra de capello, genoemd wordt. Zij klimt op boomen, 
gaat in het water, en vervolgt niet zelden de menschen, die in hare nabijheid 
komen. — De gewone Brilslang van Nieuw-Holland, Naja porphyrêa, is 
van boven zwart, op den buik geel en aan de zijden purperrood. — Eene 
soort van Kafferland, Naja angusticeps, is ranker dan de overigen; haar kop 
is smal; zij is groen of bruin van kleur, klimt op heesters en boomen, en 

schijnt den overgang tot Naja Jamesonii te maken. | 
Eenige andere soorten zijn kleiner en somtijds zeer fraai gekleurd : b.v. de 

spuw-slang of roode koper-kapel (Naja heemachates), die meestal in zandige 
streken gevonden wordt, en zeer vlug is; de kousenband (Naja V nigrum), 



_ laatstgenoemde met roode en zwarte ringen. — Aan de Spuw-slang sluit zich 
|_ eene afwijkende soort van Kafferland en Mossambique, Cyrtophisscutätus, aan; 
{_zij heelt eenen zeer korten snuit, van voren met een groot, opstaand schild. 
___Wij voeren nog eene merkwaardige soort, Naja (Dendroaspis) Jamesonii, 
|_ van de Goudkust, aan. Zij leeft op boomen, en is groen van kleur. Al hare 
Ie ligchaamsdeelen zijn zeer in de lengte Ben en de schubben van den rug 

zijn groot, terwijl die der zijden de helft kleiner zijn. 

De Elaps. (Elaps.) 

|___Het ligehaam der Elaps is meestal dun, in de lengte gerekt en rolvormig; 
_ de staart kort, dik en stomp; de kop klein en niet breeder dan de hals; de 

mondopening naauw; de oogen zijn klein; het teugelschild ontbreekt ge- 
woonlijk, en de bovenlip is meestal slechts met zeven schilden bekleed. Zij 

_Jeven in de heete luchtstreken, zoowel der oude als der nieuwe wereld; 
_ houden zich op den grond, meestal in het gras, op, en worden, daar zij 
_ gewoonlijk niet groot, en de meeste door hunne kleine mondopening niet in 
_ staat zijn, de leden des menschen te vatten en te verwonden, en ook anders 

niet woest van aard zijn, weinig of niet gevreesd. 

De soorten van Amerika hebben haar ligchaam met koraalroode en zwarte 
ringen versierd. Onder deze behooren Elaps surinamensis en lemniscátus, 

beide van Suriname. 
Aan de Kaap wordt Elaps lactëus of Hygeie gevonden. Kleur van den 

rug oranjerood, met zwarte netvormige vlekken. — Eene andere soort, die 
ook aan de Goudkust voorkomt, Elaps irreguläris of inorndtus, is bruin van 
kleur, en heeft eenen, voor de grootte van het dier, buitengewoon langen 

gifttand. 
Elaps furcâtus van de Sunda-eilanden is lang en dun, van onderen licht- 

groen met zwarte dwarsvlekken, van boven bruin, aan de zijden met eene 
witte, op den rug met eene oranjeroode, streep. — Elaps bivirgätus van 
diezelfde eilanden, vier voet lang, maar naauwelijks zoo dik als een manspink, 
is donker paarschachtig blaauw van kleur, aan de zijden met eene witte 
zigzaglijn, terwijl de kop en onderdeelen fraai karmijnrood zijn. 

In Nieuw-Holland komen een aanzienlijk getal, meer of min afwijkende 
soorten voor. 

Aan het geslacht Elaps sluit zich het geslacht Bunydrus aan. Zij zijn 
krachtiger van maaksel dan de Elaps, op welke zij in het algemeen gelijken, 
maar haar rug is met eene reeks grootere schilden bekleed. Zij zijn zwart- 

achtig van kleur, met geele dwarsbanden of ringen, en worden tot zes voet 
lang. Hiertoe behooren Bungarus annularis en semifasciatus van Java, 

Ceylon en het vaste land van Indië: de eerste met geheele, de tweede met 
halve lijfringen. 

DE NIET VERGIFTIGE SLANGEN, 

Deze afdeeling bevat, zoo als de naam aanduidt, alle Slangen welke, in 
stede eener vergift-afscheidende klier, gewone speekselklieren hebben. Haar 

6 
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voorkomen en levenswijze is volgens de soorten zeer verschillend. Vele leven 
in het zoete water of op boomen, hetgeen bij de vergiftige Slangen zeldzame 
verschijnselen zijn; daarentegen ontmoet men haar slechts toevallig in zee, 
welke aan eene geheele familie van vergiftige Slangen tot verblijfplaats dient. 
Zij worden in alle werelddeelen en wel in veel grooter getale dan de vergiftige 

Slangen, zoowel wat de individu’s als de soorten betreft, aangetroffen. Men 
kan haar in de volgende families verdeelen. 

DE LANDSLANGEN. (COLUBRINI.) 

Deze groote familie bevat de meeste niet vergiftige Slangen, welke op het 
land en wel op den grond leven, en zeer zelden door eenige sterk in het oog 
loopende afwijking in haar voorkomen, hare bewerktuiging of levenswijze, 
of in de onderlinge verhouding harer deelen aanbieden, en niet wel onder 
eene der overige familiën kunnen worden gerangschikt. Zij worden in alle 
werelddeelen gevonden, er vormen de volgende, grootendeels zeer natuurlijke, 
hoofdgeslachten. 

De gewone Landslangen. (Cölúber.) 

Hare deelen zijn krachtig; het getal harer buikschilden gaat steeds dat 
van 200 te boven, en de meesten bereiken eene lengte van drie tot vijf voet 
en meer. Haar kop is van boven met negen, regelmatig ontwikkelde, schilden, 
en de lippen zijn met zeven tot negen schilden, bekleed. De oogen zijn van 
middelmatige grootte, en even als de tamelijk wijde neusgaten, zijdelings 
geplaatst. De tanden zijn gewoonlijk van gelijke grootte. Zij voeden zich van 
zoogdieren, vogels, amphibiën, visschen of insecten ; velen houden zich op den 

grond in bosschen op; eenigen klimmen ook op boomen. Zij worden in alle 
werelddeelen, behalve Nieuw-Holland, aangetroffen. 

Sommige hebben gekielde schubben. Hiertoe behooren : Col. melanürus, 
met verscheidene rassen, van de Sunda-eilanden. Boven donkerbruin, met 
eene geele streep langs den rug. — Col. quaterradiätus, van het zuidelijk 
Europa; vijf lot zes voet lang; lichtbruin, met vier zwarte lengtestrepen. — 
Col. poecilostoma, van Brazilië en Guyana; zes voet lang; okergeel, in het 

water levend; en in sommige opzigten de Zwemslangen naderende. — Col. 
variäbilis, van diezelfde streken; ligchaam meer gerekt dan gewoonlijk; 

vijf voet lang; zwart met geele, sehuinsche dwarsbanden. — Col. hippo- 
crépis, van het zuidelijke Europa en Algiers; roodachtig geel, op den rug 
met groote ronde vlekken; drie voet lang; een krans van kleine schubben 
rondom het oog. 

Andere hebben gladde schubben, b.v. Col Aseulapii, van het zuidelijke 
Europa; vier voet lang; olijfkleurig, met een wilachtigen halskraag; buik 
geel. — Col. constrictor, van Noord-Amerika ; loodkleurig, op boomen klim- 

mend. — Col. corais, gemeen in Suriname, acht voet lang, vaal purperbruin 
van boven. — Col. plumbèus, uit de bosschen van Brazilië en Guyana; zeven 

voet lang; loodkleurig; schubben glanzig; de laatste tand der bovenkaak 
gegroefd, Leeft bij en in het water, en maakt den overgang tot de eigenlijke 
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_ Waterslangen. — Col.canus van Zuid-Afrika. Kop klein; snuit kegelvormig ; 
zes voet lang; bruin of olijfkleurig, maar de kleur zeer veranderlijk volgens 
den leeftijd, Maakt den overgang tot de Zandslangen, leeft in vlakke drooge 
streken, heeft eene buitengewone spierkracht, en verdedigt zich niet zelden, 
_ wanneer zij vervolgd wordt. 
a 

De Klimslangen. (Herpetodryas.) - 

Zij hebben in haar geheel maaksel en voorkomen groote overeenkomst met 
_ de gewone Landslangen ; maar haar ligchaam, ofschoon veelal krachtig, is meer 

in de lengte gerekt, zij klimmen dikwerf op boomen, en zijn tot nog toe 
slechts in het heete Amerika, op Madagaskar en in Oost-Indië aangetroffen. 

Sommigen onderscheiden zich van alle overige slangen daardoor, dat haar rug 
met twee reeksen van schubben, instede van met eene, bekleed is. Hiertoe be- 

hoort Herpetodryas fusca of earináta, gemeen in Suriname; vijf voet lang, 
somtijds met gladde, somtijds met gekielde rugschubben; olijfkleurig, buik 
geelachtig. — Eene verwante soort, Herp. Horneri, bewoont Borneo. 

Herpetodryas ozycephäla van Java met hare onderscheidene rassen van 
Borneo en Celebes, is groen van kleur; vijf voet lang; romp zeer krachtig 
en hoog, maar smal; kop zeer langwerpig. — Herp.viridisstma, van Suri- 
name; eveneens groen, en met eenen zeer sterk zamengedrukten romp, 
maar slechts twee tot drie voet lang. — Op Java leeft eene groene soort van 
slechts vijftien duim lengte; Herp. tricölor. 

De Zandslangen. (Psammophis.) 

Zij zijn slanker en minder krachtig dan de gewone Landslangen; haar 
kop is smaller, en het kruinschild is zeer smal en lang. Sommigen hebben 
de middelste en achterste tanden der bovenkaak langer dan de overige. Zij 
worden twee tot vier voet lang; leven grootendeels in opene, drooge vlakten, 
en schijnen in Nieuw-Holland, Japan en Noord-Amerika te ontbreken. 

Psammophus lacertinus, uit het zuidelijke Europa, wijkt van alle overige 
slangen daardoor af, dat hare schubben overlangs uitgehold zijn. — In ge- 
heel Afrika is zeer gemeen Psamm, moniligërus. Hare kleuren zijn zeer 
veranderlijk. — Psamm. Dahl van Dalmatië en Griekenland heeft de slanke 
vormen der Bladslangen. Olijfkleurig, met vijf oogvlekken aan iedere zijde 
van den hals. — Psamm. elëgans van de goudkust, eveneens zeer slank; 

boven geelbruin, met drie breede zwarte lengtestrepen; van onderen gecl- 
achtig, met vier of meer, uit stipjes zaamgestelde strepen. — Psamm. 
Temminckii, van Chile, nadert door hare vormen tot de gewone Landslangen 
en wordt twee voet lang. 

De Wolfslangen. (Zycodon.) 

Dit zijn Landslangen, van twee tot drie voet lengte, niet zeer krachtig van 
gestalte; met eenen tamelijk smallen en platten kop; eenen stompen snuit; 
een kort maar breed buikschild; eene langwerpige pupil; wier voorste 
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tanden gewoonlijk een weinig langer dan de overige zijn. Men heeft haar in 
Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Indië waargenomen. 

Iycodon hêbe van Bengale en de Sunda-eilanden, is twee voet lang, en 
grijsbruin met witte netvlekken, die op den hals eene soort van kraag vormen. — 
Lye. unicölor van de Goudkust, is roetbruin. — Lyc. geometricus, van 
diezelfde streken, heeft eene geele streep aan iedere zijde van den kop. — 

Lyc. formosus, van Brazilië, is rood, met zwarte dwarsbanden. — Lyc. 
petolarïus, gemeen in Suriname, met tamelijk slanke vormen, is donker- 
bruin, met geelachtige dwarsbanden. — In Afrika komen eenige soorten 
voor, wier schubben met scherpe kielen voorzien zijn, en wier rug met eene 
reeks van grootere schubben bekleed is, welke ieder twee kielen vertoonen : 
Lyc. (Heterolëpis) capensis, van Käfferland, en Lycodon bicarinatus, van de 
Goudkust, veel slanker dan de voorgaande. 

De Glansslangen. (Coronella.) 

Deze stemmen, wat haar maaksel betreft, met de gewone Landslangen 
overeen, maar zij worden zelden langer dan twee voet; hel getal harer 
buikschilden blijft beneden de 200, en hare schubben zijn glad en glanzig. 
Zij houden zich in bosschen, in het gras of aan vochte plaatsen op, en schijnen 
noch op boomen te klimmen, noch in het water te gaan. Zij voeden zich 
meestal met hagedissen, kikvorschen, insecten enz. Zij worden bijkans in 
alle landen aangetroffen. 

Eenigen hebben het lijf met zwarte en koraalroode ringen versierd : Coronella 
vénusta, gemeen in Suriname, Cor. wénustissima uit Brazilië, en Cor. 

coccinêa uit Louisiana. — Cor. cobelia, de gemeenste slang in Suriname, 
is grijsbruin, met grijsachtige dwarsvlekken; buik geelachtig, met zwarte 
vierkante vlekken; wordt tusschen het gras in de savanna’s gevonden. — 
Cor. levis wordt in geheel gematigd Europa en zelfs in Gelderland en 
Drenthe aangetroffen. Zij is van boven bruin, met verscheidene rijen donker- 
dere vlekken; van onderen roodachtig met zwarte vlekken als bezaaid. 
Zij houdt zich in bosschen, op de heide of andere drooge plaatsen op; 
hare bewegingen zijn zeer vlug; zij brengt levende jongen ter wereld, en 
wordt door onkundigen dikwijls met de gewone Adder verwisseld — Cor. 
rhombeäta, van de Kaap de Goede Hoop, lichtbruin met drie of vier rijen 
groote oogvlekken, maakt den overgang tot de Zandslangen, en leeft in drooge 
streken of in het gras. — Cor. rufescens, van Afrika, met eene loodregte 
pupil, nadert tot de Wolfslangen. Zij is roodachtig bruin van kleur, en heeft 
aan iedere zijde van het achterhcofd eene groote donker-violetblaauwe vlek. 

De Adderslangen. (Xexodon.) 

Zij hebben in het algemeen veel overeenkomst met de Glansslangen ; maar 
haar ligchaam is veel krachtiger en meer ineengedrongen; de buik is zeer 
breed; de kop groot en breed; de oogen zijn groot; de mondopening is 
zeer wijd; de laatste tand der bovenkaak is veel langer dan de overige, maar 
niet gegroefd; hare schubben zijn glad, min of meer langwerpig, en die 
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Xenodon sevërus, uit Guyana, wordt tegen de drie voet lang en zoo dik 
als een kinderarm. Lichtbruin, met omstreeks twaalf breede dwarsbanden. 

__ Somtijds geheel bruin loodkleurig. — Xen. inornatus, van Java; olijf- 

_ kleurig. — Xen. purpurascens, eveneens van Java; roodachtig, bruin ge- 
marmerd, en met achttien groote, rosékleurige, zwartgestipte vlekken. 

De Woelslangen. (Meterodon.) 

Hebben de gedaante der Glans- of gewone Landslangen ‚ maar haar snuit- 
schild is groot, vooruitspringend en dikwijls met snijdende kanten voorzien. 
De laatste tand der bovenkaak is, als bij de Adderslangen, lang, maar ge- 
woonlijk niet gegroefd. Men heeft haar slechts in Europa, Afrika en het 

warme Amerika waargenomen. 
Heterodon platyrrhinus, uit Noord-Amerika; twee voet lang, ligchaam 

krachtig. Snuitschild naar boven gerigt, met drie snijdende kanten ; schubben 
gekield; oogen door eene krans van kleine schubben ingezoomd; roodachtig 
grijs, met groote bruine vlekken ; somtijds geheel zwart — Het. rhinostömus, 
uit Brazilië: slanker; schubben glad ; rood, met zesendertig zwarte ringen. — 
Het. coccinéus, uit Noord-Amerika : klein; snuitschild neusvormig; hooggeel, 
op den rug met een twinligtal, eivormige, roode, zwart gezoomde vlekken, — 
Het. ozyrhynehus, van de Goudkust en Mossambique : snuit en snuitschild 
sterk afhellende. — Het. scaläris, van Spanje, het zuidelijke Frankrijk en 
Algiers; heeft het voorkomen eener groote gewone Landslang : roodachtig 
bruin, met twee zwarte strepen op den rug; snuitschiid afgerond. 

DE WORMSLANGEN. (CALAMARIA.) 

Dit zijn meestal kleine, wormachtige slangen, meest met iriserende kleuren, 
die op of onder den grond en onder steenen leven; een rolvormig, dun lijf; 

eenen korten, meestal dikken staart, en eenen kleinen, maar in den regel 

met regelmatige schilden bedekten, kop hebben. De soorten van dit geslacht 
bieden dikwijls veelvuldige onderlinge afwijkingen, en worden in de heete 

lucktstreken gevonden. 
Calamaria lumbricoides van Java, heeft slechts één paar voorhoofdschilden, 

zij is bij de twee voet lang, maar niet dikker dan een pijpensteel ; leikleurig, 
met zwarle vlekken. — Cal. Linnéi, van Java, kleiner, buik rood met 

zwarte vierkante vlekken. — Cal. seytäle, van Geylon en de Philippijnsche 
eilanden, heeft drie voorhoofdschilden. — Cal. oligodon van Ceylon, Sumatra, 

Java en de Philippijnsche eilanden, is de eenige slang zonder tanden in het 
verhemelte. — Cal. elapoides van Java, mel gekielde schubben ; boven rood, 
van onderen lichtblaauw. — Cal. erctiventris, van de Kaap de Goede Hoop ; 
buik smal; boven lichtbruin; van onderen geel; langs de zijden grijs, met 

fijne zwarte stipjes. Leeft op velden. 
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Aan deze slangen sluit zich aan de Xenopeltis unicolor, van de Sunda- 
eilanden en Celebes; tot drie voet lang en zoo dik als een duim; bruin= of 
of zwartachtig, met fraaije regenboogkleuren; kop somtijds wit. 

DE BOOMSLANGEN. (DENDROPHES.) 

Zijn in het algemeen te onderkennen aan hare slanke gestalte. Haar staart 
is meestal zeer lang en dun. De schubben zijn lancet- of lijnvormig. De _ 
oogen en neusgaten zijn steeds naar de zijden gerigt. Zij leven, in de landen 
der heete luchtstreek, op boomen, en voeden zich meest van vogels of 
amphibiën. Zij bieden onderling veelvuldige afwijkingen, en vormen de 
drie volgende natuurlijke hoofdgeslachten. 

De Snuffelslangen. (Dryophis.) 

Zij zijn buitengewoon slank van gestalte. Haar kop is lang, de snuit zeer 
puntig, en het snuitschild somtijds sterk verlengd. De schubben zijn lancet- 
vormig, en de bovenkaak is meestal, in het midden en van achteren, met 
eene langere, gegroefde tand voorzien. Haar staart is zeer lang en zweep= 
vormig. De meesten zijn groen van kleur, en bereiken eene lengte van 

vier tot vijf voet, leven op boomen, voeden zich van vogels of ampbibiën, 

en worden in het heete Amerika, op Madagaskar en in Oost-Indië ge- 
vonden. 

Dryophis nasutus, van Bengalen, heeft een klein regtuitstaand aanhangsel 
aan het snuitschild , het oog met eene horizontale pupil; gladde schubben ; 
en is groen van kleur. — Dr. fulgidus, uit Cayenne, Florida en Martinique : 
groen van kleur; oogen met eene kringvormige pupil; rugschubben ge- 
kield — Dr. Pelii, van de Goudkust en Mossambique, op den rug met drie 

reeksen gekielde schubben ; pupil loodregt. Purperbruin, wit gespikkeld. — 
Dr. aurätus, van Brazilië tot Florida verbreid. Lijf zeer dun; fraai goud=- 
bronskleurig. — Dr. langaha, van Madagaskar, met een zonderling blad- 
vormig aanhangsel aan den snuit. 

De Bladslangen. (Dendrophis.) 

Zij hebben ten opzigte van haar maaksel en hare schubben veel overeenkomst 
met de gewone Landslangen (Coluber), maar zij zijn veel slanker en alle 
hare deelen derhalve veel dunner en meer in de lengte gerekt. Haar buik is 
niet zelden hoekig, de schubben zijn steeds lancetvormig, en die der middelrij 
van den rug gewoonlijk grooter en zeshoekig. Hare mondopening is groot, en 
de laatste tand der bovenkaak somtijds gegroefd. Zij leven op boomen, waar zij 
meestal, tusschen de bladeren verborgen, op haren buit loeren, die uit vogels 
of amphibiën bestaat. Zij zijn gemeen in Zuid-Amerika, Middel-Afrika en in 
Oost-Indië; zeldzaam in Nieuw-Holland, en ontbreken in Noord-Amerika en 
Europa geheel en al. 

Dendrophis pictus, zeer gemeen in Oost-Indië, is bronskleurig, aan de 
zijden zwart en geel gestreept, met groote zeshoekige rugschilden. — Dendr. 
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ahetulla, even gemeen in Brazilië als in Suriname, met gekielde schubben 

van gelijke grootte. Kleur: goudbrons.— Dendr. rhadopleurus, van Am- 
boina, met eenen gegroefden tand, bleek purperrood aan de zijden. — Dendr. 

_ornüätus, van Dekan tot Borneo verbreid, is eene der fraaiste slangen : boven 

zwartachtig, met roode en geele vlekken of banden. — Aan de Goudkust 
worden eenige geheel groene soorten, Dendr. smaragdinus en Chenoni, 
en in Suriname eene bronskleurige soort van buitengewoon slanke gestalte, 
Dendr. aurätus, aangetroffen. 

De Boomslang der Kaapsche Hollanders, Dendrophis colubrinus, is krachtiger 
van gestalte dan de overigen ; zij heeft sterk gekielde, lancetvormige schubben, 
eenen dikken kop, groote oogen, en eenen gegroefden tand. Zij wordt over 
de vier voet lang, is bruin of groen van kleur, somtijds met geele vlekken, 
en komt ook aan de Goudkust en in Mossambique voor. 

De Takslangen. (Dipsas.) 

Deze Boomslangen hebben het lijf krachtig, maar sterk zijdelings zamen- 
gedrukt; haar kop is dik, hoog, veel breeder dan de hals; de snuit is stomp; 
de pupil der groote oogen loodregt; de staart zeer lang en dun. De buik= 
schilden zijn zeer breed; de schubben zijn gewoonlijk glad, en die van 
de middellijn des rugs grooter dan de overige. De laatste tand der bovenkaak 
is dikwijls gegroefd. Zij worden in het heete Zuid-Amerika, Afrika en Azië 
aangetroffen; zijn waarschijnlijk nachtdieren; leven op boomen; vervolgen 
haren buit, die meestal in vogels bestaat, tot onder de daken der huizen, 

en vangen ze niet zelden door middel van haren staart. Velen bereiken eene 
lengte van vier tot vijf of zes voet. De meesten zijn bruin gespikkeld en gevlekt, 
en zien er uit als een met mos begroeide tak. 

Dipsasdendrophila, van Java en Samatra. Van boven blaauwachtig zwart, 
met omstreeks vijftig geele dwarsbanden. — Dips. trigonata, van Dekan 
en Bengalen, is kleiner en purpergrijs; buik geelachtig, langs de zijden met 
eene reeks zwarte stippen. — Aan de Goudkust wordt eene groote, bruin= 
kleurige soort, Dips. rêgdlis aangetroffen. — Verscheidene andere groote 
soorten bewonen Achter-Indië tot Nieuw-Guinea, waar Dips. Nove Guinee 
voorkomt. — Dips. nebulosa, twee voet lang, bruin en geelachtig gemarmerd, 
van Zuid-Amerika, is zeer gemeen in Suriname. — Eenige andere kleine 
soorten dier streken hebben een buitengewoon dun lijf, en groote bruine 

ruitvlekken op den rug, b.v. Dips. Weigeli. — Op Java vindt men andere 
kleine soorten, die kamvormige tanden van gelijke grootte hebben; b.v. 
Dips. bóa, met gewelfde kopschilden en eene ronde pupil; purperbruin, 
langs de zijden met eene reeks groote rosékleurige vlekken, 

DE WATERSLANGEN. (NATRICES.) 

Zijn van middelbare grootte en krachtig van maaksel; haar staart is niet 
lang; de buik gewoonlijk breed; de kop meestal een weinig plat; de oogen 
en neusgaten zijn min of meer naar boven gerigt, en eerstgenoemden met 
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eene ronde pupil voorzien; de mondopening is wijd en S-vormig. Men vindt 

haar in alle werelddeelen; maar zij zijn schaarsch in Nieuw-Holland en 

Afrika. Zij leven in het zoete water en voeden zich van visschen, amphibiën 
of insekten. Zij vormen de volgende twee groote hoofdgeslachten. 

De eigenlijke Waterslangen. (Homalopsis.) 

Haar dikke kop; hare kleine oogen; kleine, boven op den snuit liggende 
neusgaten; en de, van achteren, sterk naar boven klimmende mondopening, 
geven aan deze slangen een geheel zonderling voorkomen. De laatste land der 
bovenkaak is niet zelden langer dan de overige, en gegroefd. Zij voeden zich 

grootendeels van visschen, leven in rivieren of meren, en worden slechts 
in de warme streken van Amerika en Azië aangetroffen. 

Homalopsis buecäta, van Java en Borneo, wordt drie voet lang. Vormen 
zeer krachtig. Schubben klein, gekield; kop hoog en dik. Neusschilden 
boven op den snuit naast elkander liggend. Van boven licht roodbruin, met 
donkerbruine dwarsbanden. — Hom. Schneideri, van Dekan tot Nieuw 

Guinea verbreid, is kleiner, heeft eenen meer langwerpigen, achter den 
snuit met schubben bedekten kop, en is grijsbruin van kleur, met smalle 
zwartachtige dwarsbanden. — Hom. plicälilis, van Zuid-Amerika, is gemeen 

in Suriname; heeft groote, gladde schubben; is van boven roodbruin, en 

heeft aan de zijden eene bruine streep, en op den geelen buik vier rijen 
bruine ronde vlekjes. — Hom. Martii, eveneens van Zuid-Amerika, en met 

groote, glanzige, gladde schubben, wordt in den ouderdom bijkans geheel 
zwart.— Hom.angulata, uit diezelfde streken, heeft sterk gekielde schubben ; 
het voorste voorhoofdschild ligt tusschen de neusschilden. Kleur bruin, met 
donkerbruine ringen, halsband en buik roodachtig. 

Aan deze sluit zich eene zeer zonderlinge soort aan, Hom. herpêton, wier 
vaderland onbekend (misschien Ceylon) is. Zij heeft in het algemeen eenige 
overeenkomst met Hom. Schneideri; maar haar snuit is van voren, op iedere 
zijde, met een regt, door schubben bedekt, aanhangsel voorzien; en hare, 

met twee kielen voorziene, buikschilden zijn zeer smal. 

De Zwemslangen. (Natrix.) 

De soorten van dit geslacht, ook Fropidonotus genoemd, hebben zeer veel 
overeenkomst zoowel onder elkander als met de Landslangen, voornamelijk met 
die van het geslacht Coronella. Zij bereiken eene grootte van twee lot drie 
voet. Hare vormen zijn krachtig; de staart is middelmatig; de buik breed en 
plat; de kop middelmatig; de mondopening S-vormig; de kopschilden zijn 
meestal smal, en zij hebben gewoonlijk achter het oog drie schildjes. Men 
vindt haar in alle werelddeelen, behalve Zuid-Amerika. Zij leven in of in 
de nabijheid van het water, zwemmen zeer goed, en voeden zich van muizen, 
amphibiën, visschen, insecten, wormen, en diergelijke kleine dieren. 

De gemeene soort van Europa, Nafriz torguäta, wordt ook in Nederland, 
met uitzondering der langs de zee gelegene provincies gevonden. Zij is van 
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boven blaauwachtig bruin, met eene witte kraag in den nek, en achter 
_ deze met eene groote zwarte dwarsvlek. Zij leeft in holen onder de aarde, op 
_de heide, langs den zoom der bosschen, of bij het water; zwemt benne 

__wordt gewoonlijk drie voet lang; en teelt in Julij en Augustus voort. — Eenige 
andere soorten, Nat. tesselläta en viperina, worden in het zuidelijke Europa 
gevonden. — Nat. bipunctáta van Noord-Amerika en Nat. tigrzna van Japan, 

zijn het meest met de gemeene Europeaansche soort verwant. — Aan de kust 
van Guinea komt eene leikleurige soort, met sterk gekielde schubben, Nat. 
mortuaria, en eene groote soort, Nat. laevis, met gladde schubben, licht 
leikleurig met witte en zwarte dwarsringen, voor. Beide leven uitsluiten 
in het water. — Eene menigte andere soorten komen van Dekan en den 
Indischen Archipel. 

Aan de Zwemslangen sluit zich, door hare uiterlijke gestalte en gekielde 
schubben, eene hoogst zonderlinge slang, Dasypeltis scaber, van het zuidelijke 
en westelijke Afrika, aan. Zij is omstreeks twee voet lang, bruinachtig met 
donkere vlekken, heeft geen teugelschild, en hare kaken zijn slechts aan 
het achtereinde, ieder met vier tanden voorzien. Zij wijkt van alle overige 

slangen daardoor af, dat de onderste dooruitsteeksels der halswervels tot een, 
paar voren gebogen en met émail overtrokken haakje, uitloopen ; deze haakjes 
nu doorboren den slokdarm, en vormen in denzelven eene reeks van zes tot 

zeven tandjes. De Kaapsche boeren noemen deze slang eijervreter, omdat 
zij van vogeleijeren leeft. 

DE WRATSLANGEN. (ACROCHORDI.) 

Deze familie bevat tot nog toe slechts drie soorten, die van alle overige 
slangen door de kleine korrelachtige schubben, welke haar ligchaam geheel 
of gedeeltelijk bekleeden, en door het ontbreken eener keelgroef, afwijken. Zij 
sluiten zich het meest natuurlijk aan de eigenlijke Waterslangen aan, naderen 

in sommige opzigten tot de Boa's en herinneren zelfs aan de Zeeslangen. Men 
vindt haar in Oost-Indië. 

Twee dezer soorten hebben eenen korten rolstaart; hare korrelachtige 
‚schubben zijn scherp gekield, en vormen op de middellijn des buiks eene soort 
van naad; eogen en neusgaten zijn klein en naar boven gerigt; de kop is 
zeer stomp en breed, hare tanden zijn van gelijke grootte, en het keelgat 
ligt zeer digt bij het einde van den snuit. De groote soort, Acrochordus 
javanicus, is bruin van kleur, heeft zeer krachtige vormen, en wordt acht 

voet lang. Zij leeft in de rivieren van Borneo en Java. — De kleine soort, Acr. 
fasciätus, is twee tot drie voet lang, en wordt in geheel Oost-Indië tot Nieuw- 
Guinea aangetroffen. Zij is bruin met witachtige dwarsbanden. 

De derde soort, Xenodermus javanicus, van Java, is twee voet lang, 
slank, heeft eenen dunnen staart; paar voren gerigte oogen en neusgaten; 

op den kop en hals gekorrelde schubben, die naar achteren door langwerpige 
gekielde schubben vervangen worden, tusschen welke op de zijden en boven- 
deelen drie rijen grootere schubben of schildjes staan. Buik en onderzijde 
des staarts met gladde schilden, 

7 
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DE BOA'S. (BÔZ.) 

Ofschoon de soorten dezer familie onderling veelvuldige afwijkingen aan- 
bieden, toonen zij niet te min allen eene zekere onderlinge overeenkomst. 
Zij hebben allen, zoo als de Glimslangen, sporen van de achterste ledematen, die 

zich van buiten als een haakje vertoonen. Zij zijn meestal krachtig van gestalte, 
en het lijf is gewoonlijk zijdelings zamengedrukt, en met gladde, kleine 
schubben bedekt. De buikschilden zijn veelal smal en zeer talrijk. De kop 
is bij de meesten met schubben, bij anderen met kleine, dikwijls onregelmatige 

“schilden bekleed, en de lipschilden zijn niet zelden met groeven voorzien. 
Hare oogen zijn klein, en steeds met een loodregt staande pupil voorzien. De 
neusgaten liggen digt bij het einde van den snuit, en zijn meer of min naar 
boven gerigt. Hare tanden zijn gewoonlijk krachtig en van gelijke grootte. Men 
vindt haar in de heete luchtstreken. Tot deze familie behooren de grootsten | 
van alle slangen. Zij vormen de volgende drie hoofdgeslachten. | 

De eigenlijke Boa's. (Bòa.) 

Zij hebben eenen grijpstaart, die van onderen met geheele schilden bekleed 
is. Zij worden in Amerika, op Madagaskar, de Molukken en eenige eilanden 
der Zuidzee aangetroffen. 

Boa constrictor, van Buenos-Ayres tot Venezuela verbreid, met kleine 
schubben op den kop, is rosékleurig, met een net van groote, bruine vlekken, 

die een twintigtal eironde velden insluiten. Zij bereikt eene lengte van acht 
tot tien voet; houdt zich in drooge streken, meest in bosschen, op; leeft, 

somtijds gezellig, in aardholen-of onder boomwortelen ; gaat nooit te water, 
klimt somtijds op boomen; voedt zich van zoogdieren, zoo als muizen, 
rotten, agutis, en ook van amphibiën. De naam van Boa constrictor wordt 
door onkundigen gewoonlijk op alle Boa's en voornamelijk op de grootste soorten 
toegepast, en er zijn allerlei sprookjes van deze dieren verteld ; b.v. dat zij men- 
schen, tijgers of andere groote dieren aanvallen ; die, alvorens ze te verslinden, 
eerst mel speeksel overtrekken en half laten verrotten, enz. — Boa mada- 
gascariensis, van Madagascar, heeft boven op den snuit onregelmatige schild= 
jes. — Boaecenchris, van dezelfde streken als Boa constrictor, heeft den 

kop ook ‘met onregelmatige schilden bedekt, en groeven op de lipschilden; 

wordt zes tot acht voel lang, en is bruin, met opene vlekken. Levenswijze als 
bij Boa constrictor. — Boa murina: de grootste van alle bekende slangen, 

wordt vijf-en-twintig voel lang; kop met tamelijk onregelmatige schilden 
bedekt. Neusgaten en oogen naar boven gerigt. Bruin, met twee rijen groote 

ronde bruine vlekken. Leeft in het water, voedt zich van zoogdieren en 
visschen, laat een brommend geluid hooren, brengt levende jongen ter 
wereld. Bewoont Zuid-Amerika. — Boa cdnina, van Brazilië en Guyana: 
groen, ‘mét smalle witte dwarsvlekken; zwemt goed. — Boa hortuläna, 
gemeen in Suriname: vormen tamelijk slank; achterste lipschilden met 

diepe groeven; bruin met bruine ruit— en netvlekken. Leeft op boomen. — 
Boa carinata, van de Molukken : twee voet lang; kop geheel met schubben 
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bedekt. — Boa melanura, van Guba, twee voet lang, lichtbruin, met donker 
bruine vlekken. 

De Pythons. (Python.) 

__ Zij onderscheiden zich van de eigenlijke Boa's, doordat zij gedeelde staart- 
schilden en tanden in het tusschenkaaksbeen hebben, en dat bare oogholte van 
boven door een afzonderlijk been (os supraorbitale) overdekt worden. Hare 
lipschilden zijn steeds gedeeltelijk met groeven voorzien. Zij worden slechts 
in de oude wereld gevonden. 
__Eenige, onderling zeer verwante, soorten of rassen zijn geelbruin, met groote 
donkere veelhoekige vlekken. Zij worden twintig tot vier-en-twinlig voet lang, 
en zijn met Boa murina de grootste van alle bekende slangen : Python bora 
van het vaste land van Indië; de oelar—sawa, Pyth. bivettätus van Java; 

Pyth. hieroglyphicus, van het westelijk Afrika, en Pyth. natalensis, van 
Kafferland. Zij voeden zich van zoogdieren tot de grootte eener jonge geit toe. — 
Eene andere groote soort, Pyth. rethieulätus of Schneideri wordt op de 
Sunda-eilanden en Molukken gevonden. Zij is bruin, met eene netvormige 
zwarte teekening. — Pyth. regius van het westelijke Afrika, vier voet lang, 
lichtbruin met groote donkerbruine vlekken, wordt bij sommige negers der 
Goudkust voor heilig gehouden. — Pyth. punctatus, van Nieuw-Holland, 
heeft eenen platten, breeden kop, wordt tien voet lang, en is zwart met geele 
vlekken of strepen. — Eene zeer kleine soort van Nieuw-lerland, Pyth. 
Schlegeli, is wit met zwarte ringen. 

De Woel-Boa’s (Hryrx.) 

Zij leven in vlakke streken, waar zij zich in het zand of in den lossen 
grond woelen, bereiken eene lengte van twee tot vier voet, en worden alleen 
in de oude wereld aangetroffen. Haar staart is kort en meestal stomp; haar 
kop klein en met schubben of onregelmatige schildjes bedekt, en de staart- 
schilden zijn niet gedeeld. 

De gewone soort, Eryx jacùlus, wordt in Egypte, Griekenland, Syrië, 
Turkestan, en Perzië aangetroffen. Zij is geelachtig van kleur, met vele bruine 

vlekken, brengt levende jongen ter wereeld, en heeft een snijdend snuitschild. 
De goochelaars van Egypte steken somtijds aan iedere zijde van den snuit dezer 
dieren eenen muizetand, en geven ze alsdan voor gehoornde slangen uit. — 
Erye Johnii van Dekan, vier voet lang en met een’ zeer dikken, stompen staart, 

is roodbruin van kleur. — ZEryxconicus, van Bengalen, heeft grootere, sterker 
gekielde schubben, eenen kegelvormigen staart, en is lichtbruin, met eene don. 

kere rugstreep en vlekken op de zijden. — Eryx Reinhardtii, van de Goudkust, 
heeft eene langere, eenigzins omgekrulde staart, gladde schubben, en is 
bruinzwart, met ruitvormige witte vlekjes. — Bij Erye multicarinatus, uit 
Nieuw-Holland, is de staart nog langer en nog sterker naar binnen gekruld; 
de rugschubben zijn met drie kielen voorzien; en de kleur is lichtbruin, 
met vele donkerbruine vlekken. 
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DE GLIMSLANGEN. (ILYSIA.) 

Deze Slangen hebben eenen rolvormigen romp; eenen korten, krachtigen 
staart, eenen kleinen afgeronden kop; eene naauwe mondopening; kleine, 
met eene kringvormige pupil voorziene oogen ; groote gladde schubben ; kleine 
buikschilden ; ongedeelde staartschilden; kopschilden in de gedaante van 
groote schubben, en nageltjes naast den anus. Het teugelschild ontbreekt 
altijd. Hare tanden zijn van gelijke grootte; de schedel heeft eene langwerpige 
gedaante, en het vierkante been is zeer kort. Deze slangen zijn met fraaije 
kleuren gesierd. Zij leven op of onder den grond, en worden in het heete 
Zuid-Amerika, in Ceylon en Oost-Indië aangetroffen. Grootte, een tot twee _ 
voet. 

Hiertoe behoort Zlysia scytäle, van Suriname, rood met zwarte ringen, met 
de oogen in het midden van eene schub liggende. — Ilysia rufa van de 
Sunda-eilanden, is zwart, met witte dwarsbanden, een rooden halsband en 
eenen rooden staart. 

DE BATRACHERS. (BATRACHI) 

De Batrachers, in nieuwere tijden ook meer in het bijzonder Amphibia 
genoemd, onderscheiden zich van de overige Kruipende dieren of Reptilia, 
voornamelijk door hunne naakte slijmachtige huid ; door de aanwezigheid van 
twee gewrichtknobbels aan het achterhoofd; door het ontbreken van uitwendige 
mannelijke geslachtsdeelen ; door eene enkelvoudige hartkamer; door hunne 
met een slijmig vlies bekleede eijeren, welke, zonder eigenlijke paring meestal 
eerst, nadat zij gelegd zijn, bevrucht worden, en doordat zij eene soort van 

metamorphose hebben, vermits zij in het eerste tijdperk van hun leven als 
maskers door kieuwen ademen, welke later, zoodra de longen ontwikkeld 
zijn, op weinige uitzonderingen na, verdwijnen. 

De uitwendige gedaante der Batrachers biedt aanmerkelijke verscheiden- 
heden. De meesten zijn als de Kikvorschen gevormd, en hebben groote pooten 
maar geenen staart; anderen, de Salamanders, hebben eenen staart, kleine 

pooten, en gelijken op gewone Hagedissen, weshalve zij ook dikwijls Water- 
hagedissen genoemd worden; nog anderen (de Visch-salamanders) hebben 
meestal een zeer in de lengte gerekt ligchaam, en min of meer onvolkomene 
pooten; er zijn er eindelijk, de Gecilia’s, waar de pooten en tevens de staart 
ontbreken, en wier wormvormig ligchaam aan dat der Slangen herinnert. 

De huid dezer dieren is glad, met slijmporën en niet zelden met kleinere 
of grootere klieren voorzien. Bij de Kikvorschachtigen is zij slechts op som- 
mige punten aan de spieren vastgehecht, en de overige ruimte tusschen huid 
en spieren kan met lucht opgevuld worden. De schubben ontbreken; alleen 

liggen er bij sommige Gecilia's, dunne, schubachtige plaaljes tusschen de diepe 
dwarsplooijen der huid. Het gewone getal der teenen is vijf aan de achter 
pooten en vier aan de voorpooten : zij zijn slechts bij een zeer klein getal 
soorten met nagelachtige hoorn-punten voorzien, somtijds aan de punt in eene 
schijfvormige vlakte uitloopende, en niet zelden door zwemvliezen verbonden. 
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_De kop is meestal plat en afgerond, vooral naar voren toe. De aarsopening heeft 
gewoonlijk den vorm eener lengtespleet, somtijds is zij kringvormig. De 
oogen zijn veelal naar de zijden of een weinig naar boven gekeerd, en hunne 

„oogleden volkomen ontwikkeld; bij anderen zijn de oogleden klein en onbe- 
_weegbaar, en bij sommigen zijn zelfs de oogen onder de huid verborgen. 
De neusgaten zijn eenvoudig. Er is nooit eenig spoor van eene uitwendige 
ooropening te zien. Vele soorten zijn geheel van tanden ontbloot; andere 
hebben alleen tanden in de bovenkaak ; bij nog andere zijn zij in beide kaken 
aanwezig. Er worden ook bij sommigen tauden in het gehemelte, zeldzamer 
op de ploeg— en wiggebeenderen aangetroffen. De speekselklieren ontbreken 
steeds. De tong biedt veelvuldige verscheidenheden; zij schijnt somtijds 
geheel te ontbreken; bij anderen is zij geheel met de mondbekleeding aaneen— 
gegroeid; bij de soorten, die eene vrije tong hebben, is zij schijfvormig, van 
achteren meestal ingesneden, en bij sommigen (eenige Salamanders) als een 
ehampignon op eenen steel zittende. De inwendige neusgaten zijn slechts bij 
de Pipa's met één kanaal geopend; bij alle overige soorten zijn zij dubbel. 
De mannetjes van vele Kikvorschachtigen hebben een zak in het midden of 
op iedere zijde der keel, en deze zakken worden met lucht opgeblazen, 
wanneer zij hunne stem doen hooren. 

Hunne maag is groot en gespierd. Het darmkanaal is kort. Zij hebben zeer 
groote eijerstokken, en eene groote blaas, waarin echter de urienleiders niet 
uitkomen, zoodat zij door terugvloeijing van het vocht uit de urienbuis 
moet gevuld worden. Alle Batrachers hebben twee longzakken, wier cellen 

echter nieestlal zeer ruim zijn, of gedeeltelijk ontbreken, weshalve die zakken 

er alsdan uitzien als blazen. De luchtpijp is vliesachtig en kort; maar het 
slrotklepje ontbreekt. Bij sommige soorten verdwijnen de, aanvankelijk bij 
allen aanwezige, kieuwen niet, en dienen, te gelijkertijd met de longen, 
het geheele leven door, tot de ademhaling. 

De onderkaak is niet door middel van vierkante beenderen aan den boven— 
schedel gehecht. De groote dwarsuitsteeksels der wervels vervangen de ribben, 
welke ontbreken. 

De Batrachers voeden zich meestal met insecten, weekdieren, wormen of 

andere diertjes. Kenige groote soorten eten visch. Vele soorten leven op 
het land; andere in het water; sommige kruipen in den modder, en andere 
(de Boomkikvorschen) houden zich bij voorkeur op boomen op. De in koudere 
streken levende soorten houden eenen winterslaap, hetzij in aardholen, hetzij 
in den modder op den bodem van het water. De meesten zijn klein of van 

middelmatige grootte; de grootste, Salamandra maxima, bereikt eene lengte 
van meer dan drie voet. Zij zwemmen allen zeer goed; de meesten kruipen 
of loopen, en vele Kikvorschachtigen springen voortreffelijk. Vele geven geen 

ander geluid, dan dat, wat door het uitstooten van lucht voortgebragt wordt ; 
andere hebben eene krachtige, maar steeds eentoonige stem. Zij kunnen, 

zoo als de meeste Kruipende dieren, langen tijd vasten. De Padden, welke men 

somtijds in, van buiten bijkans geheel geslotene, rotsholen of holle boomen 

gevonden heeft, zijn waarschijnlijk, nog zeer jong zijnde, daarin geraakt, en 
hebben zich gevoed met de kleine dieren, welke, grootendeels door het water, 

door de spleten der rotsen, in die holen gevoerd worden. Het gebeurt niet 
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zelden, dat de zeer jonge Kikvorschen of Padden, bij zware stortregens, uit | 
hunne schuilhoeken vlugten, en in menigte te voorschijn komen : deze om-_ 
standigheid heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven tot het vertelsel van 
Kikvorsch-regens. 

De voortplanting der Batrachers biedt veelvuldige eigenaardigheden aan. 
Er heeft daarbij nooit eene ware paring plaats. De mannetjes der Kik- 
vorschachtige Batrachers houden de wijfjes vast, en bevruchten de eijeren , 
naarmate die gelegd worden; de Salamanders zwemmen hierbij eenvoudig 
rondom het wijfje. De eijeren zijn met een kleverig vlies bekleed en hangen 
meestal aan elkander vast: somtijds slechts twee aan twee, somlijds in 
hoopen, en zij vormen alsdan, hetzij bundels, hetzij lange snoeren. De eijeren 
worden meestal in het water gelegd. De maskers ademen door in- en uit- 
wendige kieuwen, maar laatstgenoemde verdwijnen spoedig bij de Kikvorsch- 
achtige Batrachers. De maskers, die steeds in het water leven, hebben bij alle 
soorten eenen staart, die echter bij de Kikvorschachtigen vliezig is en later, 
even als de kieuwen, verdwijnt. De maskers zijn, door den staart niet zelden 
grooter dan het volkomene dier in den eersten lijd : dit is vooral zeer in het oog 
vallend bij Rana paradoxa. Bij den zwarten Land-salamander ontwikkelen 
de jongen reeds in het moederlijf; men zegt, dat dit ook bij de Cecilia’s 
plaats heeft. Bij Bombinator obstelricans draagt het mannetje de -eijeren 
met zich rond, en brengt ze eerst, kort voor dat de larven uit het ei moeten 

komen, in het water. Bij Pipa tedo ontwikkelen zich de eijeren in holten, 
welke op den rug der moeder ontstaan. 

De Batrachers worden in alle werelddeelen, tot aan de poolcirkels, aan- 
getroffen. Sommige soorten, zoo als de gewone Boom-kikvorschen en ook 
onze gewone Kikvorschen zijn zeer ver verbreid. De over alle werelddeelen 
verspreide geslachten zijn die der Kikvorschen, Boom-kikvorschen en 
Kikvorsch-padden. De Padden ontbreken in Australië; de Kikvorsch-padden 
zonder tanden, in Europa; de gehoornde Kikvorschen werden slechts in het 
heete Amerika en in den Indischen Archipel waargenomen; de Pipa’s alleen 
in het heete Amerika en in het zuidelijke Afrika; de Visch=salamanders 
alleen in Noord en Middel-Amerika, zoo als ook in Europa; de Cecilia’s 
zijn aan de heete luchtstreken, behalve Australië, eigen; de Salamanders 

schijnen uitsluitend het noordelijk halfrond te bewonen, en de Reuzen-sala- 
manders zijn tot nog toe slechts in Noord-Amerika en Japan aangetroffen. 

De Batrachers vormen vier familiën, te weten : die der Kikvorschachtigen, 
der Salamanders, der Visch-salamanders en der Cecilia’s. 

DE KIKVORSCHACHTIGE BATRACHERS. 

Deze familie bevat alle Batrachers zonder staart en met vier pooten. Onder 
deze behooren de volgende geslachten. 

De Boom-Kikvorschen. (Hyla.) 

De Boom-kikvorschen hebben zeer veel overeenkomst met de gewone 
Kikvorschen ; maar de toppen hunner vingers zijn met eene kleine, vleeschige 
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schijf voorzien, die hen in staat stelt, tegen allerlei, zelfs geheel gladde, 
voorwerpen op te klimmen. Hun kop is gewoonlijk groot en plat, en velen 
hebben, behalve in de bovenkaak, ook tanden in het gehemelte. Zij leggen 
hunne eijeren in het water, springen voortreffelijk, houden zich op boomen 
op, alwaar zij zich het liefst aan de benedenzijde der bladeren vasthechten, 
en voeden zich grootendeels van vliegende of andere insekten, of ook van 
andere kleine dieren. Men vindt ze in alle werelddeelen, en het getal der 
bekende soorten is zeer groot. 

De gewone boom-kikvorsch (Hyla arboréa), wordt in het grootste gedeelte 
van Europa, in het noordelijke Afrika tot op de Kanarische eilanden en zelfs 
in Japan gevonden. In ons land schijnt hij slechts in Gelderland en eenige 
andere grens-provinciën voor te komen. Hij is klein, van boven groen, van 
onderen geelachtig. In een tot op de helft met water gevuld glas gehouden, 
heeft hij de gewoonte, bij veranderlijk weder, in het water te gaan, en 
wordt derhalve, in vele streken van Duitschland, door het volk als een weêr— 
voorspeller gehouden. — Op Timor, Ambon en Nieuw-Guinea komt eene andere 
groene soort, Hyla cyanëêa, voor, die echter zoo groot als eene hand is. — In 
Suriname komt eene soort voor, wier slijmige huid, zoo als men zegt, des 
nachts, eene soort van phosphorachtig licht verspreidt; dit is waarschijnlijk 
Hyla venulosa, lichtbruin , met donkerbruine vlekken. — De gemeenste soort 

van den Indischen Archipel is Hyla leucomystax, met witte kaken, van 
boven bruin gestreept of gevlekt. — Op Sumatra leeft eene soort, Hyla 
leprosa, wier ligchaam van boven met ruwe wratten bedekt is. 

Bij sommige soorten zijn de teenen van alle vier pooten door vliezen ver- 
eenigd. Hiertoe behoort Hyla Reinwardtit van de Sunda-eilanden : van 
onderen oranjegeel; van boven fraai groen, of rosérood met zwartachtige 
ronde vlekjes 

Bij eene groote soort van Suriname zijn alle teenen geheel vrij, en de 
eerste vinger der voorpooten, zoo als de twee eerste vingers der achter- 
pooten, zijn aan de overige vingers tegenovergesteld : Hyla bicölor, van 

_ «boven groen, van onderen geelachtig. 
In Achter-Indië tot Nieuw-Guinea leven verscheidene soorten, die bijkans 

volmaakt op Kikvorschen gelijken, ook zeer kleine schijven aan de toppen 
der vingers hebben, en zich niet zelden op den grond, in «het gras, op- 
houden : Hyla erythrea; groen, met eene geele streep aan iedere zijde van 
den rug; Hyla chalconota, van boven geheel groen, van onderen geel. 
Beide van de Sunda-eilanden. 

_ Eenige kleine soorten van Zuid-Amerika hebben in het geheel geene 
tanden. ‘Hiertoe behoort Hyla tinetorva van Suriname. Blaauwachtig zwart; 
aan de zijden of ook op den rug met eene lichtblaauwe streep. Zij houdt 
zich aan de rotsachtige oevers der rivieren op. 

De Kikvorschen. (Raxa.) 

De soorten van dit geslacht hebben veel overeenkomst met elkander, en 
gelijken alle meer of min volkomen op onze gewone Kikvorschen. Hunne 
huid is meestal glad; de kop eenigzins langwerpig en naar alle zijden afgerond. 
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De -voorpooten zijn met vier, de achterpooten met vijf vingers voorzien, 
van welke de vierde langer is dan al de overige. Zij hebben tanden in de 
bovenkaak, en gewoonlijk ook in het gehemelte. Hunne neusgaten zijn naar 
boven gerigt, en de oogen groot. De tong is van achteren vrij, en hier 
afgerond of uitgesneden. De mannetjes van vele soorten zijn aan iedere zijde 
van de keel met eene ronde blaas voorzien, die echter alleen bij het kwakken 
te voorschijn komt. Zij springen zeer goed, leven op het land of in het water, 
voeden zich van insecten, wormen of andere kleine dieren en planten zich 
in het water voort, alwaar men hunne tot eenen klomp vereenigde eijeren 
ziet drijven. Zij worden in alle werelddeelen gevonden, zijn echter in Nieuw- 
Holland schaarscher dan elders. 

De gewone wuter-kikvorsch (Rana esculenta), wordt in geheel Europa 
en zelfs in Japan gevonden. Hij is zeer gemeen in Holland, en van boven 
groen met zwarte vlekken en meestal met eene geele rugstreep. Hij houdt 
zich in slaande wateren op, en zit gewoonlijk, bij schoon weder, aan derzelver 
oevers. Hij plant zich in de maanden Junij en Julij voort. — De tweede 
inheemsche soort, die eveneens in geheel Europa en Japan voorkomt, is de 
land-kikvorsch (Rana temporárta). Hij is is bruinachtig van kleur, met 
eene zwartachtige vlek achter de oogen. Hij houdt zich meest op het land 
op, en plant zich reeds in de maand April voort. De jongen, die in den 
zomer nog zeer klein zijn, komen somtijds, bij onweersbuijen plotseling 
te voorschijn, hetgeen tot het verhaal van Kikvorschregens aanleiding heeft 
gegeven. De blazen aan de keel ontbreken bij deze soort. — De bull-frog 

der Anglo-Amerikanen, Rana mugiens, is nog eens zoo groot als onze 

Water-kikvorsch, en heeft een zeer groot trommelvlies. Dit is de soort, 
van wier grootte, gebrul, enz., men allerlei overdreven verhalen verbreid 
heeft. — De gemeene soort van onze koloniën in Indië, die ook op de 
Philippijnsche eilanden, in China en op het vaste land van Indië voorkomt, 
is Rana tigrina. 

In Suriname wordt eene soort gevonden, Rana paradoxa, wier masker 
een zeer grooten staart heeft en grooter is dan het volkomen dier. Van daar 
het nu vergeten sprookje, dat deze kikvorsch in eenen visch verandert. 
Hij is bruin van kleur, heeft aan de achterpooten groote zwemvliezen, en 
aan de voorpooten eenen wezenlijken duim. Hij houdt zich in stilstaand 
water en moerassige bosschen op. 

Sommige soorten hebben alle vingers vrij. Zij leven op het land, meestal 
in moerassige bosschen, en springen zeer goed. Hiertoe behoort Rana 
ocellata, gemeen in Suriname en Brazilië. 

Op Java en Sumatra vindt men eene soort met eenen zeer grooten kop, en 
zonder tanden in het gehemelte: Rana Hasseltii. 

De gehoornde Kikvorschen. (Ceratophryne.) 

Zij hebben in het algemeen de kenmerken der Kikvorschen; maar hun 
kop is veel grooter en plat; hun muil is buitengewoon wijd, en hunne 
bovenste oogleden zijn meer of min puntig verlengd, Men vindt hen in Zuid- 
Amerika en Achter-Indië. 
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__De gewone soort, Ceratophrijne dorsäta, van Guyana en Brazilië, wordt nog 
_eens zoo groot als onze gewone Pad. Zij heeft, door haren grooten kop, een ge- 
_ drogtelijk aanzien, is echter met zeer fraaije groene en roode kleuren versierd. 
4 Op Java wordt eene bruine soort, Cer. montäna, van de grootte van onzen 
_ Kikvorsch gevonden, die op Sumatra vervangen wordt door eene verwante 
soort, Cer. nasuta, met eene puntige huidlap aan den snuit. 

Eene nog kleinere soort van Nieuw-Guinea, Cer. turpicula, heelt ver- 
_scheidene kleine puntige aanhangsels boven de oogleden. 

De Padden. (Bufo) 

Het ligchaam der Padden is krachtiger en meer in een gedrongen dan dat 
der Kikvorschen. Hare huid is met vele klierachtige en ruwe wratten bezet; 
zij hebben eene groote klier boven het trommelvlies; haar kop is kort, hoog , 

van boven uitgehold, en de snuit is hoekig; hare tong is langwerpig; zij 

zijn geheel zonder tanden; het oog vertoont eene langwerpige pupil; de 
vingers der voorpooten zijn vrij, die der achterpooten door kleinere of grootere 

vliezen vereenigd. Zij springen weinig of in het geheel niet; zijn nacht- 
dieren; leven van insecten, kleine slakken en diergelijke diertjes; houden 
zich over dag onder steenen, in het gras, onder de wortelen der boomen 
of in andere schuilhoeken op, en teelen in het water voort. De geleiachtige, 
slijmige stof, welke hare eijeren omgeeft, vertoont zich als een lang koord. 
Het slijm dezer dieren is even min vergiftig als hunne overige vochten. De 
Padden, welke men somtijds in rotsklompen of in holle boomen ingesloten 
vindt, zijn waarschijnlijk zeer jong daarin geraakt, en hebben zich van 
diertjes gevoed , die langs denzelfden weg in hare gevangenis verd waalden. 

De gewone soort, Bufo vulgaris, wordt in geheel Europa aangetroffen. 
Zij is bruinachtig van kleur, en teelt eerst in de maand April voort. — In 
Japan leeft een met deze zeer verwant ras, Bufo japonicus. — De gewone 
Pad van Zuid-Amerika, Bufo agua, wordt veel grooter dan de onze. — Die 

van Afrika, Bufo pantherinus wordt van Egypte tot aan de Goudkust en de 
Kaap de Goede Hoop gevonden. In den Indischen Archipel leven vijf of zes 
soorten : de eene, Bufo biporcätus, heeft op den bovenkop twee lijsten. 
Zij is klein, en op Java gemeen — De groene pad (Bufo viridis), van zuidelijk 

Europa, is kleiner dan de gewone Pad, en groen met groote zwarte vlekken. 
In het gematigde Europa wordt hare plaats vervangen door eene kleinere soort, 
grijsachtig groen met eene geele streep langs den rug : dit is de stinkende 
pad (Bufo câlämîta). Zij wordt ook hier te lande, langs de duinen en in 
andere streken, gevonden; loopt als eene muis; is schuw; laat, gedurende 

den tijd der voortplanting, in het water, een dof en malancholiek geluid 
hooren , houdt zich onder steenen of in aardholen op, en verbreidt, wanneer zij 
verontrust wordt, een onaangename lucht. — In Brazilië en Suriname vindt 

men eene soort, met een puntigen snuit en hooge lijsten achter de oogen : Bufo 
typhontus. 

De Kikvorsch-Padden. (Bombinator.) 

Dit groote geslacht bevat een aanzienlijk getal, door haar maaksel en ook 
door hare levenswijze onderling veelvuldig afwijkende soorten, die echter 

8 
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allen eene zekere uiterlijke overeenkomst hebben. Zij stemmen, in haar 
voorkomen, het meest met de Padden overeen, maar zij hebben geene oor- 
klieren, zijn gewoonlijk kleiner, en hebben niet zelden, zoo als de Kikvorschen 
en de meeste Boom-kikvorschen, tanden in de bovenkaak en het gehemelte. 
Zij worden in alle werelddeelen gevonden. 

De volgende soorten zijn met tanden voorzien. 
De vuurpad (Bombinater igneus) wordt in het grootste gedeelte van 

Europa, en ook in de grens-provinciën van Nederland gevonden. Zij is van 
boven blaauwachtig, van onderen vuurrood met donkerblaauwe vlekken; 
springt, maar minder goed dan de Kikvorschen; leeft in slooten of poelen; 
laat onophoudelijk een zeer eentoonig geluid hooren, en teelt in Junij, op 
wijze der Kikvorschen, voort. | 

Eene andere soort, Bomb. obstetricans, van het zuidelijke en westelijke 
Europa, is bruinachtig of olijfkleurig. Deze dieren leven zes tol zeven paren , 
bij elkander, in onderaardsche gangen of holen, somtijds van dertig voet 
lengte, die zij zelve, met hunne achterpooten, in korten tijd, graven, en 

in welke zij hunne eijeren leggen. Deze eijeren, zestig tot zeventig in getale, 
zijn als parelen aan een snoer geregen. Zoodra zij door het wijfje gelegd 
zijn, rolt hen het mannetje om zijne achterpooten, bevrucht ze, en draagt 
hen eerst op het tijdstip, dat de maskers het ei verlaten willen, in het 
water. De Padden zelve gaan nooit te water. Hare stem gelijkt op het ge- 
luid van eene glazen klok. 

De bruine kikvorsch-pad (Bomb. fuscus), in Duitschland Unke genoemd, 
is lichtbruin met groote donkerbruine vlekken. Zij heeft eenen grooten kop, 

groote oogen, en de bovenste beenderen van haren schedel zijn zamengegroeid. 
Hare achterpooten zijn met een scherp knobbeltje tot het graven voorzien. 
Zij heeft eene sterke knoflookachtige lucht bij zich, leeft in poelen, plassen 
of ook op het drooge land, graaft zich achterwaarts in den grond, en voedt 
zieh van insecten en slakken. Het mannetje heeft eene kwakkende, het wijfje 
eene knorrende stem. Men vindt hare eijersnoeren in de maand April aan 
riet-waterplanten vastgehecht. 

De overige uitheemsche soorten met tanden komen uit Afrika, Nieuw-Holland 
en voornamelijk uit Amerika. 

De soorten zonder tanden zijn alle uitheemsch. 
De Kikvorsch-pad van de Kaap de Goede Hoop, Bombinator gibbosus, heeft 

het voorkomen eener Pad met zeer kleine pooten en een bijkans kogelvormig 
ligehaam. 

Sommige soorten blijven zeer klein, hebben eenen zeer kleinen puntigen 
kop en eene gladde huid. Zij vormen het ondergeslacht Engystoma. Eene 
soort van Suriname, Eng. microps, is bruin van kleur; eene andere van 

de Goudkust, Eng. guineënse, is grooter en met vele donkere vlekken 
bedekt. 

Andere soorten hebben schijfjes aan de toppen der vingers, even als die 
der Boom-kikvorschen : b.v. Bombinâtor (Hyledactijlus) balteâtus, van 
de Sunda-eilanden en Gelebes en Bomb. (Brachymêrus) bifasciatus van 
Kafferland en Mossambique. — Bij Bomb. ozycephälus van Nieuw-Guinea 
zijn de schijfjes zeer klein en de snuit is kegelvormig. 
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Kd Eene zeer kleine soort van Chile, Bombindtor (Rhinoderma) Darwinii, 
_ heeft den snuit met een puntig huidaanhangsel voorzien. Zij is van boven grijs, 
5 zwârt aan de keel en borst; heeft eenen witten buik, en zwart en wit gevlekte 
E achterpooten. 

De volgende drie soorten moeten als geheel afwijkend beschouwd worden. 
De eene, Brachycephälus ephippium , van Brazilië, is zeer klein en heeft 

_ vrije vingers, van welke er slechts drie aan iederen poot ontwikkeld zijn. De 
bovenste beenderen van den schedel zijn zamengegroeid, en de rug is met 

een beenen schild voorzien. Zij is geelachtig, meestal met eene zwarte vlek 
op den rug. 

De andere, Myiobatrachus pärädorxus, komt van Nieuw-Holland. Hare 
huid is glad, en vormt aan de zijden des romps eene plooi, die de voor- 
en achterpooten verbindt. De pooten en vingers zijn zeer kort, en de tong 
is zeer klein. Deze soort is vooral merkwaardig , omdat zij in het verhemelte 
twee tamelijk lange, puntige en kromme tanden heeft, die alleen de plaats 
aller overige tanden vervangen. 

Eene derde soort, Notodelphis dorsigëra, van Venezuela, is zeer merk- 
waardig, doordat de eijeren in eenen dubbelen zak uitgebroeid worden, welke 
zich op den rug van het wijfje bevindt. De opening van dezen zak is spleet- 
vormig en ligt tegenover het einde der wervel-kolom. Hij staat in geene 
verbinding met de ligchaamsholte, en de eijeren worden er waarschijnlijk 
door het mannetje ingebragt. Dit dier heeft tanden in het verhemelte; eene 
van achteren vrije tong, zwemvliezen tusschen de teenen der achterpooten, _ 
en schijfjes aan de toppen der teenen. 

Ees 

bs 

De Pipa'’s. (Pipa) 

Deze zonderlinge dieren zijn vooral daardoor merkwaardig, dat hun de tong 
ontbreekt, en dat beide oortrompetten slechts eenen, in het midden van het 
gehemelte liggenden, kleinen uitgang hebben. 

De soort van de nieuwe wereld, Pipa americäna of tedo, die gemeen 
in Suriname is, heeft een zeer plat ligchaam, eenen platten driehoekigen 
kop, met kleine huidfranjes onder den snuit en aan den mondhoek; zeer 
kleine oogen, en is geheel zonder tanden. De vingers der achterpooten zijn 
door buitengewoon groote zwemvliezen vereenigd, die der voorpooten zijn 
geheel vrij, maar ieder is aan den top met vier kleine puntige aanhangsels 
voorzien. Zij is bruinachtig zwart van kleur, somtijds gespikkeld en leeft 
in staande, moerassige wateren. Zoodra de eijeren gelegd zijn, strijkt het 
mannetje die, gedurende de bevruchting, het wijfje op den rug, in wiens 
huid weldra voor ieder ei een rond kuiltje ontstaat, waarin zich de jongen 
ontwikkelen. 

De tweede soort, Xenopus (Dactylethra) Boiëi genoemd, komt van de 
Kaap, Guinea en Mossambique. Zij gelijkt op eenen Kikvorsch; heeft vrije, 
zeer dunne, vingers aan de voorpooten ; groote zwemvliezen aan de achterpooten, 
wier drie binnenste vingers met platte nagels voorzien zijn, en wier bovenkaak 
met kleine tanden gewapend is. 
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DE SALAMANDERS. (SALAMANDRA.) 

De Salamanders zijn Kikvorschen met eene staart, een meer langwerpig — 
ligchaam en kleinere pooten: zij hebben derhalve in het algemeen het voor- 
komen van Hagedissen. Even als bij de Kikvorschen, verdwijnen de kieuwen 
bij het volkomen dier geheel en al. Beide kaken, en dikwijls ook het ge- 
hemelte zijn met tanden gewapend. Hunne tong en gewoonlijk ook de oog- 
leden, zijn volkomen ontwikkeld. Hunne pooten zijn niet groot, aan de 
voorpooten meestal met vier, aan de achterpooten met vijf korte vingers 
voorzien ; het geraamte onderscheidt zich voornamelijk van dat der kikvorsch= 
achtige Amphibiën zonder staart, door een grooter getal wervels, door de 
aanwezigheid van kleine, regte ribben, en van staartwervels. 

De Salamanders leven op het land of in het water. Zij klimmen niet 
op boomen, en voeden zich met kleine, ongewervelde dieren. Het wijfje 
wordt gewoonlijk door het in het water rondzwemmende mannetje bevrucht, 
en de eijeren, een voor een , meestal aan waterplanten, vastgehecht. Sommige 
brengen levende jongen ter wereld. De Salamanders worden slechts in de 
gematigde en warme streken van het noordelijke halfrond aangetroffen. Men 
kan hen in land-, water— en reuzen-—salamanders verdeelen, 

De land-salamanders nebben eenen bijkans rolvormigen staart, volmaakte 
oogleden en leven op het land. — Hiertoe behoort de gevlekte land-sala- 
mander (Salamandra maculáta), acht duim lang, zwart, met groote geele 
vlekken of strepen, en groote oorklieren als de Padden. Deze klieren en de huid 

in het algemeen zweelen een witachtig vocht uit; van daar het vertelsel, dat 
dit dier in het vuur kan leven, zonder te verbranden. Hij bewoont het warme 
en gematigde Europa en wordt ook aan de grenzen van Nederland aan- 
getroffen. Het houdt zich aan vochte plaatsen in bosschen op, brengt den 
winter slapende in aardholen door, zwemt slecht, en brengt veertig tot vijftig 
jongen, dagelijks echter slechts twee, ter wereld, die met kieuwen voorzien 
zijn, en in het water leven, — Eene andere soort van het gematigde Europa, 
Sal. atra, is geheel zwart. Men vindt bij het wijfje, slechts een twintigtal 
eijeren, van welke zich echter slechts twee in het moederlijf ontwikkelen. 
De overige dienen tot voedsel aan deze twee jongen, die op het land geboren 
worden en wier kieuwen, reeds bij de geboorte, als het ware verdroogen. — 

Bij eene soort van Japan, Sat. (Onychodactijlus) unguiculäta, zijn de vingers 
der maskers en ook van het volmaakte dier, gedurende de voortplanting, met 
kleine puntige nagels voorzien. — Bij sommige soorten van Noord-Amerika 
zit de tong op eene soort van steel: Sal. longicaudâta. 

De wuter-salamanders (Triton), hebben vrije oogleden als de Land-sala- 
manders, van welke zij zich voornamelijk onderscheiden door hunnen zijdelings 
zamengedrukten staart — De gewone Europeaansche soort, Salamandra eris- 
tata, wordt ook in sommige streken van Nederland gevonden. Zij is vijf duim 
lang, van boven bruin, van onderen rood, met zwarte vlekken. Gedurende den 

tijd der voortplanting ontstaat, op den rug der mannetjes, eene groote huidkam. 
Deze dieren leven in plassen of poelen ; somtijds vindt men hen zelfs in kelders. 
Zij zwemmen zeer goed. — Eene kleinere soort, van Europa, is gemeener 

in ons land dan de voorgaande, en van onderen geelachtig met zwarte vlekjes. 
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n het najaar vindt men de mannetjes, die alsdan hunnen kam verloren hebben, 
niet zelden in tuinen en op velden. — Bij eene soort van Spanje, Sal. pleu- 
rodeles doorboren de ribben de huid van de zijden des romps. 
_ De reuzen-salamanders bereiken eene lengte van twee tot drie voet. Hun 
staart is nog sterker zijdelings zamengedrukt dan die der Water-salamanders; 

_ zij hebben geene vrije oogleden ; hunne tong is groot en rondom vastgegroeid ; 
de tanden van het gehemelte staan op eene halve maanvormige lijn, en de 
vingers zijn met de overige beenderen slechts door middel eener kraakbeenschijf 

_ verbonden. Zij leven in het water. — Eene soort, Sal. (Megalobatrachus) 

maxima, komt van Japan, waar zij in de meren leeft, die het regenwater 
in de kraters der rustende vulkanen vormt. Zij wordt over de drie voet lang, 
en is het grootste van alle Kikvorschachtige dieren. De tweede soort, Sal. 

(Menopoma) gigantèa, wordt in het gematigde en warme Noord-Amerika 
_ gevonden. Zij bereikt tot twee voet lengte en is te onderkennen aan hare 
kieuwopeningen, die steeds open blijven, niettegenstaande de kieuwen zelve 
alleen bij de maskers aanwezig zijn. 

A, 

DE VISCH-SALAMANDERS. (SIREN.) 

Deze afdeeling bevat slechts een klein getal soorten, die ofschoon zij 
onderling veelvuldige verscheidenheden aanbieden, echter daardoor met el- 

kander overeenstemmen, dat hare tong zeer weinig ontwikkeld is, en dat 
zij, zelfs in den volmaakten staat, kieuwen of ten minste kieuwgaten hebben. 

Hare kleine oogen zijn van oogleden ontbloot; haar ligchaam is gewoonlijk 
in de lengte gerekt, en de staart zijdelings zamengedrukt; de pooten zijn 
klein, en de achterpooten ontbreken somtijds geheel; de huid is glad; en 

de kaken, meestal ook het gehemelte zijn met tanden voorzien. Eene soort 
komt in Europa, de overige in Noord-Amerika voor. 

De axolotl der Merikanen, Srren azolotl, heeft het voorkomen van een Kik- 

vorsch-masker , zeer groote kieuwen, vier volmaakt ontwikkelde pooten, vier 
vingers aan de voorpooten, vijf aan de achterpooten en eenen platten kop. De 
schedel herinnert dien der Salamanders. Dit dier leeft in de meren van Mejico, 
voedt zich van kleine schaaldieren, wordt gegeten, en is bruin van kleur met 
donkerbruine vlekken. — In de meren van Noord-Amerika leeft eene andere 
soort, Menobrauchus lateralis. Zij heeft korte kieuwen met fijne franjes; 
zwakke poolen, ieder met vier vingers voorzien, en eenen kegelvormigen 
stompen snuit. De schedel herinnert, in zijne gedaante, dien der Palingen. Zij 
wordt tegen de twee voet lang, en men vangt haar dikwijls met den hengel. — 

_ De Europeaansche soort, Hypochthon (ook Proteus genoemd) anguineus, wordt 
een voel lang, en is zoo dik als een mansvinger; zij heeft kleine pooten met 
korte vingers, ten getale van drie aan de voorpooten, van vier aan de achter- 
pooten; korte kieuwen ; eenen palingachtigen schedel ; hare oogen zijn onder 
de dunne huid verborgen en zij is geel of bruinachtig van kleur, somtijds met 
donkere vlekken. Zij leeft in onderaardsche wateren vooral in de omstreken van 
Adlersberg in Karinthie, en is levendbarend. — De eigenlijke sirene (Siren 
lacertina), heeft een tamelijk lang, rolvormig lijf; korte kieuwen, en zeer 
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kleine vocrpooten, met drie of vier korte, met puntige nagels voorziene, 
vingers. De achterpooten ontbreken geheel. Zij leeft in de zuidelijke streken 
van Noord-Amerika, in moerassen, en graaft lange gangen in de aarde. — 
Eindelijk wordt er in diezelfde streken eene soort, Amphiuma mêans, ge- 
vonden, wier lijf zeer lang en palingachtig is, en die wel kieuwgaten, maar 
geene blijvende kieuwen heeft. Hare zeer kleine pooten zijn ieder met twee, 
somtijds met drie vingers voorzien. Zij houdt zich in plassen en poelen op, 
en gaat ook op het land. Zij is leikleurig en wordt over de twee voet lang. 

DE CECILIA'S. (CECILIA) 

Deze zonderlinge dieren stemmen ten opzigte van hun maaksel met de overige 
Kikvorschachtige dieren, ten opzigte van hunnen vorm, met de Slangen of 
wormen overeen. Zij hebben in het geheel geene pooten, en eenen zeer korten 
staart. Hunne huid is glad, slijmerig, en met ringvormige dwarsinsneden 
voorzien, in welke, bij de meeste soorten, vooral aan den staart, zeer dunne 

schubben steken; de oogen zijn klein en onder de huid verborgen. De tong 

is rondom vastgegroeid. Zij hebben tanden in beide kaken en in het gehemelte. 
Deze dieren worden gewoonlijk een tot twee voet lang. Men kent hunne wijze 
van voortplanting niet. Zij leven in den modder der rivieren of moerassen, en 
voeden zich van wormen. Men heeft ze slechts in de heetste luchtstreken 
waargenomen. 

Eene der grootste soorten, Cecilia tentaculata, komt van de kust van 
Guinea, waar zij onder den grond leeft. — Cee. lumbricoides van Suriname 
heeft een zeer lang en dun ligchaam. Volgens Leerieun brengt zij levende 
jongen ter wereld, die reeds bij de geboorte op de ouden gelijken. — Cc. 
glutinosa van Ceylon en Java heeft een korter, dikker en zamengedrukt lijf. 
De halfvolwassene jongen vertoonen nog kieuwopeningen, ofschoon geene 
kieuwen meer aanwezig zijn, en hun staart is met een vlies, tot zwemmen 
dienstig, omzoomd. Bij Cee. annulata van Zuid-Amerika zijn de ringen 

van het lijf zeer ondiep, en van schubben ontbloot. Deze soort leeft onder 
de aarde, en houdt zich gaarne in mierenhoopen op. 
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DE VISSCHEN. (PISCES) 

De Visschen vormen de vierde klasse van het dierenrijk, en de laatste der 
gewervelde dieren. Het zijn gewervelde dieren met een aderlijk hart, met 
koud, rood (bij eene soort, wit) bloed; welke door kieuwen ademen ; een 
met schubben of met eene naakte huid bekleed ligchaam hebben; in het 
water leven, en zich daarin voortbewegen door middel van vinnen, die 

meestal door harde of weeke stralen ondersteund worden, tusschen welke 
een vlies uitgespannen is, en van welke de staartvin steeds in eene loodregte 
rigting geplaatst is. 

Het ligchaam der visschen, uiterlijk beschouwd, kan verdeeld worden in 
kop, romp, staart en vinnen; want een eigenlijke hals is niet aanwezig. 
Zijne gestalte biedt, bij de verschillende visschen, groote verscheidenheden 
aan : het is somtijds schijfvormig, zoo als bij de Roggen en Platvisschen ; 

somtijds min of meer kogelvormig, zoo als bij de Egelvisschen; somtijds 
slangvormig, zoo als bij de Alen; maar in de meeste gevallen is het lang- 
werpig, zijdelings zamengedrukt en van het midden, naar den kop en 
staart toe, in dikte afnemende. De anus doorboort de buikvlakte gewoonlijk 
aan of digt vóór het einde der eerste helft van den visch; bij sommigen, 
b.v. de Snoeken, ligt hij verder naar achteren, terwijl hij bij eenige soorten 
de borst of keel doorboort. De staart, is dat gedeelte, hetgeen aan den anus 
begint en het achterste, niet zelden grootste gedeelte van het ligchaam vormt; 
hij gaat gewoonlijk ongemerkt in den romp over, en is zelden, zoo als dit 
b.v. bij de Roggen plaats heeft, plotseling veel dunner dan de romp. 

De vinden bestaan uit stralen, die onderling door een vlies vereenigd zijn. 
Zij kunnen verdeeld worden in ongepaarde en gepaarde. De ongepaarde zijn 
de staart-, rug- en aarsvinnen ; de gepaarde, de borst- en buikvinnen. Iedere 
dezer vinnen kan op hare beurt, bij de eene of andere soort ontbreken, bij 
eenige soorten schijnen zelfs alle vinnen te ontbreken, vermits die alsdan 
onder de huid verborgen zijn. Het gewone getal bestaat echter, bij de meeste 
uit twee of ééne rugvin, uit eene staart- en eene aarsvin, en een paar borst= en 

een paar buikvinnen. Bij vele visschen bestaat de eerste helft der rugvin, of indien 
de rugvin in twee gedeeld is, de geheele eerste rugvin, zoo als de eerste stralen 
der aars-, buik- en borstvinnen, uit stekels of doornen. Enkele diergelijke 
beenstukken komen ook vóór bij sommige visschen met geheel weeke vinnen, 
zoo als vele Vallen, sommige Karpers en Haaijen. De weeke vinnen bestaan 
uit buigbare stralen, die meestal door eene menigte dwarsinsneden geleed en 
aan haar einde in verscheidene takken gesplitst zijn. 

Het ligehaam der visschen is in vele gevallen met schubben bedekt, wier 
grootte en gedaante aanmerkelijke verscheidenheden aanbieden. Zij zijn 
gewoonlijk hoornachtig, liggen dakpansgewijs over elkander, en de vrije 
rand is bij velen, zoo als b.v. de meeste Stekelvinnige visschen en Plat- 
visschen , met stekeltjes of tandjes voorzien. Bij eenige andere visschen (de 
Bickirs en Kaaiman-visschen) zijn de schubben hard en als geëmailleerd, en 
zij zitten plavuisachtig tegen elkander. Bij nog anderen, zoo als de Haaijen, 
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de Roggen en Steuren, ziet men in de huid niet zelden beenstukken, welke 
allerlei gedaante, b.v, die van schilden, knoppen, spijkers, doornen of 
plaatjes aannemen. 

Vele visschen zijn met slijmporiën voorzien, die meestal op eene, somtijds 
afgebrokene rij, langs iedere zijde van het ligchaam liggen, en den zooge- 
naamden zijstreep vormen. Deze openingen, van- welke ieder eene schub 
doorboort, geleiden veelal naar binnen in een buisje, en voeren het slijm= 
achtige vocht, waarmede het ligchaam der visschen bedekt is, naar buiten. 
Bij vele naakte Visschen zijn de openingen onregelmatig over het geheele 
ligchaam verspreid, of slechts aan den kop zigtbaar. 

De kop der visschen is meestal van middelmatige grootte, en zijdelings 
zamengedrukt; maar somtijds is hij plat en bij eenigen ook zeer groot, 
zoo als b.v. bij de Zeeduivels. Het is vooral de snuit, wiens gedaante, volgens 
de soorten, veelvuldige wijzigingen ondergaat, en die niet zelden verlengd 
is: dit is het geval met beide kaken bij de Geepen; bij de Basterd-geepen 
is slechts de onderkaak verlengd; bij de Zaagvisschen, Zwaardvisschen en 
Zwaardsteuren loopt de snuit in een lang uitsteeksel uit. 

De neusgaten bestaan, bij de beenige visschen, meestal uit twee paar 
openingen; bij de overigen is er slechts één paar aanwezig, en bij de Prik- 
achtige visschen is het neusgat enkel. De neusholte doorboort slechts bij 
eene soort van Prik (Myzine) het gehemelte en staat, zoo als bij de door 
longen ademende gewervelde dieren, met de mondholte in verband. Bij al 
de overige Visschen zijn de neusgaten van achteren gesloten. 

De oogen liggen meestal aan de zijden van den kop ; somtijds, zoo als bij 
de Hamervisschen, aan het einde der beide zijdelingsche vleugels, welke de 
kop bij deze visschen vormt; bij vele anderen daarentegen zijn zij naar boven 
gerigt en min of meer digt bijeen. Bij de Schollen, wier geheel" ligchaam 
als het ware verdraaid is, liggen beide oogen aan de bovenzijde van het dier. 
Oogleden met vrije randen worden bij een klein getal soorten aangetroffen , 
en een derde ooglid vindt men slechts bij eenige soorten van Haaijen. De 
oogen worden somtijds door eene laag vet omringd en gedeeltelijk bedekt; en 
bij sommige soorten met zeer kleine oogen, zijn zij geheel onder de huid ver- 
borgen. De oogbol is meestal van voren platter dan van achteren. Traan- 
klieren zijn niet aanwezig. 

De kieuwopeningen verloonen zich veelal als twee groote langwerpige 
openingen aan weêrszijde van het einde des kops gelegen. Zij worden door 
beenstukken, het kieuwdeksel vormende, bedekt: bij deze onderscheidt men 
het achterstuk, het eigenlijke kieuwdeksel genoemd, het voorkieuwdeksel 
het tusschen- en onderkieuwdeksel. Bij sommige visschen, zoo als de meeste 
Aalachtige, hebben de kieuwopeningen de gedaante van tamelijk kleine gaten, 
die bij eenigen (b.v. de Modder-alen, Symbranchus), tot een, aan de 
keel liggend, gat vereenigd zijn. Bij de Haaijen, Roggen en de Prikachtige 

visschen zijn aan iedere zijde vijf tot zeven kieuwgaten aanwezig. Wanneer 
men het kieuwdeksel opligt, ontwaart men het kieuwvlies, hetgeen door 
straalvormige beenstukjes ondersteund wordt, wier getal niet zelden van 
gewigt is voor het bestemmen der geslachten en soorten. Dit kieuwvlies komt 
meestal, bij den dood van den visch, naar buiten. 
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_ De ‘mond der visschen is meestal met tanden gewapend, wier gedaante 
veelvuldige verscheidenheden vertoont. Zij dienen, zoo als die der Krui- 
pende dieren, veelal slechts tot het grijpen, vasthouden en verscheuren der 
prooi en zitten bij velen niet alleen in de kaken, maar ook aan het ver- 
hemelte, somtijds zelfs op de tong, aan de kieuwbogen en aan de beenderen 

van hel keelgat. Daar het tusschenkaaksbeen niet zelden den rand der boven=- 
‘kaak geheel of gedeeltelijk vormt, zoo zijn de eigenlijke bovenkaaksbeenderen 
ook meestal van tanden ontbloot. Bij de tanden van het verhemelte onder- 

scheidt men wederom die, welke aan de eigenlijke beenderen van het ver- 
hemelte en die aan het ploegschaarbeen zitten. 

Het geraamte blijft bij sommige visschen, zoo als de Prikken, de Roggen, 
Haaijen, Steuren, Snottolven enz., het geheele leven door, min of meer 
volkomen kraakbeenig. Bij anderen, zoo als bij de meeste Makreelachtige 
visschen, zijn de beenderen met eene groote hoeveelheid traan doortrokken. 
De ribben en uitsteeksels der wervels, of in het algemeen de fijnere beenderen 
der visschen, worden in het dagelijksche leven graten genoemd. 

_ Behalve de Prikachtige visschen, waar het ruggemerg door een vezelachtige 

ruggestreng omsloten is, hebben alle visschen eene wervelkolom, die uit 
een kleiner of grooter getal afzonderlijke wervels bestaat. De geledingsvlakten 
van het ligchaam dezer wervels zijn steeds trechtervormig, en slechts bij 
de Kaaimanvisschen is de voorste vlakte bol, de achterste hol. Men onderscheidt 

slechts romp- en staartwervels, of wervels met en zonder dwarsuitsteeksels. 
Aan deze uitsteeksels zitten gewoonlijk de ribben, die intusschen bij sommige 

visschen ontbreken. De rugwervels zijn met bovenste, de staartwervels met 

bovenste en onderste, meestal lange en puntige, doornuitsteeksels voorzien. 
De aarsvin zit aan de laatsten dezer uitsteeksels. Tusschen de doornuitsteeksels 
bevinden zich priemvormige graten, tusschendoornbeentjes genoemd, aan 
welke de stralen der aars— en rugvinnen, op de wijze van scharnieren, bevestigd 
zijn. Al de onparige vinnen behooren tot het huidgeraamte, en zijn bij de 
hoogere dieren niet vertegenwoordigd. De borstvinnen stellen de voorste, de 
buikvinnen de achterste ledematen der hoogere dieren voor. De borstvinnen 
zitten aan een gordel, die aan weêrszijde met den schedel, of ook, zoo als bij 
de Haaijen en Roggen, met de ruggegraat verbonden is, en die de been- 
deren dee voorste ledematen, van den handwortel opwaarts gelegen, in zich 
bevat of vertegenwoordigt, terwijl de stralen der vinnen met de vingers 
kunnen worden vergeleken. Dezelfde vergelijking geldt ook ten opzigte van de 

stralen der buikvinnen. Het meestal dubbele been, waaraan laatstgenoemde 
vinnen bevestigd zijn, en hetwelk niet zelden ver naar voren, tot aan de keel 
toe, geplaatst is, stelt het bekken voor. 
De sehedelbeenderen der visschen zijn veelal zeer vermenigvuldigd of, zoo 

als het tongbeen, zeer ontwikkeld en zamengesteld. Het voorste einde van 

het tongbeen ondersteunt de tong : aan zijne hoornen zijn de stralen van het 
kieuwvlies bevestigd, en aan zijn hoofdligchaam vijf, uit twee of vier been- 
stukken bestaande, bogen (kieuwbogen genoemd), van welke de vier eerste, 
door middel van kleinere beenstukken, (de bovenste keelgatbeenderen), aan 
den schedel gehecht zijn, terwijl het vijfde paar de onderste keelgatbeenderen 
vormt. Aan iederen kieuwboog zijn kieuwplaatjes bevestigd, en zij dragen, 

9 
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even als de keelgatbeenderen, niet zelden tanden. Sommige visschen hebben, 
behalve de gewone kieuwen, op het kieuwdeksel nog halve kieuwen, (de 
zoogenaamde bij- of nevenkieuwen). Bij vele andere visschen ziet men achter 
aan het verhemelte klierachtige aanhangsels, (de valsche kieuwen), welke 
niet zelden op kieuwen gelijken, maar in geenerlei betrekking tot de adem- 
haling staan. 

Het hart der visschen is naar evenredigheid zeer klein. Het bestaat slechts» 
uit ééne kamer en ééne voorkamer, en neemt alleen aderlijk bloed op. Dit 
bloed uit de voorkamer in de kamer gedrongen zijnde, wordt van hier in 
de, aan haren wortel meestal bolvormig verdikte, kieuwslagader gestuwd. Het 
verdeelt zich vervolgens in de fijne vaten der kieuwplaatjes, en stroomt door 
de kieuw-aderen in de groote, onder de wervelkolom liggende, slagader, welke 
tevens de funcliën van het linker hart der hoogere dieren verrigt. Het bloed! 
der visschen heeft, zoo als bij alle gewervelde dieren, eeae roode kleur; slechts 

bij de Slakprik is het, zoo als bij de meeste ongewervelde dieren, onge- 
kleurd. 

De lung is meestal klein en weinig beweegbaar; de slokdarm kort en ruim, . 
en de maag somtijds in het geheel niet van den slokdarm afgezonderd. Bij 
anderen is hij zeer groot. Vele Visschen hebben een kleiner of grooter getal ! 
blinde aanhangsels aan den portier, welke waarschijnlijk, even als de, bij / 
de visschen overigens zelden voorkomende, alvleeschklier, een voor de spijs- « 
vertering dienend vocht afscheiden. Het darmkanaal is bij sommige visschen 
lang, bij anderen kort, en bij eenigen met een spiraalvormig klapvlies voor- 
zien. De lever is groot en met een traanachtig vocht doortrokken; er is ook. 
bij de meesten eene groote galblaas aanwezig. De milt is somtijds in ver- 
scheidene afdeelingen gescheiden, en ontbreekt zelden. Er zijn ook nieren 
en eene urienblaas aanwezig. 

Vele visschen hebben eene zwemblaas. Zij is niet zelden bij alle soorten 
van eene talrijke familie aanwezig, terwijl zij bij andere familiën, b.v. de 
Haaijen en Roggen, geheel ontbreekt. Er zijn echter ook eenige onderling 
zeer verwante soorten, welke zich uiterlijk weinig, inwendig daarentegen 
door de aanwezigheid of het ontbreken der zwemblaas, onderscheiden. Hare 
wanden zijn vliesachtig. Zij staat niet zelden door middel eener buis met 
den slokdarm of maag, of somtijds met het gehoorwerktuig ín verbinding ; 
bij vele anderen is zij daarentegen geheel gesloten. Bij sommigen is zij in 
het midden ingesnoerd; bij eenigen zelfs celachtig en dubbel. De lucht, 
welke zij bevat, wordt door haar inwendig vlies afgescheiden, en hare buizen 
schijnen slechts te dienen om de overtollige lucht uit te laten. 

Eenige soorten van visschen zijn met eene bijzondere soort van werk- 
tuigen voorzien, waarmede zij min of meer hevige elektrieke schokken kunnen 
mededeelen. 

De voortplantingswerktuigen zijn in het algemeen eenvoudig. De ballen 
zijn onder den naam van hommen, de eijerstok onder dien van kuit bekend. 
De eijeren worden meestal uit de buikholte door den anus ontlast. Zij zijn 
gewoonlijk klein, zeer talrijk en met een slijmachtig vlies bekleed; bij de 
Roggen, Draakvisschen en de Hondshaaijen zijn zij groot, en in eene hoorn- 
achtige schaal met vier, somtijds zeer verlengde, punten ingesloten. Bij 
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sommigen ontwikkelen de eijeren reeds in het moederlijf, uit hetwelk de 
jongen geheel gevormd te voorschijn komen. 

De zintuigen zijn, behalve het gezigt, over het geheel weinig ontwikkeld. 
De reukzin schijnt intusschen bij velen als gids tot het opzoeken van huns 
gelijken of van het voedsel te dienen, en het is bekend, dat het geluid tot 
hunne gehoorwerktuigen dringt, ofschoon die steeds onder de algemeene 
huidbekleeding verborgen zijn. De smaak kan, uit den aard hunner tong, 
slechts gering zijn, en de met schubben of slijm bedekte huid of de vinnen 
zijn weinig geschikt als werktuigen van het gevoel, hetgeen zijnen voornaamsten 
zetel heeft in den mond met zijne somtijds vleezige lippen of draadvormige 
aanhangsels. 

De herstellingskracht is bij de visschen niet groot. Scmmigen sterven reeds, 
wanneer zij een gedeelte hunner schubben verloren hebben. 

De visschen hebben eene buitengewone spierkracht. Velen maken van 
tijd tot tijd sprongen uit het water, en sommigen, zoo als b.v. de Zalmen, 
kunnen twaalf tot veertien voet hoog springen, waarbij zij het ligchaam 
hoepelvormig krommen. Sommigen zwemmen op den rug, anderen, zoo als 
de Platvisschen, door het ligchaam in eene schuinsche rigting te houden. 
De staart en zijne vin oefenen bij het zwemmen de meeste kracht uit; de 
borst- en buikvinnen werken grootendeels als stuurwerktuigen, terwijl de 
aars- en rugvinnen het omkantelen beletten en derhalve den stand in het water 
verzekeren. Sommige visschen met zeer lange borstvinnen kunnen, nadat 
zij uit het water gesprongen zijn, zich, op eenen niet zeer aanzienlijken 
afstand, door middel van slagen met deze vinnen, door de lucht bewegen 
en worden derhalve vliegende visschen genoemd. Anderen, zoo als de Spring- 
grondels, kruipen met behulp hunner handvormige borstvinnen op het drooge, 
en springen daarop met groote snelheid voort. 

De voortteeling geschiedt bij de meeste visschen gezelschappelijk. Beide 
seksen begeven zich tegen dezen tijd op plaatsen, gunstig voor het schieten 
van de kuit, die dadelijk na het leggen van de mannetjes bevrucht wordt. 
De kuit is niet zelden aan waterplanten vastgehecht, of wordt op den bodem 
van het water gelegd: er is ook een aanzienlijk getal soorten, welke door 
het maken van eene soort van nest trachten te voorkomen, dat die kuit 

vernield of weggespoeld worde. De Stekelbaarsen, de Grendels b.v. maken 
een nest uit waterplanten ; bij de Zalmen bestaat het nest, zoo als bij sommige 
Water- en Moerasvogels, eenvoudig uit eene, in het zand gemaakte verdieping, 
welke dikwerf door steentjes omgeven is. De jongen komen, na korteren 
of langeren tijd, gewoonlijk na vier, zes tot acht weken, te voorschijn, en 
groeijen in het eerste jaar meestal zeer spoedig, later steeds langzamer. Vele 
visschen worden eeuwen oud, en bereiken alsdan eene, voor hunne soort, 
geheel ongewone grootte en zwaarte. 

Men kan ook de vischkuit kunstmatig bevruchten, en in waterbakken, in 
het vrije of in de kamer, laten uitbroeijen. In deze waterbakken, wier bodem 
met kiezelzand bedekt wordt, moet gedurig een kleine stroom water geleid 
en op de andere zijde weder uitgelaten worden. Zoodra men zich kuiters 
en hommers van eene soort van visschen verschaft heeft, ontlast men de rijpe 
eijeren, door zachtjes over den buik van den visch te strijken, in het water, 
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en besproeit ze met het op gelijke wijze ontlaste homvocht. De ontwikkeling 
der eijeren, die men ook, onder behoorlijke maatregelen van voorzorg, eenige 
dagreizen ver verzenden kan, heeft nu van zelve in het water plaats; men 
voedt.de jongen later nog eenigen tijd lang, en doet ze alsdan in de wateren, _ 
welke men met zekere soorten van visschen wil bevolken. Diergelijke proeven _ 
zijn zeer aardig en verrassend. Zij worden met vrucht bij wetenschapsenje 

onderzoekingen in het werk gesteld. Als middel om de vischwateren te ver= 
beteren, schijnen zij weinig te beteekenen: kunnen echter misschien; HE | 
opzigte der Zalmen, eene gunstige uitkomst opleveren. In de zee kunnen 
zij niet met goed gevolg ten uitvoer gebragt worden, en in het zoetwater 
bereikt men hetzelfde doel beter, door eenvoudig hommers en kuiters der 
soorten, welke men aankweeken wil, daarin te werpen. 

Het instinkt schijnt bij de visschen niet bijzonder ontwikkeld te zijn. In- _ 
tusschen maken, zoo als wij reeds boven vermeld hebben, sommigen eene _ 
soort van nest; er zijn er ook, welke over hunne eijeren waken, en mogelijk 

zoude men eenige andere diergelijke eigenschappen bij hen ontdekken, ware 
het element, waarin zij zich ophouden, voor den mensch meer toegankelijk. 
Sommige visschen met eenen langen, vooruitstrekbaren snuit, zoo als de 
Schutter en de Bedrieger, schieten waterdroppels op insecten, ten einde die 
in het water te doen vallen en te bemagtigen. 

De verandering van verblijf van vele visschen heeft meestal ten doel, eene 
gunstige plaats voor het schieten van de kuit te gaan opzoeken. Men neemt 
dit voornamelijk bij sommige in de zee levende Haring- en Zalmachtige — 
visschen, bij de Thonijnen, Steuren enz. waar, welke, enkel of gezellig _ 
in de diepe zee levende, tegen het ter voortteeling geschikte jaargetijde, _ 
met dit doel, ondiepten langs de kusten gaan opzoeken, of de rivieren min 
of meer ver opzwemmen.— Sommige visschen, zoo als de Haaijen, volgen de 
schepen dikwijls gedurende langen tijd, om allerlei afval te verslinden. 
Deze worden wederom niet zelden door de Loodsmannetjes gevolgd, terwijl 
de Zuiger-visschen zich aan schepen of andere visschen vasthechten, en op 
deze wijze gemakkelijke reizen ondernemen. 

De meeste visschen leven van dierlijk voedsel, meestal van andere visschen, 

of allerlei kleinere dieren. Sommige, zoo als vele Haaijen en de Zaag-zalmen, 
worden ook den mensch gevaarlijk. Andere, zoo als b.v. sommige Zee- 
brasems, voeden zich met zeeplanten ; de Papegaai-visschen knagen de kalk 
der polypstokken af, waarschijnlijk om de daarin levende polypen te eten, en 
sommige Riviervisschen, zoo als b.v. de Karper-achtige, voeden zich ge- 
deeltelijk met allerlei, in het water min of meer verspreide, plantachtige 
zelfstandigheden. 

Behalve de in het water gasvormig verdeelde lucht, welke de visschen 
ademen, slikken vele ook lucht uit den dampkring in, en sommige sterven 
in tamelijk korten tijd, wanneer zij daarvan verstoken zijn. De meeste visschen 
sterven naar verloop van een of eenige uren, wanneer zij uit het water gennmen 
worden. Andere kunnen langer op het drooge leven, en gaan niet zelden vrij- 
willig op het land, zoo als b.v. sommige Palingen, sommige Klim-visschen enz. 

Andere soorten, zoo als sommige Raaf- en Valachtige visschen, blijven dikwerf 
langen tijd onder den modder are wanneer de wateren, waarin zij leven, 
opdroogen, 
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Ten opzigte van hun verblijf onderscheidt men gewoonlijk de Zeevisschen 
van de Zoetwater-visschen ; maar er zijn sommige Zeevisschen, zoo als 
de Zalmen, Steuren enz., welke een gedeelte van het jaar in de zee, het 

_ andere in zoet water leven; terwijl sommige Riviervisschen, zoo als b.v. 
_ de Palingen, den invloed van het zeewater goed wederstand kunnen bieden. 

_ Velen eindelijk leven aan de monden der rivieren, waar beide soorten van wa- 

ter afwisselend de bovenhand hebben. Eenige soorten leven in de beekjes der 
hooge gebergten nabij de sneeuwlijn; andere in onderaardsche grotten of 
meirtjes, waaruit zij somtijds door de werking der vuurspuwende bergen te 
voorschijn gebragt worden, en er zijn er ook, die in heete bronnen voorkomen. 

Sommige Zeevisschen houden zich gaarne aan rotsachtige kusten, andere op 

zandbanken op, en er zijn er, die zich, zoo als de Smelt, in het zand of den 
klei begraven. Vele Zoetwater-visschen beminnen stille wateren met eenen 

modderachtigen grond, terwijl andere slechts in sterk stroomende wateren 

voorkomen, wier bodem met zand of keisteentjes bedekt is. 
De visschen zijn over de geheele oppervlakte der aarde, zoo ver men naar 

de polen heeft kunnen doordringen, verbreid, en zijn in de zeeën der koude 
streken niet minder talrijk in soorten en individu’s, dan in de heete. Meer 

dan twee-derde der bekende soorten bewonen de zee, de overige de zoete 
wateren. Australië en Afrika zijn het minst, Zuid-Amerika en Oost-Indië 

het meeste bevolkt met Zoetwater-visschen. Sommige familiën of geslachten 
zijn tot zekere streken beperkt. In Zuid-Amerika en Australië worden b.v. 
geene Karper-achtige visschen gevonden ; de Zoetwater-zalmen ontbreken in 
geheel Oost-Indië en Australië; de Pharaons-visschen worden alleen in het 
noordelijke Afrika waargenomen; de Klimvisschen in Oost-Indië en Zuid- 
Afrika, enz. Sommigen, zoo als de Steuren, schijnen slechts het noordelijke 
halfrond te bewonen; anderen, zoo als Klipvisschen, komen bijkans uit- 
sluitend in de heete gewesten voor, en er zijn ook vormen, welke tot nog toe 
slechts in het zuidelijke halfrond waargenomen worden Er zijn, zelfs onder de 
Zeevisschen, slechts een klein getal soorten, welke als kosmopolitisch be- 
schouwd kunnen worden. De Middellandsche zee brengt eene menigte soorten 
voort, welke in onze Noordsche zeeën niet gevonden worden. De soorten, welke 
beide kusten van den Atlantischen Oceaan bewonen, verschillen meestal van 

elkander. Daarentegen hebben de Roode en de Indische zee, de Indische 
Archipel tot aan de kusten van Japan en zelfs tot in de Zuidzee vele soorten met 
elkander gemeen. Sommige soorten van Europeaansche Riviervisschen zijn 
tevens over geheel Siberië verspreid, en het schijnt zelfs, dat eenige dezer ook 
in de zoete wateren van Noord-Amerika voorkomen. 

Men kent slechts een klein getal soorten, wier vleesch bij het gebruik 
nadeelig is. Dit heeft onder anderen plaats, misschien slechts op zekere tijden, 
bij sommige Papegaai-visschen, en bij eenige audere soorten, welke zich 
met kwallen of diergelijke zeedieren voeden. De overige visschen zijn eetbaar, 
en de meesten zelfs min of meer smakelijk. Visch vervangt derhalve ook 
bij geheele volksstammen de plaats van het vleesch, met name bij de Japanners 
en andere, het Buddaïsme belijdende volkeren, waar de kerk het eten 

van vleesch verbiedt. De vischvangst boudt dan ook een grooter getal van 
menschen bezig dan de jagt, en vele visschen maken, gedroogd, gezouten 
of gerookt, een voornaam handelsartikel uit. 
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De visschen kunnen niet, zoo als de meeste overige klassen van dieren, 
onder grootere, scherp begrensde afdeelingen of orden gebragt worden. Wij — 
nemen derhalve bij deze klasse alleen geslachten of familiën aan, onder welke _ 

er verscheidene zijn, die, als bijzondere vormen op zich zelven staan, en _ 
slechts eene of een klein getal soorten bevatten, De meeste schrijvers onder- 
scheiden intusschen drie groote afdeelingen, te weten : die der stekelwvinnigen 
(Acanthopterygii), bij welke de rug-, aars- en buikvinnen meestal gedeeltelijk 
uit doornen bestaan; die der weekvinnigen (Malacopterygiì), bij welke de vin- 
nen uit weeke stralen zamengesteld zijn, en er slechts somtijds enkele ongelede 
stralen aan het begin der voorste vinnen voorkomen ; en die der kraakbeenigen 
(Chondropterygii), wier geraamte grootendeels of geheel uit kraakbeen be- 
staat, en welke aan de twee overige afdeelingen tegenoverstaat, omdat bij 
deze het geraamte meestal geheel beenig is. De meeste overige rangschik- 
kingen zijn op enkele kenmerken, veelal van inwendige deelen ontleend, 
gegrond, en derhalve grootendeels zeer kunstmatig. 

DE MAKREELACHTIGE VISSCHEN. (SCOMBERINI.) 

Deze groote familie bevat een zeer aanzienlijk getal soorten van eenen 
niet zelden onderling zeer verschillenden vorm. Zij behooren onder die visschen, 
bij welke de plaatsbeweging met de meeste kracht geschiedt; hun staart of de 
staartvin zijn ook meestal zeer sterk ontwikkeld, en de laatstgenoemde is steeds 
zeer diep gevorkt. De aarsvin en de weeke rugvin hebben steeds eene aan- 
zienlijke lengte. De geledingen hunner vinstralen zijn in het algemeen dui- 
delijker en de tusschenvliezen veel dikker dan bij de overige visschen. De 
staart en buikvinnen ontbreken somtijds; de weeke rugvin wordt niet zelden 
door enkele stekels voorafgegaan, of lost zich, zoo als ook het achterste 
gedeelte der staartvin, bij velen, in losse, niet door een vlies met elkander 
vereenigde, stralen op. Hunne buikvinnen zijn aan de borst geplaatst. De 
kieuwdeksels vertoonen steeds gladde randen. Hun ligehaam is gedeeltelijk 

of geheel met kleine schubben, of somtijds met eene gladde huid bedekt. 
Hun vleesch, ofschoon zeer tranig, levert een voortreffelijk voedsel. Hunne 
beenderen zijn mede met traan doortrokken. De meesten zijn blaauwachtig 
van kleur en van onderen zilverachtig. Zij hebben talrijke aanhangsels aan het 
darmkanaal, Sommige soorten hebben eene zwemblaas, terwijl deze bij andere, 
somtijds weinig verschillende soorten, ontbreekt. Zij leven in de zee en 
zijn over de geheele wereld verbreid. 

De eigenlijke Makreelen. (Scomöer.) 

Zij hebben achter de rug- en aarsvin, een aanmerkelijk getal kleine vinnen, 
ieder uit éénen weeken getakten straal bestaande. Het voorste gedeelte der 
rugvin bestaat uit tamelijk zwakke stekels, en is niet zelden als bijzondere 
vin afgescheiden. De buikvinnen zijn klein. Velen bereiken eene aanzienlijke 
grootte; leven, op zekere jaargetijden, in talrijke gezelschappen, en worden 
alsdan het voorwerp van eene geregelde vangst, die vele duizende menschen 
bezig houdt. 
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Sommigen hebben de wangen, even als het overige ligchaam met zeer kleine 
schubben bedekt, twee ver van elkander verwijderde rugvinnen, en twee 
kleine kielen aan den wortel der staartvin. Zij hebben fluweeltanden in 
het gehemelte, en eene rij tamelijk kleine tanden in de kaken. Zij worden 
een’, hoogstens twee voet lang. De gewone makreel (Scomber scombrus), 
bewoont de kusten van Europa en in het algemeen de noordelijke helft van 

de Atlantische zee. Zij wordt ook somtijds aan onze kusten gevangen. Zij 
is van boven prachtig zeegroen met vele schuinsche slangvormige zwarte 
streepjes, van onderen parelkleurig; maar met den dood gaat de groene kleur 
in een fraai blaauw over. De zwemblaas ontbreekt. Zij vereenigen zich, in den 

zomer, gedurende den tijd der voortteeling, even als de Haringen, in onnoeme- 
lijken getale, en worden alsdan met netten in menigte gevangen. De Makreel 
wordt, vooral in Frankrijk, ofschoon haar vleesch zeer tranig is, hoog geschat. 
De oude Grieken en Romeinen trokken uit de ingewanden en het bloed van 

deze of diergelijke visschen, door die deelen in digtgesloten vaten te laten 
staan, een vocht, gäron of gärum genoemd, hetgeen als eene prikkelende 
saus gebruikt werd. Eene andere soort uit de Middellandsche zee, Scomber 
pneumatophorus, heeft zeer groote overeenkomst met de gewone Makreel, 
is echter van eene zwemblaas voorzien. 

De thonijnen hebben de eerste rugvin meestal zoo lang, dat zij aan 
de tweede raakt. Het voorste gedeelte van hunnen romp is met grootere 

schubben bekleed, welke eene soort van onregelmatig pantser vormen, dat 
naar achteren veelal in verscheidene punten uitloopt. Hun staart is naar ach- 
teren, aan weêrszijde, met eenen scherpen kiel voorzien. De meesten bereiken 
eene aanzienlijke grootte. De gewone thonijn (Scomber thynnus), wordt 
tot vijf voet lang, is van boven zwartblaauw, van onderen grijsachtig met 
zilverachtige vlekjes. Hij wordt voornamelijk in de Middellandsche zee 
aangetroffen. Deze visschen vereenigen zich, in den tijd der voorlteeling, 

in onoverzienbare troepen, en geheele vloten zeilen alsdan op zijne vangst 
uit. Deze vangst, reeds door de oude Carthagers uitgeoefend, is zoo oud 
als de geschiedenis des menschen, en wordt aan vele plaatsen door bijzondere 
bepalingen van den staat geregeld. Men zont het vleesch gewoonlijk in, en 
bewaart het in vaten. Eene andere soort, Se, thunnina, komt, behalve in 

de Middellandsche zee, ook aan de kusten van Japan aan. Zij heeft kortere 
borstvinnen, en golvende blaauwe strepen op den rug. De vangst dezer en 
diergelijke visschen wordt door de Japanners even sterk als in Europa uit- 
geoefend. Sc. sibu, uit diezelfde zee, heeft lange zeisvormige borstvinnen, 
en bij Se. macroptèërus, mede uit de Japansche zee, hebben ook de aarsvin 
en de tweede rugvin deze gedaante. Sec. peldämis, nog verder verbreid dan de 
Sc. thunnina, heeft op iedere zijde van den buik vijf of zes lengtestrepen. — 
Bij sommigen is de eerste rugvin kort, en van de tweede verwijderd, b.v. 
bij Auass vulgäris, uit de Middellandsche zee. — Andere soorten hebben eene 
lange rugvin, maar hare tanden zijn grooter, en sterk van elkander verwijderd. 
Dit is Sc. (Pelamis) sarda, uit de Middellandsche zee. Haar rug is met 
schuinsche strepen voorzien. 

Sommige soorten uit de zeeën der heete luchtstreken hebben eveneens 
groote tanden in de kaken, maar het met grootere schubben bekleede borst- 
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pantser ontbreekt, en haar ligchaam is meer in de lengte gestrekt. Hiertoe 
behoort Cybium guttätum, gemeen in de Indische zee : deze visch is groen, 

met metaalglans, en drie rijen zwarte ronde vlekken langs de zijden van het 
ligehaam. — Bij anderen, wier ligchaam nog langwerpiger is, zijn de voorste 
tanden veel langer dan de overige; b.v. bij Thyrsites atun van de Kaap 
de Goede Hoop. — Bij nog anderen zijn de buikvinnen buitengewoon klein, 
en eenige dezer soorten, zoo als b.v. Gempylus serpens, van den Allantischen 
Oceaan, heeft het ligchaam bijkans slangvormig, eene zeer lange rugvin, 
eenen puntigen snuit, eenige zeer lange tanden van voren in de bovenkaak, 
en de onderkaak vóór deze uitstekende, Deze visch bereikt eene lengte van 
meer dan drie voet. 

De Lint-Makreelen. 

De lint-makreelen hebben in het geheel geene of slechts onvolkomene, 

naauwelijks zigtbare buikvinnen; een lang lintvormig ligchaam; eene bui- 
tengewone lange rugvin, welke zich tot digt bij het einde van den staart 
voortzet, en niet in valsche vinnetjes is opgelost. De staartvin is zeer klein, 

of ontbreekt geheel. Zij hebben van voren in de bovenkaak eenige lange 
snijdende tanden, en de onderkaak steekt aanmerkelijk voor de bovenkaak uit. 

De soort met eene staartvin en sporen van buikvinnen, Lepidopus argyrêus, 
wordt in de Middellandsche zee aangetroffen, en werd ook aan de Kaap de 
Goede Hoop waargenomen. Zij bereikt eene lengte van vier tot vijf voet, en 
is zilverkleurig, van boven naar het blaauwachtige trekkende. 

Bij de overige soorten is er in het geheel geen spoor van buikvinnen aan- 
wezig, en de staart loopt allengskens in eenen langen draad, zonder vin uit. 
Aan de kusten van den heeten Atlantischen Oceaan leeft Prichiurus lepturus. 
De gemeenste soort in den Indischen Archipel, Frich. haumela, heeft groote 
overeenkomst daarmede; maar eene andere soort van de Indische zee, Trich. 
savala, heeft kleinere oogen. 

De Zwaard-Visschen. (Xiphtas.) 

Deze groote visschen, welke eene lengte van tien tot twaalf voet bereiken, 
zijn zeer kennelijk aan hunnen puntigen snuit, wiens bovenkaak tot een 
lang zwaardachtig uitsteeksel verlengd is. Voor het overige herinnert hunne 
gestalte in het algemeen die der Thonijnen. Hun ligchaam is langwerpig, 
krachtig, zeer weinig zijdelings zamengedrukt, en met zeer kleine schubben 
bedekt. Hunne tanden zijn buitengewoon klein, en somtijds weinig zigtbaar. 
Dit geslacht is niet talrijk aan soorten, die in de zeeën van alle luchtstreken 
aangetroffen worden. De gewone soort, Xiphias glädius, heeft eenen scherpen 
kiel aan de zijden van den staart, en de buikvinnen ontbreken geheel. De 
rugvin, die bij de jonge voorwerpen hoog is, slijt in het vervolg, in het 

midden, grootendeels af, en dit heeft gedeeltelijk ook plaats met de aarsvin. 
Deze visch is blaauwachtig van kleur. Hij bereikt eene lengte van tien voet, 
bewoont de Middellandsche zee, komt somtijds aan de kusten van het 
noordelijke Europa, en ook aan onze kusten voor, en werd zelfs aan de Kaap 
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de Goede Hoop waargenomen. Zij schijnen veelal paarsgewijze te leven. De 
jongen zijn zeer lekker. Het vleesch der ouden wordt gezouten. Zij trekken, 
in den tijd der voortteeling, even als de Thonijnen, met welke men hen 

dikwijls aantreft. 

In de Middellandsche zee wordt eene andere soort, Tetraptêrus belone, 
_ gevonden, die buikvinnen, en twee kielen aan iedere zijde van den staart 8 

heeft. Hare rugvin is niet hoog, en, even als de aarsvin, op eenen korten 
afstand voor haar einde, sterk uitgehold. Zij is zeldzaam, wordt zes voet 
lang en leeft paarsgewijze. Men heeft vroeger eens eene zeer verwante 
soort, Tetrapterus indicus, aan de kusten van Sumatra waargenomen. 

Andere soorten hebben, zoo als de voorgaande, twee kielen aan den 
staart, maar hare rugvin is nog hooger; de buikvinnen zijn naaldvormig, zij 
hestaan slechts uit twee of drie stralen, en zijn zoo lang, dat zij tot aan 
den anus reiken. Eene soort, Histiophörus americanus, komt uit de At- 
lantische, eene andere, Hist. indicus, uit de Indische zee. Hist. ortentälis, 
van de kusten van Japan, en aldaar heiwo genoemd, is zwartachtig blaauw, 

_ met ronde lichtblaauwe op dwarsrijen verdeelde vlekken op den rug; de 
rugvin is blaauw met zwarte slippen. 

De Hors-Makreelen. (Caranx) 

Dit uitgebreide geslacht bevat alle die soorten van Makreelen, wier zijstreep 
gedeeltelijk of geheel uit grootere, somtijds in stekels uitloopende, schubben 
of schildjes bestaat. 

Bij de eigenlijke horsen zijn die schilden van zeer aanmerkelijke grootte, en 
ieder is met een stekel voorzien. Hun ligchaam is zamengedrukt, langwerpig, 
maar somtijds tevens hoog. Zij hebben fluweel-tanden in de kaken en het gehe- 
melte ; maar somtijds zijn de voorste kaaktanden grooter dan de overige, en bij 
sommigen ontbreken alle tanden. Hunne keelgat—tanden zijn klein en puntig. 
Zij hebben twee rugvinnen, en de achterste even als de aarsvin is somtijds door 
valsche vinnetjes gevolgd. Dit geslacht is zeer talrijk in soorten, en eene dezer 
komt ook aan onze kusten voor. Dit is de gewone hors of marsbanker (Caranx 
trächürus), een voet lang, de geheele zijstreep met groote schubben bekleed, 
olijfgroen, van onderen geelachtig, ook in de Middellandsche zee en in den At- 
lantische tot de Kaap de Goede Hoop voorkomende. Eene der gemeenste soorten 
in de Indische zee en den Indischen Archipel, Caranx Rottleri, heeft slechts 
op de achterhelft van den zijstreep schilden, maar deze zijn buitengewoon 
groot, en er zijn, achter de rugvin acht, achter de aarsvin negen valsche vin- 

netjes aanwezig. Bij Caranx rhonchus, van de kusten van Egypte en Sene- 
gambië, is slechts één valsch vinnetje achter ieder der genoemde vinnen 
aanwezig. — Eene andere soort uit de Indische zee, Car. nigripes, heeft 
lange zwarte buikvinnen. — Bij sommige soorten is de eerste straal der 
weeke rug- en aarsvin min of meer verlengd; zij hebben een hoog ligchaam 
en sterk gewelfd voorhoofd. Eene dezer, Car. cirrhosus, zilverkleurig , met 
een weêrschijn van regenboogskleuren. Eene andere, Car. speciösus, heeft 
in het geheel geene tanden, en vijf donkere dwarsbanden over het ligchaam. 

Beide komen uit de Indische zee. à 
0 



14 

4 

OE en 

Bij de overige Horsen zijn de schildjes of schubben der zijstreep klein en 

zonder stekels. Hun ligchaam is steeds hoog, somtijds zeer hoog, buiten- 

gewoon zamengedrukt, en zilverkleurig, op den rug in het blaauwe of groene 

trekkende. Bij sommigen, zoo als Olislus malabartcus, zijn de eerste en 

middelste stralen der eerste weeke rugvin en aarsvin ongetakt en sterk ver- 

lengd. Zij sluiten zich voor het overige aan de twee laatstgenoemde soorten 

aan. — Bij Seyris indica, van de kusten van Java, zijn slechts de eerste 

stralen van voornoemde vinnen verlengd, en de eerste rugvin bestaat uit bijkans 

onzigtbare stekels zonder tusschenvliezen. — Bij nog andere, met eene even- 

eens uit stekels bestaande eerste rugvin, zoo als Blepharis indicus van den 

Indisehen Archipel, zijn de stralen van voornoemde vinnen zeer lang, de buik- 

vinnen zijn mede verlengd, en het ligchaam ruitvormig. — Sommige soorten 

zoo als b.v. Gallichthys major, uit de Indische zee, hebben een scherp en _ 

hoog voorhoofd. — Bij Aryyreiosus vomer van de Amerikaansche kusten, is » 

de eerste rugvin duidelijker, en haar tweede straal buitengewoon verlengd. — . 

Vomer Brownii, van diezelfde kusten, heeft zeer korte buikvinnen, eene 

kleine eerste rugvin en zijne aarsvin en weeke rugvin zijn niet verlengd. —_ 

Bij eene andere soort van Senegambië en de kust van Guinea, Hynnis goreën- 
sis, ontbreekt de eerste rugvin geheel. 

De Seriola’s. (Sertola.) 

Dit zijn de Makreelachtige visschen met eene gewone zijstreep, met twee 

volmaakte rugvinnen, waarvan de eerste uit tamelijk zwakke stekels bestaat, ® 
een geheel met schubben bedekt ligchaam en zonder valsche vinnetjes. Slechts : 
bij eene soort, den rovelto, zijn een paar valsche vinnetjes aanwezig. | 

De eigenlijke seriola’s hebben fluweellanden in de kaken en het gehemelte. 
Hiertoe behoort Seriola Dumerilu uit de Middellandsche zee, die over de hon- 
derd pond zwaar wordt. — Anderen hebben in de kaken eene buitenrij grootere « 
snijdende tanden, b.v. Temnodon saltätor, die twee tot drie voet lengte 
bereikt, groenachtig van kleur is, en in beide Oceanen, ja zelfs in de Middel- 
landsche zee aangetroffen werd. Het is de green-fish der Anglo-Amerikanen, , 
die hem, om zijn lekker vleesch, hoog schatten. — Eene tamelijk kleine soort! 
uit den Atlantischen Oceaan, Ser. (Nomeus) Mauritii, heeit groote, zwarte > 
buikvinnen, wier laatste straal gelieel, door middel van een vlies, aan den }! 
buik gehecht is, — Eene andere soort, Seriola lactäria, heeft groote haak. 
vormige hondstanden, en bewoont den Indischen Oceaan. 

Er zijn ook soorten met een elliptisch, tamelijk hoog en zamengedrukt 
ligchaam, eenen korten gewelfden snuit, eene kleine mondopening, eene rij { 
haaktandjes in iedere kaak en een glad gehemelte. Tot deze behoort Psenes: 
javänicus van de kusten van Java. 

Sommige zeer kleine soorten, welke men gewoonlijk in den Oceaan ver: 
vau alle kusten aantreft, hebben eene lage eerste rugvin die onmiddellijk aan 

de tweede grenst, en haar ligchaam is met ongeveer zes donkere dwarsbanden 
voorzien. Dit zijn Naucterus compressus van de Molukken, met eene kleine 
mondopening, en Porthmeus argentèus van de Kaap, met eene groote mond- 
opening, getande wenkbraduw-randen, en getande voorkieuwdeksels. | 
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De Atimosora capensis van de kusten van Zuid-Afrika, schijnt ook tot 
deze familie te behooren. Het is een geelbruine visch van meer dan drie 
voet lengte, met middelmatige schubben, eenen kleinen met hairvormige 
tandjes gewapenden mond, en twee aan elkander stootende rugvinnen. 

Aan de kusten van Sicilië wordt van tijd tot tijd een, om zijn lekker 
vleesch hoog geschatte, viseh, de rovello (Ruveltus spêctosus), aangetroffen, 
die vijf voet lengte bereikt, groote stekelachtige schubben en het gewone getal 

vinnen heeft; maar zijne eerste rugvin is zeer lang en laag, en de tweede, 

zoo als de aarsvin, worden ieder door een valsch vinnetje gevolgd. Hij is bruin 

van kleur. 

De Scheê-Makreel. (Gasteroschisma .) 

Deze hoogst zonderlinge visch nadert, wat zijne gestalte betreft, het meest 
de Seriola’s; maar hij onderscheidt zich ten eenemale van alle overige vis- 
schen, doordat zijn buik met eene scheede voorzien is, bestemd om de 
groote, zwarte buikvinnen geheel op te nemen, en in welke ook de anus ver- 

borgen is. De eerste rugvin is tamelijk lang, de tweede en de aarsvin zijn 
grootendeels in vrije stralen opgelost. De mondopening is ruim, maar de 
kaken zijn slechts met ééne rij van puntige tanden bezet. De schubben zijn 
groot. Deze visch, van acht duim lengte, Gasteroschisma melampus ge- 
noemd, wordt aan de kusten van Nieuw-Zeeland waargenomen. 

De Stekel-Makreelen. (Zrackinotus.) 

Zij zijn te onderkennen aan hare eerste rugvin, welke uit zeer lage, op 
zich zelve staande, stekels bestaat, die echter bij velen, van achteren, met 

een vliesje aan den rug gehecht zijn. 
Sommige hebben een zamengedrukt, langwerpig , somtijds tegen het midden 

verhoogd ligchaam, eenen naar voren gerigten stekel voor den eersten straal 

der rugvin, twee vrije stekels voor de aarsvin, kleine buikvinnen, tamelijk 

kleine oogen, flnweeltandeu in de kaken en het gehemelte, en zeven tot negen 

stralen in het kieuwvlies. De soorten met een verhoogd ligchaam, hebben 

ook het voorste gedeelte der aars en weeke rugvin zeisvormig verlengd — 

Trachinotus glaucus, van de kusten van Zuid-Amerika, is zilverkleurig, van 

boven staalblaauw, met vier onduidelijke dwarsbanden. — Trach anómälus, van 

Japan, is eirond van gedaante, heeft eene gerimpelde huid zonder schubben; 

slechts vier, digt bij elkander liggende, stekels voor de weeke rugvin, en 

de aars- en weeke rugvin zijn zeer groot, maar van voren niet verlengd. — 

Onder de soorten met een meer verlengd ligehaam en zonder zeisvormige 

rug- en aarsvinnen behoort Lichta glaucos, die in de geheele Middellandsche 

zee en in den Atlantiscnen Oceaan tot aan de kusten van Zuid-Amerika en 

de Kaap de Goede Hoop voorkomt. Zij heeft vier zwartachtige vlekken op 

de voorste helft van de zijstreep, en donkerzwarte vlekken aan de punten 

der aars- staart— en weeke rugvin. Zij bereikt meer dan een voet lengte. — 

Bij een aanzienlijk getal soorten zijn de weeke stralen van het lage gedeelte 

der rug— en aarsvin min of meer volmaakt vrij, dat wil zeggen, het tusschen- 
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vlies dezer stralen is zeer klein of ontbreekt geheel. Haar ligehaam is meestal _ 
sterk in de lengte gerekt. Tot deze behooren Chorinemus Sancti Petri, met k 
twee rijen zwarte vlekken, en Chor. Cominmersonii, met zes zwarte vlekken — 
op den romp; beide van de Indische zee tot in de Stille Zuidzee verbreid _ 
en eene lengte van drie voet bereikende. k 

Het loodsmannetje (Naucrätes ductor) behoort ook tot deze familie. Deze 

visch bereikt een voet lengte, en heeft in het algemeen de gestalte van den 
gewonen Makreel. Hij heeft slechts drie tot vier stekels aan den rug, een 
grooten kiel aan de zijden van den staart en is blaauwachtig zilverkleurig met 
omstreeks vijf donkerblaauwe, breede dwarsbanden. Hij bewoont den At- 
lantischen Oceaan en de Middellandsche zee, en is beroemd om zijne gewoonte 
van de schepen, meestal in aanzienlijke troepen, dikwijls op vele honderde uren 
afstand, te volgen, ten einde zich van allerlei afval, die over boord geworpen 

wordt, te voeden. Daar hij deze gewoonte met de Haaijen deelt, zoo heeft 
men daaruit ten onregte afgeleid, dat hij aan deze groote roofvisschen tot 

loods dient, eene fabel, die men niet zelden ook van de Zuiger-visschen 
vertelt. 

De Elacate's zijn langwerpiger van ligchaam; zij hebben acht stekels voor 
de weeke rugvin; die voor de aarsvin en ook de kiel aan den staart ontbreken ; 

hun kop is van boven plat, en zij vertoonen, in hunne gestalte, eene zekere 
algemeene overeenkomst met de Zuigervisschen. Eene soort, Elacate bivit- 
tata, is gemeen in den Indischen Archipel tot aan de kusten van Japan, 
alwaar zij masw genoemd wordt. Zij bereikt eene lengte van twee voet, is 
boven zwartachtig groen, van onderen wit, met eene breede donkere lengte- 
streep langs de zijden van het ligchaam. Zij wordt in menigte aan de nuorde- 
lijke kusten van Japan gevangen, en gezouten over dit geheele rijk verzonden. 

Tot deze afdeeling behoort ook Seorpis geurgianus van de kusten van 
Australië. Zijn ligechaam is hoog en bijkans ruitvormig, de aars- en weeke 
rugvin zijn met weeke schubben bedekt en van voren een weinig zeisvormig 
verlengd. De eerste heeft van voren drie stekels, de andere tien, en allen 
zijn door een klein vlies verbonden. Zijne schubben zijn zeer klein. De kleine 
tanden der kaken worden van buiten door eene rij grootere rolvormige, aan 
de punt binnenwaarts gekromde tanden voorafgegaan. 

Aan deze visschen siuit zich Schedophnlus medusophägus uit de Middel- 
landsche zee, met drie rugstekels aan. Deze visch is olijfgroen, met vele 
zwartachtige ineengesmoltene vlekken. 

De Sprei-Visschen. (Séromateus.) 

Deze visschen hebben gewoonlijk in het geheel geene, of slechts in den 
jeugdigen leeftijd, buikvinnen, welke later grootendeels verdwijnen; eene, 
tegenover elkander geplaatste, lange rug- en aarsvin, welke meestal van voren 
zeisvormig verlengd zijn, en voorafgegaan worden door platte getande been- 
stukjes of door onder de huid verborgene stekels. Hun ligchaam is eirond of 
ruitvormig, en zeer zamengedrukt. 

De gewone sprei-visch der Middellandsche zee, Stromateus fiatola, is 
paarsachtig zilverkleurig, met goudkleurige vlekken en lengtestrepen. Hij 
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_ is tamelijk langwerpig van gestalte, en wordt een voet lang. Bij eene andere 

1 

soort, uit diezelfde zee, Strom. microchtrus, ook Seserinus genoemd, 

hebben de buikvinnen de gedaante van stompjes, en haar ligchaam is met 
tien donkere dwarsstrepen voorzien. De monakatsuwo der Japanners, Strom. 
__punctatissimus, bereikt eenen voet lengte, en is blaauwachtig van kleur. 
__Bij Stromateus niger uit de Sunda-zee hebben slechts de jonge voorwerpen, 

vroeger Apolectus genoemd, buikvinnen, — Sommigen hebben snijdende been- 
plaatjes voor de rug—en aarsvin, b.v. Strom. candidus, uit de Indische zee. — 
B; de soorten uit den Atlantischen Oceaan en de kusten van Amerika loopt 
het bekken in eene puntige plaat uit, die voor den anus uitsteekt. Hiertoe 
behoort Strom longipinnis met een bijkans ruitvormig ligechaam. Dit is de 

harvest-fish der Anglo-Amerikanen. 
Men kan aan deze afdeeling toevoegen de Psettus-soorten. Zij hebben een 

hoog ligehaam; de buikvinnen worden vervangen door eenen korten stekel; 
de stekels der rug- en aarsvin zijn grootendeels onder de huid verborgen, en 
hunne tanden zijn buitengewoon klein. Bij eene soort, Psettus Seb, van de 
kust van Guinea is het ligchaam zoo hoog, dat het de gedaante eener opstaande 
ruit heeft. 

De Dolfijn-Visschen. (Coryphana.) 

Zij hebben stekels noch voor de rug-, noch voor de aarsvin, en eerst- 
genoemde reikt tot aan of op den kop. De buikvinnen zijn tamelijk klein. 
Hun ligehaam is langwerpig, de kop zijdelings zamengedrukt en hoog, de snuit 
kort, en de mondopening tamelijk klein. 

De eigenlijke dolfijnvisschen hebben een zeer langwerpig ligchaam en 
een hoog, scherp toeloopeud en zeer gewelfd voorhoofd, hetgeen bijkans lood- 
regt tot den mond afhelt. De soorten van dit geslacht hebben onderling 
meestal zeer veel overeenkomst. Zij worden troepsgewijze in de zeeën der 
heete en warmere luchtstreken aangetroffen en door de Zeelieden dolfijnen 
of dorados genoemd. Zij bereiken eene aanmerkelijke grootte en zijn meestal 
zeer fraai donkerblaauw of groen gekleurd. Zij vervolgen niet zelden de 
vliegende Haringen, en maken sprongen uit het water, om die te bereiken , 
wanneer deze hun door hetzelfde middel trachten te ontwijken. Bij de meesten 
is de rugvin van voren aanzienlijk hooger dan van achteren. De soort, 
welke de Middellandsche zee bewoont, is Corypheena hippurus. Eene der 
gemeenste soorten in den Atlantischen Oceaan is Cor. eqursetis: kleuren 
in het leven onvergelijkelijk fraai, met een prachtigen gouden en hemel— 
blaauwen weêrschijn, en met ultramarijnblaauwe stipjes als overzaaid. Vin- 

nen ultramarijnblaauw. Oog blaauw met gouden weêrschijn. 
De soort van de kusten van Japan, aldaar kiuwo genoemd, is Cor. japonica 

en wordt zes voet lang. — Eene andere soort uit de Middellandsche zee, 

Cor. (Lampugus) pelagica heeft eenen minder hoogen kop, en de rugvin is 
overal van gelijke hoogte. 

Bij andere soorten is het voorhoofd nog minder hoog, en de rugvin be- 
gint verder naar achteren, namelijk boven de rugvin. Onder deze behoort 
Centrolophus pompilus uit de Middellandsche zee : zij is loodkleurig, met 
donkere vlekken op den rug. 
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Astrodermus élëgans, uit de Middellandsche zee, heeft een tongvormig _ 
ligchaam ; eene hooge rug- en aarsvin, beide uit onvertakte stralen bestaande; 
zeer smalle, maar in den jeugdigen leeftijd tamelijk lange, buikvinnen; en 
slechts vier stralen in het kieuwvlies. Zij wordt meer dan een voet lang, is 
zilverkleurig met donkerroode vlekken, en heeft geele vinnen, met uitzon- 
dering der rug- en aarsvin, welke donkerblaauw zijn. 

Aan deze afdeeling sluiten zich eenige, om hunne buitengewoon hooge rug- 
en aarsvin, merkwaardige soorten aan. De eerste reikt tot op den snuit, 
de tweede tot aan de keel, beide tot aan de staartvin, en zij zijn, uitgebreid, 
zoo groot, dat de visch alsdan den vorm eener schijf vertoont. De smalle 
buikvinnen zitten onder de keel. Zij hebben groote scherpe schubben, zijn 
zeer zeldzaam, en bereiken meer dan een’ voet lengte. Hiertoe behoort 
Pteraclis veliféra uit de zee om Madagascar. 

De Zonne-Visschen. (Zeus.) 

Hunne kaken zijn uitstrekbaar, hun ligchaam is eirond en meestal zeer 
sterk zamengedrukt. 

De eigenlijke zonne-visschen hebben eenen grooten kop, hoog geplaatste 
oogen, en eene zeer ruime mondopening. De romp is, langs een groot gedeelte 
van zijnen omtrek, met beenplaatjes bezet, die wederom met stekels gewapend 
zijn. De buikvinnen zijn tamelijk groot, de aarsvin afgerond. Het voorste 
gedeelte der rug- en aarvin bestaat uit lange stekels, en de vliezen der 
eerslgenoemde zijn tot lange draden verlengd. Zij worden in de zeeën om 
het gematigde en heete Europa, langs de kust van Afrika tot de de Kaap 
de Goede Hoop, om Australië en in de Japansche zee waargenomen, en bereiken 
zelden eenen voet lengte. De gewone soort, die somtijds ook aan onze 
kusten gevangen wordt, is Zeus fdber. Zij is blaauwachtig, met eene groote, 
zwarte, eironde, en wil gezoomde vlek achter de schouders. Eene soort 
uit de Japansche zee, Zeus nèbulosus, heeft groote donkere, wolkachtige 
vlekken. — Andere hebben zeer ruwe schubben en noch draden aan de rugvin, 

noch beenplaatjes langs den rand van den romp. Hiertoe behoort Capros 
austrälis van Australië, met eene hooge, maar zeer korte eerste rugvin; 

en Capros oper uit de Middellandsche zee, met eenen zeer puntigen snuit 
als de Gerres, zeer groote oogen, rood van kleur en hoogstens zoo lang 

als eene hand. 
De konings-visch (Lampris gultätus) is eene groote, zeer fraaije soort, 

welke van tijd tot tijd aan de kusten van het noordelijke Europa en ook aan 
de onze, als ook in de Middellandsehe zee, gevangen wordt. Hij bereikt eene 

lengte van drie voet, heeft een hoog en zamengedrukt eirond ligehaam, en 

slechts ééne rugvin, wier voorste stralen, even als de buikvinnen, buiten 
gewoon en zeisvormig verlengd zijn : beide zijn zonder stekels. Hij is zilver- 
achtig rosékleurig , met talrijke ziivervlekken en roode vinnen, en voedt zich 
met inktvisschen en kwallen. 

De heete zeeën der oude wereld, tusschen Afrika en Amerika gelegen, 
voeden een aanzienlijk getal tamelijk kleine visschen, in Oost-Indië kareh's 
genoemd, welke slechts eene rugvin hebben, die van voren hooger is 

5 3 
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en uit, somtijds zeer krachtige, stekels bestaat, Hetzelfde heeft ook met 
de gelijkvormige aarsvin plaats. Hun ligehaam is eirond of langwerpig ruit- 

_ vormig, en met kleine schubben bekleed. Zij zijn zilverachtig van kleur, 
van boven niet zelden gevlekt of gestreept, en hebben veel uiterlijke over- 

_ eenkomst met de Gerres. Eene der grootste, Equùla ensiféra, bereikt de 
_ grootte eener hand en is gekensche!st, doordat de tweede stekel harer rug- 

en aarsvin zeer krachtig, plat en sabelvormig is. Eene andere, Eq. filigëra, 
heeft den tweeden stekel der rugvin sterk verlengd. Beide bewonen den 
Indisehen Oceaan en Archipel. 

Aan de Kareh’s sluit zich aan een visch, Méne macùläta, die door zijne 
gestalte zeer in de oogen valt. Het ligehaam is schijfvormig en buitengewoon 
zamengedrukt; de rug bijkans regt, de buiklijn daarentegen buitengemeen 

gewelfd. De aarsvin is zeer lang, en de buikvinnen zijn klein, maar haar 
tweede straal is zeer verlengd. Hij is zilverachtig met donkere vlekken om 
de zijstreep. Men vindt hem in den Indische zee tot aan de kusten van Japan. 

De Brama’s. (Brama) 

Bij deze visschen is het geheele sterk zamengedrukte ligchaam tot op de 
kaken, en gedeeltelijk ook op de vinnen , met schubben bedekt. Er is slechts 
eene rugvin aanwezig, welke, even als de lange aarsvin, zonder stekels is. 
De mondopening is schuins naar boven gerigt, de snuit zeer kort, en de 
onderkaak steekt voor de bovenkaak uit. 

Eene soort, Brama Raji, heeft een eirond ligchaam; een hoog, gewelfd 
en scherp voorhoofd; eene diep gevorkte staartvin; eene lange, van voren 
hoogere rugvin, priemvormige tanden, en de vinnen grootendeels met schub- 
ben bedekt. Deze visch wordt meer dan twee voet lang, is loodkleurig, en 
komt in de Noord- en Middellandsche zee voor. Hij wordt van tijd ook aan 
onze kusten gevangen. 

Andere tamelijk kleine soorten uit de Indische en Stille Zuidzee hebben 
een langwerpig ruitvormig ligchaam; eene zeer korte, maar tamelijk hooge 
rugvin, zeer groote oogen en fluweeltanden. De gewone soort van den In- 

dischen Archipel is de koperkleurige Pemph&ris molucca. 

De Bult-Visch. (Awurtus.) 

De bultvisch (Kurtus indicus), is een zeer merkwaardig en zeldzaam 

vischje, hetgeen in de Indische zee tot in den Indischen Archipel aangetroffen 
wordt. Het bereikt eenen halven voet lengte. Zijn ligchaam is zamengedrukt en 
langwerpig ruitvormig. De aarsvin is lang, de rugvin tamelijk kort. Voor deze 
ziet men vier korte regtopstaande stekels, gevolgd door een naar voren gerigt 
stekeltje, hetwelk wederom voorafgegaan wordt door drie platte beenplaatjes. 
Voor deze eindelijk staat, een, bij het mannetje sterk ontwikkeld en haak= 
vormig, uitsteeksel, Het oog is middelmatig, maar de mondopening groot. 
De schubben zijn zeer klein, en de visch is doorschijnend roodachtig van 
kleur. Het zonderlingste van dezen visch is, dat zijne ribben uitgezet zijn, 
en eene rij van onderling zamengegroeide ringen vormen, waardoor eene 
konische buis ontstaat, in welke de zwemblaas bevat is. 
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De IJs-Visch. (Pagetodes.) 

Dit merkwaardig vischje werd aan de met ijs bedekte kusten van Victoria- _ 
land, op 779 Z.-Br., waargenomen. Het is smal en langwerpig van gestalte, _ 
heeft eene zeer lage en lange aarsvin, en eene soortgelijke rugvin, die de geheele _ 
bovenzijde van den romp inneemt. De buikvinnen zijn zeer lang, maar smal. 
Men ziet op den schouder drie groote doornen. De kop is naakt, de snuit 

lang, plat, snoekachtig, en de kaken zijn met eene rij tanden gewapend. 
Deze visch is blaauwachtig van kleur, met omstreeks zeven breede , donkere 
dwarsbanden. 

DE NEUS-VISSCHEN. (NOTACANTHUS.) 

Deze visschen hehben een zeer lang, bijkans rolvormig, maar naar achter 
zamengedrukt ligchaam , hetgeen met kleine schubben bedekt is; eene lange, 
geheel of nagenoeg met de kleine staartvin vereenigde aarsvin ; losse stekels in 
stede der harde rugvin en in het geheel geene of eene, tot aan de staartvin 
loopende of met die vin vereenigde, weeke rugvin. De buikvinnen ontbreken 
geheel of liggen digt bij den anus. Hun snuit is, boven de kaken steeds 
min of meer neusvormig verlengd en hunne oogen zijn tamelijk klein. 

De eigenlijke neus-visschen hebben buikvinnen, maar de weeke rugvin 
ontbreekt volkomen. Eene soort, Notacanthus Fabricit, komt uit de zee 
om Groenland. Zij heeft tien doornen aan den rug. Eene andere, Not. sez- 
spinis, van de zee om Australië, heeft slechts zes doornen en eenen langen 
neus. 

De arals (Mastacemblus), hebben geene buikvinnen, maar eene weeke rug- 
vin, die, even als de aarsvin, bijkaus of geheel met de staartvin vereenigd is. De 
stekels op den rug zijn talrijk, en er staan er ook eenige voor de aarsvin. Hun 
kop is klein en hun snuit tot een tamelijk groot week aanhangsel verlengd, 
netgeen van voren in drie punten uitloopt. Zij bewonen de rivieren van Azië. 
Tot deze behoort Must. ocellatus, ook Rhynchobdella genoemd, van Dekan, 
Ceylon en Java: het ligchaam gestreept en met twee groote oogvlekken aan 
de weeke rugvin. Eene grootere, fraai rood gestreepte en gevlekte soort, 
Mast. erythrotenia, bewoont Borneo. 

DE LINT-VISSCHEN. (CEPÔLZ.) 

Zij hebben een lang, zamengedrukt, lint- of zwaardvormig ligchaam, over 
hetwelk zich van boven, volgens zijne geheele lengte, de rugvin uitstrekt, 
en hetgeen met eene gladde meestal zilverachtige huid, of met kleine schubben 
bedekt is. Hunne buikvinnen staan, wanneer zij niet ontbreken, op de borst. 
Hunne oogen zijn groot. De snuit is meestal kort en afhellende, somtijds 
een weinig pijpvormig verlengd. Hunne mondopening is middelmatig of klein, 
en de tanden zijn klein of ontbreken geheel en al. Zij hebben talrijke portier- 
aanhangsels. Deze visschen schijnen in alle zeeën, maar in zeer kleinen 
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_ getale, voor te komen. Men kent ook slechts een gering getal soorten, van 
_ welke sommige eene lengte van tien tot twaalf voet bereiken, terwijl andere 
steeds klein blijven. 

De vogmers (Trachyptêrus) hebben de lange rugvin begrensd door twee 
hooge vinnen: de eene boven het hoofd staande en met de rugvin veree- 
nigd, de tweede boven het einde des staarts geplaatst. Hunne staartvin is 
zeer klein en haar onderste straal meestal een weinig verlengd. De buik- 

_ vinnen zijn groot, de borstvinnen daarentegen zeer klein, en de aarsvin 
ontbreekt. Hunne huid is glad, maar de zijstreep bestaat uit kleine, naar voren 

met doornen voorziene beenstukjes. Hun mond kan vooruitgebragt worden, 
maar al hunne deelen zijn zeer teeder, en de vinnen vooral slijten gedeeltelijk 

_ af, alvorens deze dieren eene zekere grootte bereikt hebben. De zwemblaas ont- 
_ breekt. De soort der IJszee, Trach. bogmarus, die ook somtijds aan de 

__ kusten van Schotland en Noorwegen wordt waargenomen, wordt zeer groot, 
__is zilverkleurig en heeft roode rugvinnen. — Eene andere soort uit de Middel- 

landsche zee, Trach. iris, heeft drie ronde zwarte vlekken aan weêrszijde van 
_ den rug. 

Bij de haring-koningen (Regälécus), die met de Vogmers in het algemeen 
veel overeenkomst hebben, bestaan de buikvinnen ieder uit een enkelen, ver- 
lengden, en aan het einde als eene roeispaan gevormden straal, die intusschen 
bij de meeste voorwerpen afgesleten is. De aars- en ook de staartvin ontbreken, 
en de rugvin is, slechts boven den kop, tot eene’ aanzienlijke hoogte ver- 

_ Tengd. — De gewone soort, Reg. rêmipes, van dezelfde zee als de voor- 
__ gaande, wordt 10 voet lang. Men zegt, dat zij, aan de Noorweegsche kusten, 

gewoonlijk in de nabijheid der haringscholen, aangetroffen wordt, 
Bij de kuif-lintvisschen (Lophotes), is de kop boven den snuit helmvormig 

verhoogd, en draagt hier het hooge gedeelte der rugvin, welke zich van 
achteren met de staartvin vereenigt. De aars is buitengewoon ver naar achteren 

geplaatst, en heeft tusschen zich en de staartvin eene kleine aarsvin. De 
buitengewoon kleine buikvinnen zijn daardoor merkwaardig, dat zij on- 
middellijk achter de borstvinnen geplaatst zijn. Hun mond kan niet aan- 
merkelijk vooruitgeschoven worden, en zij hebben kleine tanden in de kaken 
en het gehemelte. De huid is glad. Er zijn slechts twee, buitengewoon zeld- 
zame soorten van dit geslacht bekend. De eene, Loph. Cepediänus, uit 
de Middellandsche zee, wordt over de 4 voet lang ; het hooge gedeelte der 
op den kop geplaatste rugvin bestaat slechts uit éénen harden straal: zij 
is grijsachtig, met ronde zilvervlekken en roodachtige vinnen. — De soort 
van Japan, Loph. Capellei, heeft geene vlekken, en haar voorhoofd is minder 
vooruitspringend. 

De eigenlijke lintwisschen (Cépöla), hebben den anus digt achter de borst 
geplaatst, en eene buitengewoon lange aarsvin, die zich, met de nog langere 
rugvin, tot aan de lansvormige staartvin voortzet. De buik- en borstvinnen 
zijn middelmatig. Hun ligchaam is met schubbetjes bedekt. Zij hebben alleen 
in de kaken tanden. — De soort van de Middellandsche zee, Cepola teenia, is 
zilverkleurig. Zij wordt anderhalven voet lang. — Cep. Krusensternii, van 
de kust van Japan, heeft kleinere oogen; haar anus ligt verder naar voren tot 
onder de borstvinnen, hare rug- en aarsvinnen zijn volmaakt met de staartvin 
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vereenigd, en zij is rood van kleur. — Eene kleinere soort van Java, Cep._ 
abbreviäta, is veel minder langwerpig van vorm, en roodachtig, met bleek 
oranjekleurige vlekken. 

Aan de Lintvisschen schijnt zich aan te sluiten de draadstaart (Stylephörus 
cordätus), een nog zeer onvolledig bekende visch uit de Mejikaansche zee. 
Hij heeft noch aars- noch buikvinnen. Zijn staart, van boven met eene kleine 

vin voorzien, is tot eenen draad verlengd, die het geheele ligchaam in 
lengte overtreft. De rugvin strekt zich, zoo als bij de voorgaande soorten, van 
den kop tot digt bij de staartvin uit; maar de snuit is eenigzins pijpvormig 
verlengd, en de kleine mondopening bevindt zich aan zijn einde. Hierdoor, 
en door den draad aan den staart, nadert deze visch de Draadfluitbekken. 

Het eenige, tot nog toe onderzochte voorwerp had eene lengte van omstreeks 
drie voet. 

DE LIP-VISSCHEN. (LABRINIL.) 

De talrijke soorten der Lipvisschen vormen eene zeer natuurlijke familie, 
welke in het algemeen de volgende kenmerken aanbiedt. Zij zijn van eene 
langwerpige gestalte, met het gewone getal vinnen voorzien en met schubben 
bedekt, welke gladrandig, en niet zoo als bij de meeste stekelvinnige vis= 
schen getand zijn. Hare lippen zijn vleezig en dik. Hare zijstreep is meestal 
aan het begin van het vrije gedeelte des staarts schielijk afwaarts gebogen, 
of ook geheel afgebroken. Zij hebben eene lange rugvin, met stekelachtige 
stralen aan haar voorste gedeelte, hetgeen zeer zelden van het weeke gedeelte 
afgescheiden is, en wier tusschenvliezen bij velen van boven tot puntige aan- 
hangsels verlengd zijn. Hunne aarsvin is van voren met eenige stekels voorzien, 
en hunne buikvinnen, uit eenen stekel en vijf getakte stralen bestaande, 
liggen onder de borst, somtijds meer naar voren, somtijds meer naar achteren. 
Zij hebben veelal krachtige tanden, die bij sommigen min of meer volkomen 

tot één geheel vereenigd zijn. De keelgatbeenderen zijn bovendien met groote 
stompe, puntige of bladvormige tanden als een plaveisel bedekt, dat tot het 
verbrijzelen van hard voedsel dient. Zij hebben eene zwemblaas, maar geene 
blinde darmen. Hun kieuwvlies is meest met vijf, zelden met zes stralen 
voorzien. De meesten zijn met prachtige kleuren versierd. Zij worden vooral 
in de zeeën der heete luchtstreken menigvuldig aangetroffen. 

De eigenlijke Lip-Visschen. (Laörus.) 

Deze onderfamilie bevat alle soorten, wier tanden niet tot één geheel ver- 
eenigd zijn. 

Velen hebben de kieuwdeksels en wangen met schubben bedekt; hunne 
bovenlip is groot en als dubbel; hunne tanden zijn konisch, op ééne of 
meer rijen geplaatst en somtijds van voren de gedaante van hondstanden 
aannemende; de keelgatbeenderen zijn stomp; de zijstreep is niet aanzienlijk 
gebogen of ook geheel regt, en zij hebben vijf stralen in het kieuwvlies. 
Zij voeden zich van weekdieren, kreeften en andere kleine zeedieren, be- 
reiken gewoonlijk eene lengte van cenen, zelden van twee voet, vertoonen 
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zich veelal in kleine gezelschappen, aan rotsachtige kusten, en schieten 
hunne kuit tusschen de zeeplanten, waarin zich de jongen verschuilen. 
Zij worden vooral menigvuldig in de zeeën der heete en warmere lucht- 
streken aangetroffen, en sommigen bewonen zelfs de Noord-zee tot aan de 
kusten van Noorwegen. Hiertoe behoort de Labrus bergylta, in het noorden 
van Frankrijk vieille genoemd. Hij is blaauw of groen van kleur, op den buik 

_ zilverachtig, en op het geheele ligchaam met een net van oranjeroode lijnen be- 
_ dekt. Eene andere soort, Labrus miztus, van de Middellandsche en Noordzee, 
die ook somtijds aan onze kusten voorkomt, is merkwaardig door het verschil 
ĳ van kleur, hetgeen beide sexen aanbieden. Het mannetje is groenachtig, 
__ met blaauwe strepen en oranje vlekken; het wijfje rood, met drie zwarte 

_ vlekken achter op den rug. Eene groote soort, de nobuzu of bennobuzu 
_ der Japanners, Labrus reticulätus, is bruin- of roodachtig en krijgt, in 

den ouden leeftijd, eenen grooten knobbelvormigen uitwas op het voor- 
_ hoofd. Zij is zeer gezocht. Eene andere uit diezelfde zee, de simanobuzu 

(Labrus japonicus), heeft een zeer hoog ligchaam, eenen bijkans loodregt 
__afhellenden snuit en groote hoektanden. Nog grooter zijn die bij Zab. 
_macrodontus van de kusten van Java. — Sommige soorten hebben behalve 
_ eene buitenrij van konische tanden, vele greinachtige tanden; haar kop is 
_ sterker met schubben bedekt, en het voorkieuwdeksel is niet zelden getand. 

De meesten komen in de Indische tot de Stille Zuid-zee voor, en zij ontbreken 
__ aan de kusten van Europa. Hiertoe behoort Lab. (Cossijphus) mesothörax, 

van de kusten van Java, oranjegeel, den kop rood, eene breede zwarte sjerp 
__ over de schouders. — Eene menigte andere soorten hebben slechts ééne rij 

__ van konische tanden en een met diepe tandachtige insneden voorzien voor- 

__kieuwdeksel. Hiertoe behoort Crenilabrus pâvo, uit de Middellandsche 
_ zee, met alle kleuren der fraaiste Papegaaijen geschakeerd. — Andere, zoo 

als Ctenolabrus rupestris, uit diezelfde zee, hebben, behalve de konische 
tanden, ook fluweeltanden. — Nog andere hebben vijf, in stede van drie, 
stekels in de aarsvin, b.v. Acantholabrus Palloni uit de Middellandsche zee. — 

Eene kleine, in diezelfde zee zeer gemeene soort, Corieus rosträtus, heeft 
eenen puntigen kopen de kaken kunnen zeer vooruitgebragt worden. — Eene 
kleine zeer zeldzame soort uit de Atlantische zee, Clepticus genizarra, heeft 
slechts weinige, zeer kleine tanden; eenen kleinen ofschoon vooruitsteekbaren 

mond, de rugvin met schubben bedekt, en de weeke rugvin zoo als de aarsvin 
van achteren een weinig verlengd. Zij is oranjegeel, met eenen karmijnrooden 
kop, rosékleurigen rug en zwarte borstvinnen. — Eenige groote soorten der 
Atlantische zee hebben de drie eerste stralen der rugvin tot lange draden ver- 
lengd. Hiertoe behoort de Lachnolaimus aigüla uit de Antillische zee — De 
iautoga’s zijn tamelijk groote, krachtige soorten, wier kieuwdeksels, behalve 
onder de oogen, met eene gladde, naakte huid, in stede van schubben, bedekt 
zijn. Hiertoe behoort de black-fisch der Anglo-Amerikanen, Tautoga nigra, 

geheel zwart, van onderen witachtig, en Taut. melaptêra, van de kusten van 
Java. — Eene kleinere soort, Malaptërus retrieulätus, van Juan Fernandez, 
heeft een tamelijk langwerpig ligchaam en tevens den kop, behalve het voor- 
kieuwdeksel, naakt. — Andere zijn nog langwerpiger van gestalte, hunne aars- 
vin is zeer lang, hunne rugvin heeft, instede der stekels, slechts drie of vier 

4 
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ongetakte, buigzame stralen, en hun kieuwdeksel is met eenen stekel voorzien. 
Hiertoe behoort Malacanthus teniätus uit de Indische zee, met eene breed, 
zwarte lengtestreep. — De cheilío's, uit de Indische en Stille Zuid-zee, 
zijn nog langwerpiger, hunne ongetakte stralen zijn zeer week, de snuit 
puntig, er zijn slechts een klein getal schubben op de kieuwdeksels aanwezig, 
en hun tusschenkaaksbeen is breed en van binnen korrelig. Eene soort van 

de Sandwich-eilanden, Cheilio hemichrijsos, is oranjegeel, met eene reeks _ 

van zwarte slippen op de zijstreep. ke 
De jonkervisschen (Julis), zijn kennelijk aan hunnen, met eene naakte _ 

huid bedekten, kop. Dit geslacht is buitengewoon talrijk aan soorten, die 
met de fraaiste kleuren op de verschillendste wijze versierd zijn. De eigenlijke — 
jonkervisschen hebben kleine tanden, voorafgegaan door eene rij grootere 
en eenige hondstanden. — Sommige soorten hebben de buitenste stralen der — 
staartvin verlengd, zoo als Jults pavo uit de Middellandsche zee, en Julis 
lunäris uit den Indischen Archipel, waar zij zeer gemeen is.— Andere hebben _ 
slechts twee horizontale tanden aan iederen mondhoek, van welke die der 

bovenkaak beitelvormig zijn. Hiertoe behoort Anampses cerulëopunctätus 
uit de Roode zee. — De snip-lipvisschen (Gomphosus), uit de Indische 
en Stille Zuidzee, zijn merkwaardig om hunnen zeer verlengden en dunnen 
snuit, aan welks einde zich de naauwe en vooruitstrekbare mond bevindt. 
Onder deze behoort Gomphosus Cepediänus van de Molukken en de Stille 
Zuidzee; groen, de rug- en staartvin geel, iedere schub met een blaauw 
vlekje, en eene blaauwe streep over de borstvinnen. — Anderen, de scheer- 
mes-visschen (Xyrichthys), hebben een tongvormig en zeer sterk zamen- 
gedrukt ligchaam, eenen hoogen, van boven scherp uitloopenden kop, en 
een bijkans loodregt naar beneden hellend profiel. Hiertoe behoort Xyriechthys 
culfratus, uit de Middellandsche zee, rason of rasoir genoemd. Bij eenige 
dezer soorten vormen de twee eerste stekels der rugvin eene kleine afzonder- 
lijke vin, en deze stekels zijn verlengd en gekromd. Dit is b.v. het geval bij 
den benkusabi der Japanners, Xyr.dèa, die rood is met eene groene rugvin en 
van onderen geel. — Eenige soorten hebben kleine schubben onder het oog, 
en meestal, zoo als de voorgaande soort, van voren eene afgezonderde kleine 
rugvin. Hiertoe behoort Növacùúla pentadactijla, uit de Molukken, achter 
den schouder met vier roode, van voren door blaauw ingezoomde vlekken. 

Bij de kakatoe-visschen (Cheilinus), is de zijstreep afgebroken, dat is 
te zeggen ; zij houdt, tegenover het einde der rugvin plotseling op, om lager, 
op het vrije einde des staarts, weder te beginnen. Hanne voorste tanden zijn 
langer dan de overigen. Eene tamelijk groote soort, Chetlinus fasciatus, 
die in den Indischen Archipel en andere naburige zeeën gevonden wordt, 
heeft het ligchaam met zes breede donkerroode dwarsbanden versierd. — Bij 
eene andere van de kusten van Japan, Cirrhilabrus, is de eerste weeke 
straal der buikvinnen buitengewoon lang. — Zeer merkwaardig is de belager, 
(Epibulus insidiator), door zijnen, in eene buitengewone mate, vooruit- 
strekbaren mond. Hij heeft groote schubben en zijne kleuren zijn zeer ver- 
anderlijk, naar de voorwerpen. Deze visch, traag van aard, houdt zich 
op den grond der Sunda-zee op en loert op andere kleine visschen, die hij 
vangt; door zijnen mond plotseling vooruit te brengen. 
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De Papegaai-Visschen. (Scarus.) 

Dit zijn Lipvisschen, wier tanden min of meer volkomen tot eene massa 
ersmolten zijn, en wier onderkaak ook in het midden bewegelijk is. Hunne 
iĳstreep is afgebroken, en de keelgattanden vormen een plaveisel van scherpe 
laten. 
Bij de eigenlijke papegaaivisschen zijn de tanden tot een geheel vereenigd, 

en vertoonen zich als vier driehoekige, van buiten gladde stukken, even 
zoo als dit bij de Stekelbuiken (Tetraodon) plaats heeft. Zij zijn zeer krachtig 
van gestalte en tamelijk hoog van ligchaam. Velen bereiken een tot twee 
voet lengte. Zij zijn vooral menigvuldig op de koraalriffen. Zij schijnen zich 
ook meestal van koralen te voeden, die zij met hunne krachtige tanden 
afknagen. Men vindt ook hun spijskanaal niet zelden met eene kalkachtige 
Ee aangevuld, die, uitgeworpen, een zeer fijn krijt vormt. Andere soorten 
eten zeeplanten. Het vleesch van sommige soorten der Stille Zuidzee schijnt 
op zekere tijden zeer ongezond te zijn, en somtijds als een vergif te werken. 

it geslacht is zeer talrijk aan soorten. De eenige, welke men aan de kusten 
van Europa aantreft, de skaro der hedendaagsche Grieken, Scarus cretensis, 

schijnt uitsluitend de oostelijke helft der Middellandsche zee tot in de Zwarte 
te bewonen. Zij werd bij de ouden als lekkernij zoo hoog geschat, dat men 
haar onder de regering van keizer CLAUDIUS, aan de westkust van Italië 

trachtte te verplanten. Eene soort uit den Indischen Archipel, Scarus lim- 
batus, is rood, en heeft alle vinnen, behalve de borstvinnen, met groen 

omzoomd. Sommige soorten hebben een sterk uitpuilend en gewelfd hoofd, 
b.v. de inokoo der Japanners. Scarus ovifrons, die zwart is, met blaauw 
omzoomde vinnen. 

Bij sommige soorten liggen de tanden dakpansgewijze over elkander. Hier- 
toe behoort de oogaun der Japanners, Calltodon japonicus, die bruinachtig 
van kleur is. 

Bij eenige kleine soorten, met een langwerpig ligchaam en de gedaante der 
eigenlijke Lipvisschen, zijn de tanden tot vier schopvormige massas versmolten. 

Zij worden in den Indischen Archipel aangetroffen. Tot deze behoort Odaz 
molueccanus uit de Moluksche zee. 

DE PLESIOPS. (PLESIOPS.) 

Deze visschen staan tusschen de Lip- en Raafvisschen. Hun ligchaam is 
langwerpig; de zijstreep houdt aan het einde der rugvin op en begint, als het 
ware, als eene tweede op den staart. De twee eerste weeke stralen der buik- 
vinnen zijn verlengd, dik en ongetakt. De rugvin bestaat grootendeels uit 
stekels en haar week gedeelte, even als dat der aarsvin, is een weinig verlengd. 
De staartvin is afgerond. Zij hebben groote schubben, die ook de kieuwdeksels 
bedekken. Hunne mondopening is wijd, en de oogen zijn groot. Zij bereiken 
de lengte eener hand, en worden op de koraalriffen in de Roode en Indische 
zee aangetroffen. Eene soort van de kusten van Java, Plesiops corallicola, 

is stroogeel met vele lichtblaauwe vlekken. 
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DE RAAF-VISSCHEN. (CHROMIS) 

Dit zijn visschen uit de rivieren van Afrika en het heete Amerika, welke _ 
zich, aan de eene zijde aan de Lipvisschen, aan de andere aan de Klimvisschen 
aansluiten. Hunne zijstreep is steeds tegen het einde der rugvin afgebroken, 

en begint zich op nieuw op het midden van den staart te vertoonen. Hun 
ligehaam is zamengedrukt, meestal hoog en eirond, niet zelden ook min of meer 
langwerpig. De rugvìn is lang; haar grootste voorste gedeelte bestaat uit 
doornen en haar week gedeelte is min of meer verlengd. Dit heeft ook met 
de aarsvin plaats, welke eveneens van voren met een kleiner of grooter getal _ 
stekels voorzien is. De buikvinnen staan aan de borst en zijn met eenen 
stekel en vijf gelakte stralen voorzien. Hunne kieuwdeksels zijn ongewapend ; 
slechts het voorkieuwdeksel is somtijds getand. De schubben zijn veelal groot 
en getand en de lippen dubbel. Het kieuwvlies is met vijf stralen voorzien. 

Hiertoe behoort de bolti uit den Nijl, Chromis niloticus, een zeer lekkere 
visch, die eene lengte van twee voet bereikt. Hij heeft een eirond, krachtig 
ligchaam, is zwart van kleur, en onderscheidt zich van alle overige soor- 
ten door zijne gladde schubben. Andere worden in Senegambië en aan 
de Goudkust gevonden. De rivieren van Zuid-Amerika zijn vooral rijk aan 
soorten van dit geslacht, van welke velen eene groote uiterlijke overeenkomst 
vertoonen met sommige Oorvisschen (de Centrarchus) uit Noord-Amerika. 
Onder deze behoort Chromis cyanoptêrus, van onderen rosékieurig, van boven 
groen, de vinnen grootendeels blaauw, met zwarte vlekken, en vele andere 
soorten, door ScHOMBURGK in Engelsch Guyana ontdekt. 

Andere soorten hebben een langwerpig ligchaam, en vertoonen daarentegen 
veel uiterlijke overeenkomst met de gewone Baarsen. Tot deze behooren 
Cichla sazätilis, uit Suriname, met eene streep achter het oog en eene oogvlek 
voor de staartvin; Cichla fasctala, uit Engelsch Guyana, blaauwachtig met 
vele zwarte dwarsbanden, en verscheidene andere uit die streken. 

DE KLIM-VISSCHEN. (ANABATICI.) 

Deze riviervisschen, ofschoon zij in hunne uiterlijke gestalte aanzienlijke 
onderlinge verscheidenheden aanbieden, stemmen echter met elkaar overeen 
ten opzigte van hunne levenswijze en de, door een zekeren toestel bevor- 
derde begaafdheid, van uren, ja dagen lang buiten het water te kunnen leven. 
Deze toestel bestaat daarin, dat bij hen het derde lid van den eersten kieuwboog 
uitgezet en met min of meer duidelijke cellen of holten, als het ware water- 
bakjes, voorzien is, uit welke het daarin opgenomen water op de kieuwen 
loopt, en die vochtig houdt, wanneer zich deze visschen buiten het water 
bevinden. Zij worden slechts in de oude wereld aangetroffen, en zijn aldaar 
zelfs beperkt tot Zuid-Afrika, en het vaste land van Indië tot China, de 
Sunda- en Philippijnsche eilanden, en Celebes. Zij leven alle in het zoete 
water, meestal in poelen en moerassen, verschuilen zich gaarne in den mod- 
der, en klimmen niet zelden op hel land, om zich, kruipende, van den eenen 
poel naar den anderen te begeven. Hun ligchaam is steeds en ook hun kop is, 
op eene uitzondering na, met schubben van gelijkmatige grootte bedekt. Zij 
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_ hebben slechts eene rugvin; de aarsvin is meestal groot, en de buikvinnen 
een onder, een weinig achter of een weinig voor de borstvinnen. De huik- 
vinnen zijn met eenen somtijds buitengewonen kleinen stekel, en met vijf 
weeke stralen voorzien, van welke echter, bij eenige soorten, de vier achterste 
ontbreken. Hunne zijstreep is meestal tegen het einde der staartvin afge- 
broken, en vertoont zich op nieuw op het midden van den staart. Hun 
_kieuwvlies wordt door vier tot zes stralen ondersteund; de meesten hebben 

eene zwemblaas; de ingewanden zijn veelal spiraalvormig opgerold, en de 

portier is met twee of drie blinde aanhangsels voorzien. Deze visschen 
waren door geruchten over hunne zonderlinge levenswijze, reeds aan de 
oude Grieken bekend. Zij vormen de volgende drie hoofdgeslachten. 

De eigenlijke Klimvisschen. (Znabas.) 

Hun ligchaam is langwerpig eirond en een weinig zamengedrukt; zij hebben 

_een grool getal stekels in de lange rug- en meest ook in de aarsvin. De zijstreep 
is in den regel afgebroken. Hunne buikvinnen staan onder of een weinig achter 
de borstvinnen. Hunne mondopening is meestal klein. Hunne schubben zijn 

‚van middelmatige grootte. Het darmkanaal is niet zelden spiraalvormig op- 

gerold, en het kieuwvlies gewoonlijk met zes stralen voorzien. Zij zijn meest 
klein van gestalte of bereiken slechts eene lengte van acht tot tien duim. 

De gewone klimvisch (Anabas scandens), is gemeen in de rivieren van 
het vaste land van Indië, van de Sunda-—eilanden en Celebes. De rand van 
zijn kieuwdeksel is geheel met scherpe, tandachtige punten gewapend. 
De rugvin heeft zeventien tot achtien, de aarsvin tien tot elf stekels. De 
kaken zijn met fluweelachtige tanden voorzien, en het ligchaam is tamelijk 

langwerpig. Deze visch is bruinachtig donkergroen van kleur; en gewoonlijk 
zes duim lang. Hij houdt zich in poelen en moerassen op, waar hij zich 
in den modder verschuilt, kruipt niet zelden uren lang en op tamelijk verre 
afstanden op het land rond, en kan dagen lang buiten het water leven. 

Men zegt, dat hij, met behulp der stekels der vinnen en des kieuwdeksels 
langs de ruwe schors van palmboomen tot de hoogte van eenige voeten klimt, 
en derhalve in Tranquebar «boomklimmers genoemd wordt. 

Eene andere soort, van Java, Polyacanthus Hasseltii, heeft het ligchaam 
hooger, en ofschoon langwerpig, bijkans eirond. Zijne kieuwdeksels zijn 
ongewapend; de eerste weeke straal der buikvin is een weinig verlengd, 
en de stekels zijner rugvin beloopen tot negentien, die der aarsvin zeventien. 

Bij eene soort van Java en Borneo, Helostoma Temmainckit, is het ligchaam 
volmaakt eirond, en zij onderscheidt zieh vooral door haren uitstrekbaren 
mond, aan wiens lippen, en niet aan de kaken, de zeer kleine tanden 
bevestigd zijn. Zij heeft zeventien stekels aan de rugvin, en vijftien aan de 
buikvin ; is olijfkleurig, met eene bruine lengtestreep op iedere rij schubben. 

In de riviertjes van het Hottentottenland vindt men eene kleine soort, 
Spirobranchus capensis, die slechts twaalf stekels in de rugvin en zeven 
in de aarsvin, en eene grootere mondopening dan gewoonlijk heeft. — Eene 
andere, Ctenopoma multispinis , van Mozambique, wijkt van de voorgaande 
voornamelijk af door getande kieuwdeksels. 
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Eene soort van Zuid-Afrika, Tilapia Sparmanni, heeft slechts drie stekels 
in de aarsvin, dertien in de rugvin, en onderscheidt zich van alle overige 
soorten der familie, door haren van schubben ontblooten kop. Hare in-_ 
gewanden zijn spiraalvormig gekronkeld. Zij is grijsachtig rosékleurig, met 
zes groenachtige dwarsbanden, en de vinnen zijn groenachtig, met geele 
zoomen en purperbruine roode vlekjes. Zij leeft in de poelen, welke men 
in het bed van de noordelijke takken der Oranje-rivier aantreft, en de inboordl 
lingen verzekeren, dal deze visschen, wanneer de poelen uitdroogen, (hetgeen 
dikwerf plaats heeft), en gedurende ‘lange tijdruimten droog liggen, in den _ 
modder verscholen blijven liggen, tot dat er zich weder water daarin ver- 
zamelt en hen, als het ware, herleven doet. 

In Cochinchina en China wordt eene kleine, fraaije, en, om de verlengde 
weeke stralen harer rug-, staart—, en aarsvin, merkwaardige soort, Macro- 
podus, aangetroffen. De eerste weeke straal harer buikvin is mede verlengd. 
Zij heeft dertien stekels en zeven weeke stralen in de rugvin, zeventien 
stekels en vijftien weeke stralen in de aarsvin, en is geudachtig groen van 
kleur met zes donkergroene dwarsbanden. 

De Draad-Klimvisschen. (Osphronemus.) 

Zij hebben, in gestalte en levenswijze, veel overeenkomst met de eigenlijke 
Klimvisschen, maar hun ligchaam is sterker zamengedrukt; de kop is van 
boven uitgehold, en de eerste weeke straal hunner buikvinnen, die voor, 
en slechts bij den Goerami onder de borstvinnen geplaatst zijn, is tot eenen 
draad verlengd, die tot aan of over het einde der staartvin reikt. Zij worden 
slechts in Oost-Indië en op de Sunda-eilanden aangetroffen. 

De grootste en merkwaardigste soort, de goerami (Osphronemus olfax), 
is tevens een der lekkerste visschen, en wordt over de twintig pond zwaar. 
Men treft hem in de rivieren van Java en Borneo aan, maar hij is sedert 
lang in lle de France, en later ook in Cayenne ingevoerd geworden. Hij voedt 
zich met waterplanten, en versmaadt oock de uitwerpselen van menschen niet. 
Het wijfje schiet hare kuit in eene kleine, door haar zelve, aan de oevers 
der wateren gemaakte groef. Deze visch heeft 14 +12 stralen in de rugvin 
en 11 +19 in de aarsvin. Hij is roodachtig bruin van kleur. 

Eene kleine soort, Trichopus trichoptërus, die slechts vier duim lang 
wordt, heeft eene zeer kleine rugvin met slechts 9 +8 stralen ; hare aarsvin 
daarentegen, met 11 +56 stralen, is buitengewoon lang. Zij is gemeen in 
Java en Borneo, en bronskleurig met gegolfde onduidelijke dwarsbanden, 
en twee zwarte ronde vlekken; de eene op het midden van den romp, de 
andere aan den wortel der staartvin. 

Eene derde afdeeling van dit geslacht bevat soorten, die zich van alle-overige 
Klimvisschen daardoor onderscheiden, dat hunne buikvinnen ieder slechts 
uit eenen langen weeken draad, voorafgegaan door den bijkans mikroskopischen 
stekel, voorzien is. Deze visschen komen van Bengalen. De gewone soort, 
Colisa valgäris genoemd, is vijf duim lang, heeft 16 +11 stralen aan de 
ib, 1117 aan de aarsvin, en is groen van kleur met donkere dwars- 
anden 
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De Slang-Klimvisschen. (Opkicephälus.) 

É kh Ofschoon, door de aanwezigheid van waterbakjes boven de kieuwen en 
_ door hunne levenswijze, met de overige Klimvisschen overeenstemmende, wijken 
zij nogtans in vele opzigten, en voornamelijk daardoor van hen af, dat hun 

_ ligehaam in de lengte gerekt en nagenoeg rolvormig is, dat hunne vinnen 
_ slechts uit weeke stralen bestaan, of met andere woorden, dat zij, behalve den 

et der buikvinnen, geheel zonder stekels zijn; dat hunne mondopening 
tot ver achter de oogen gaat, en dat hun kop van boven breed, plat, en 
_ met schildachtige schubben voorzien is. Daar laatstgenoemd kenmerk eenigzins 

Ee de kopschilden der meeste slangen, en hunne geheele physionomie 
4 een weinig aan die der Slangen herinnert, zoo heeft men aan deze visschen 
enn naam gegeven, die deze bijzonderheid kenschetst. Zij hebben vijf 
_ stralen in het kieuwvlies, en op banden verdeelde, meestal kleine, tanden aan 
__de kaken en het gehemelte. De verschillende soorten van dit geslacht toonen 
onderling groote overeenkomst. Zij hebben alle eene zeer lange rugvin, en 
_ hunne aarsvin is slechts een vierde of derde korter. Hunne kleine buikvinnen 
_ hebben, behalve den somtijds zeer kleinen stekel, vijf weeke stralen, en 
staan een weinig achter de borstvinnen. Deze zijn niet sterk ontwikkeld, 
en de staartvin is zeer afgerond. Zij bereiken niet zelden eene lengte van 

_ een tot twee voet; bewonen de rivieren, poelen en moerassen van het vaste 

Jand van Indië, tot China, de Sunda- en Philippijnsche eilanden, en Celebes; 
r klimmen op het land, alwaar zij uren lang rondkruipen; kunnen derhalve 
langen tijd buiten het water verblijven ; hebben een buitengewoon taai leven, en 
worden, in de handen der goochelaars van Indië, even als sommige der overige 
_ Klimvisschen, een voorwerp der verwondering voor de toeschouwers. — Eene 
der meest verspreide en gemeenste soorten is Ophic. striätus, met veertig 
tot vijf-en-veertig stralen in de rugvin, van boven bruinachtig groen met 
‚ donkere, vlekachtige, afgebrokene dwarsbanden; op den buik witachtig. — 
‚ Eene andere soort van Java, Opkic. luctus, heeft den kop van boven een 

__ weinig uitgehold. 

j DE JUFFER-VISSCHEN. (POMACENTRUS.) 

Deze familie bevat een aanzienlijk getal van tamelijk kleine Zeevisschen, 
die voornamelijk gekenschetst zijn door hunne, tegenover het einde der rugvin 

_ te niet loopende zijstreep. Hun ligchaam is eirond, hunne mondopening 
_ klein, en de oogen zijn middelmatig of tamelijk groot. Hun ligchaam is met 
_ kleinere of grootere, getande schubben voorzien, die tevens den kop bedekken, 
_en zich niet zelden ook over de achterste vinnen voortzetten. De anus doorboort 

omstreeks het midden van het ligchaam, en de aarsvin is tamelijk lang en 
van voren steeds met eenige stekels voorzien. De lange rugvin bestaat uit 
twee gedeelten, van welke het voorste door stekels ondersteund wordt. De 
buikvinnen liggen loodregt onder den wortel der middelmatige borstvinnen. 
Het kieuwvlies wordt door vier tot zes stralen ondersteund. Velen zijn met 
dwarsbanden en fraaije kleuren gesierd. Zij bewonen de zeeën der heete 

12 
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luchtstreken , voornamelijk den Indischen tot in den Stillen Oceaan, en be- 
reiken eene lengte van twee tot zes duim. Deze visschen vormen de volgende 
vier geslachten. dl 

De eigenlijke juffervisschen (Pomacentrus), hebben het voorkieuwdeksel 
getand, het kieuwdeksel glad aan den rand, en hun ligchaam is met tamelijk 
groote schubben bedekt. De meeste soorten hebben een langwerpig, eirond 4 
ligehaam ; eene gevorkte staartvin; kleine, op eene rij geplaatste tanden, en _ 
vier stralen in het kieuwvlies. Hiertoe behooren Pomacentrus fasciätus, van 

boven leikleurig, met vier geele dwarsbanden ; Pom. trimaculâtus, geel „8 

met drie zwarte ronde vlekken langs den rug en eene op den buik; Pom. 
littorälis, geheel paarsch leikleurig : alle, zoo als verscheidene andere, uit den 

Indischen Archipel; twee soorten bewonen de oostkust van Zuid-Amerika. — _ 

Bij eenige soorten, Dascyllus, is het ligchaam hooger; zij hebben talrijke, _ 
op eene streep verdeelde tandjes in de kaken, vijf tot zes stralen in het 
kieuwvlies, en komen slechts in de oude wereld voor. De gemeenste, Pom. 
aruänus, heeft drie breede zwarte dwarsstrepen, en komt van Achter-Indië. 

De soorten, welke men onder den naam van Glyphisodon vereenigt, 
hebben groote schubben, beide kieuwdeksels met gladde randen, en eene 
sterk gevorkte staartvin, — De meesten hebben eene rij tanden en zes stralen 
in het kieuwvlies. Tot deze behooren Glyph. auréus, geheel hooggeel, en 
Glyph. melas, geheel purperachtig bruinzwart: beide van den Indischen 
Archipel, — Andere hebben de kaken met verscheidene rijen tanden voorzien, 
en vijf stralen in het kieuwvlies. Hiertoe behoort Glyph. (Heltases) insolatus, 
van de Antillen, gebeel grijsachtig; en Hel. cinérascens van Java. 

Sommigen, Amphiprion genoemd, hebben alle stukken des kieuwdeksels 
met tandjes en scherpe ribbetjes voorzien. Hun ligehaam is vooral naar achteren 
eenigzins langwerpig en met tamelijk kleine schubben bedekt; hunne staartvin 
is afgerond; hunne kleine tanden zijn op eene rij geplaatst, hun kieuwvlies 
wordt door vijf stralen ondersteund, en hun ligchaam is veelal met twee of 
drie witte, lichte, uiet zelden donker gezoomde dwarsbanden versierd. Zij 
komen uit de heete zeeën der oude wereld. — Hiertoe behooren Amph. bifas- 
ciatus, met een lichten band over den achterkop, eenen dwarschen over het 
ligchaam, en eene wit gezoomde staartvin. — Amph. polymnus, heeft drie 
lichte, zwart gezoomde dwarsbanden. — Amph. ephippium is hcht van 
kleur, met eene groote zwarte zadelvlek, die van de rugvin tot bijkans aan 
de aarsvin loopt. — Amph. bicinctus, uit de Roode zee, is bruinrood, met 
twee hemelblaauwe dwarsstrepen, en oranjegeele vinnen. 

Er zijn eindelijk eenige soorten met kleine schubben, Premnas genoemd, 
wier onder-oogbeenderen met een’ grooten, naar achteren gerigten stekel 
voorzien zijn, die meestal door een’ kleineren stekel voorafgegaan wordt. Haar 
voorkieuwdeksel is getand, de staartvin afgerond; zij hebben eene rij kleine 
tanden in de kaken, en zes stralen in het kieuwvlies. Zij worden in de 
Indische zee gevonden. De gewone soort, Premnás trifascräta, is donker 
bruinrood, met drie witachtige, zwart gezoomde dwarsbanden. — Bij eene 
andere, Premnas semicincta zijn de banden smal, en loopen op de helft 
des ligchaams te niet. 
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Ù DE OMBER-VISSCHEN. (SCHENZ.) 
Mk 
_ Deze visschen hebben, in het algemeen, de uiterlijke gestalte der Baars- 
achtige visschen; maar hun gehemelte is steeds ongewapend; hun snuit 
is meestal van boven gewelfd; hun kop is steeds, en somtijds zelfs tot op 
_de kaken, met schubben bekleed, welke zich niet zelden ook op de vinnen 
voortzetten en, zoo als die van het overige ligchaam, tamelijk klein zijn; 
zij hebben dikwijls poriën of groefjes aan de onderkaak; hunne schedel- 

} 

4 

beenderen vertoonen niet zelden groote groeven; de zwemblaas eindelijk 
is bij velen zeer zamengesteld. Ofschoon van de Baarsachtige, de Zeebrasems 
en andere met deze verwante visschen, niet door sterk in de oogen springende 
kenmerken afgescheiden, vormen de Ombervisschen echter eene zeer na- 
tuurlijke familie, wier soorten onderling, ten opzigte harer physionomie, 
veel overeenkomst hebben. Hunne kieuwdeksels zijn nooit sterk gewapend, 
en veelal met geheel gladde randen. De kaken zijn met eene streep fijne, 
somtijds met langere tanden bezet; bij eenigen ontbreken de tanden geheel 
en al. Hunne rugvin bestaat uit stekels en gelakte stralen, en bij vele soorten 
zijn deze twee soorten van vinnen geheel of gedeeltelijk van elkander ge- 

í scheiden, zoodat er twee rugvinnen aanwezig zijn. De buikvinnen, met 
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eenen stekel en vijf getakte stralen voorzien, staan onder de borstvinnen, 

somtijds een weinig meer naar vorep, somtijds een weinig meer naar achteren. 
Hunne aarsvin -is meestal kort, en van voren met eenige stekels gewapend. 
Hunne schubben hebben ruwe randen. De zijstreep is een weinig S-vormig 
gebogen. De staartvin is krachtig, meestal afgerond, en slechts bij sommigen 
aan het einde uitgesneden. Sommige soorten bereiken eene aanzienlijke 
grootte, en in het algemeen worden er weinigen onder hen gevonden, die 

minder dan een voet lengte hebben. Zij worden in alle zeeën, maar voor- 
pamelijk in die der warmere en heete luchtstreken gevonden. 

De eigenlijke ombervisschen zijn groote visschen, met een langwerpig 
ligchaam, tamelijk kleine oogen, eene korte aarsvin met twee stekels; met 

twee rugvinnen, die echter aan hunnen wortel aan elkander stooten, van 
welke de achterste lang, de voorste met zwakke doornen voorzien is; 

met eene reeks grootere tanden in beide kaken, en behalve dat talrijke 
kleine tanden in de bovenkaak; en met een getand voorkieuwdeksel. Zij 
bereiken eene aanzienlijke grootte, hebben eene zeer zamengestelde zwem- 
blaas, en worden ook in onze zeeën aangetroffen. De gewone soort, Sciena 
aquila of umbra, aan onze kusten gewoonlijk zeebaars, door de Italianen 
umbrina, door de Franschen aigle of maigre genoemd, wordt voornamelijk in 
de Middellandsche zee aangetroffen, en komt ook, ofschoon in zeer kleinen 
getale, in de Noord-zee voor. Deze visch is grijsachtig zilverkleurig, van boven 

in het leikleurige trekkende. Hij wordt vijf tot zes voet lang, en was vroeger 
inltalië buitengemeen gezocht. Ofschoon grof van vleesch, is hij zeer sma- 
kelijk. Gewoonlijk wordt hij bij ons slechts door arme lieden, of in het 
geheel niet, gegeten. Hij is zeer krachtig, en laat, vooral indien er meer 
bij elkander zijn, een luid geknor hooren. — Seicena pama, uil de Indische 
zee, heeft eene puntige staartvin, de tweede rugvin is zeer lang; de aarsvin 
daarentegen buitengewoon kort. — Bij sommige soorten is de tweede stekel 
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der aarsvin zeer krachtig. Hiertoe behoort Scicena of Corvina nigra, uil 
de Middellandsche zee; één tot anderhalven voet lang, zilverachtig leikleurig, 
met eene zwarte aarsvin. Bij Scimna semiluctuösa, van de Indische zee, 
zijn de beide rugvinnen bijkans geheel ineengesmolten. Seieena clavigëra, 
van Senegambië, heeft den tweeden doorn der rugvin knodsvormig. Sci 
ocellata, van de kusten van Noord-Amerika, heeft aan den wortel der staartvin: 
eene of twee ronde, zwarte, licht omzoomde vlekken. — Anderen, zoo als 

Lârimus breviceps, van de kusten van Brazilië, hebben eenen zeer korten — 
snuit en fluweeltanden. — Nebris microps, van Suriname, is merkwaardig 
om zijne zeer kleine oogen. — Lepiplèrus Francisci, van Brazilië, heeft 
eenen buitengewoon breeden stekel aan de aarsvin, en een meer langwerpig 
ligehaam dan de voorgaande. — Eleginus maclovinus, van de Falklards- 
eilanden, evenaart de voorgaande soort in gestalte ; maar zijne aarsvin is veel 
langer dan bij de overige Ombervisschen, en zijne buikvinnen staan bijkans 
onder de keel. — Sommige soorten, zoo als Borridia grossidens, van Brazilië, — 
hebben dikke afgeronde, andere, zoo als Conodon antillanus, konische 
tanden. — Bij eenige soorten zijn alle tanden zoo klein, dat zij schijnen te 
ontbreken : b.v. bij Leiostomus humeralis van de Atlantische kusten van 
Noord-Amerika, van boven met schuinsche donkere dwarsstrepen en eene 
zwarte vlek boven den schouder. — Er zijn eindelijk ook soorten, waar de 
tanden geheel ontbreken, zoo als bij Macquarta australastce, welke buiten- 
dien groote doornen aan de aarsvin en vereenigde rugvinnen heeft. — Som- 
mige , meestal groote soorten hebben daarentegen aan hare kaken, behalve de 
fluweeltanden, enkele groote tanden. Dit zijn Otolithus argentéus, paarsch- 
achtig zilverkleurig, en Ot. maculätus met vele bruine vlekjes, beide van 
de kusten van Java. Vooral zeer groot zijn deze tanden bij de Ancylodon 
van Amerika, en bij eene dezer soorten, Anc. parvipinnis, staan de beide 
rugvinnen ver van elkander. 

Tot deze familie behooren verder nog de riddervisschen (Eques), van de 
Atlantische kusten van Amerika, met eene korte, maar zeer hooge eerste 

en eene zeer lange tweede rugvin. Hun ligchaam is sterker zamengedrukt 
en bij de schouders hooger dan gewoonlijk. Zij bereiken naauwlijks een voet 
lengte. De gewone soort, Eques americänus, heeft drie breede zwarte dwars- 
banden. 

Andere soorten hebben een of twee dikke maar korte draden aan de onder— 
kaak : b.v. Umbrina cirrhosa van de Middellandsche zee, met eenen draad , 

in Italië meestal corvo genoemd, met schuinsche zilverachtige strepen op den 
rug; Umbrina Kuhlii van Java; en Umbr. alburnus de king—fish of whiting 
der Anglo-Amerikanen, die om zijn lekker vleesch zeer hoog geschat wordt.— 
Lonchurus barbätus, mede van Amerika, heeft twee draden en eene toe- 

gespitste staartvin. 
Bij de trommelvisschen (Pogontas), zijn die draden zeer talrijk. De 

keelgat—beenderen zijn met zoo buitengewoon groote en dikke tanden 
bezet, dat die bij het ontleden, al ware het slechts aan tafel, aan ieder 
in het oog vallen. Zij bereiken eene aanzienlijke grootte, en zijn merk- 
waardig om het zware maar doffe geluid, hetgeen zij doen hooren. Dit 
geluid verontrust, wanneer er een troep dezer visschen om een schip 
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geleken, voortgebragt door de basnoten van een groot orgel, door klokken- 
gelui, getrommel, het kwaken van reuzenkikvorschen, enz. Men. zegt, 
dat zich deze visschen, door middel van de draden hunner onderkaak aan 
andere ligchamen vasthechten. Zij leven troepsgewijze, en zijn lui en dom. 
Men vindt hen in de zeeën der heete en warme luchtstreken ; maar zij schijnen 

_ de kusten van Europa niet te bezoeken. De gewone soort van de Atlantische 
kusten van Noord-Amerika, Pogontas chromis, aldaar drum genoemd, is 
donker leikleurig, wordt drie voet lang en dertig pond zwaar. Pog. fasciatus. 
die het ligchaam met vier zwarte dwarsbanden voorzien heeft, is waarschijn- 
lijk de jonge visch dezer soort. — Aan de kusten van Japan wordt eene soort 

_ met zwarte vinnen, Pog. nigripinnis aangetroffen. — Aan de kusten van 

_ Noord-Amerika komen eenige andere kleinere soorten voor, bij welke de 
draadjes der onderkaak buitengemeen klein zijn ; hiertoe behoort Micropogon 
__ lineatus, met schuinsche, donkere streepjes op de bovendeelen. 
_ _< Een aanzienlijk getal Ombervisschen heeft zeer groote poriën of eene of 
meer groeven aan de onderkaak. Hun kieuwvlies wordt door zeven stralen 
ondersteund. Hunne beide rugvinnen zijn vereenigd. Zij bewonen de zeeën 
der heete luchtstreken. — Sommigen, de Diagramma'’s, hebben twee kleine 

en vier groote poriën aan iedere zijde der onderkaak. Hunne ruglijn is meestal 
_ zeer gewelfd. Hiertoe behoort Diagramma punctatum, een voet lang, van 
de Roode tot in de Japansche zee verspreid; grijsachtig, het ligchaam en de 

_ bovenvinnen met bruine puntvlekjes bezaaid. Diagr. cavifrons van Brazilië 
‚heeft den kop boven het oog sterk uitgehold en is zilverkleurig. Diagr. plec- 
_ torhynchum, van de kusten van Java, heeft groote lippen, en is donker-gevlekt. 
__Piagr. orientale, uit den Indischen Archipel, heeft een zeer gewelfd voor- 

hoofd, en is zilverkleurig, met eenige zwarte vlekken, die uitgebreider zijn 
dan de grondkleur. — Een groot aantal soorten hebben beneden aan het 
einde der onderkaak eene groef en twee poriën. Hiertoe behooren Pristipoma 
caripe, gemeen aan de kusten van Dekan en Java, zilverkleurig met vier 

zwarte vlekken langs den rug. Andere soorten, Hemulon genoemd, die 
echter maar alleen aan de Atlantische kusten van Amerika voorkomen, ver- 

__ toonen dezelfde kenmerken als de voorgaande, maar hare achtervinnen zijn 
geschubd, en hare geheele physionomie herinnert die der Zeebrasems. Zij 

zijn meestal met zeer levendige kleuren versierd, en hun muil is niet zelden 
fraai rood. De Franschen op Martinique noemen haar gorettes of gueules- 

rouges. De eene, Haemulon êlëgans, is goudgeel, met acht zilverkleurige 
__lengtestreepjes. Bij eene andere, Hem. formösum, nemen die lijnen slechts 

het voorste gedeelte van het ligchaam in. Beide soorten komen van de An- 
tillische zee. 

De baars-ombervisschen (Lohotes), zijn groote soorten en naderen de 

Baarzen, door hunne physionomie, meer dan alle overige Ombervisschen. Hun 

kop is klein; hun ligehaam tamelijk maar gelijkmatig hoog. De rugvinnen 
zijn vereenigd; de tweede, zoo als de aarsvin, zijn eenigzins verlengd, en 
beide, even als de staartvin, met schubjes bedekt. Hiertoe behooren Lobotes 
surinamensis van Suriname; Lob. erate van Dekan en Java, en Lob. som- 
nolentus van Haiti, aldaar dormeur genoemd. 
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De stekel-ombervisschen (Scolopsides), wijken van alle overigen af, door- _ 
dat zij onder het oog eenen of twee naar achter gerigte stekels hebben. Hunne 
beide rugvinnen zijn volkomen vereenigd. Zij bereiken zelden een voet lengte, 
zijn meestal zeer fraai gekleurd, worden in de Indische tot in de Japansche 

en Stille Zuidzee aangetroffen. Aan de kusten van Java komen onderanderen 
voor; Seol. torquätus, met een hoog ligchaam en eenen breeden witten kraag 
over de schouders; Seol.lycogenys, langwerpig, met eene witachtige streep 
onder de rugvin, en Heterognáthus bifasciatus, met hoektanden. 

Sommige Ombervisschen zijn merkwaardig door hunne zeer lage eerste 
rugvin, die met de tweede vereenigd is. Hiertoe behoort Glaucosoma Burgeri, 
grijsachtig blaauw, van Japan, en Glauc. hebraïcum, van Tasmanië, Nieuw- 
Zeeland enz., met den derden en vierden straal der rugvin sterk verlengd. 

Een fraaije Japansche visch, Caprodon, heeft groote hoektanden, en, 
behalve deze, van achteren in de onderkaak, eenige groote, naar achteren en 
buiten gerigte tanden. De rugvinnen zijn volkomen vereenigd. Hij heeft meer 
dan een voet hoogte, is fraai rood van kleur, met geele vinnen en strepen 
op den kop, en heeft zwarte vlekken aan het midden der rugvin. 

Eenige Ombervisschen hebben slechts een klein getal stekels in de rugvin, 
een langwerpig ligchaam, en eenen tamelijk hoogen, meestal gewelfden kop. 
Hiertoe behoort de kazuna der Japanners, Laiulus argenlätus, die rosé- 

kleurig is. 
Aan deze familie sluiten zich misschien eenige tamelijk groote visschen 

van de kusten van Japan, Emmelichthys of Erythrichthys genoemd, aan. 
Hunne vinnen zijn zeer evenredig ontwikkeld, en de twee rugvinnen grenzen 
met haren wortel aan elkander. Het ligchaam is langwerpig, het oog groot, de 
mondopening en de tanden klein. De schubben bekleeden , behalve de lippen, 
alle deelen van den kop. De Japansche soort, Emm. Schlegeli, is rood, 
op den rug naar het groene trekkende. js 

DE VINGER-VISSCHEN. (CHEILODACTYLUS.) 

Zij stemmen, wat hunne gedaante en hun maaksel in het algemeen betreft, 
met de Ombervisschen of ook met de Baarzen overeen ; maar de vijf of zes 
onderste stralen van hunne borstvinnen zijn niet getakt, ofschoon geleed, 
en meestal, gedeeltelijk of allen, langer dan de overigen : een kenmerk, 
hetwelk men bij de Krorhanen en eenige andere Scorpioen-visschen terugvindt. 
Hunne beide rugvinnen zijn lang maar vereenigd. De aarsvin wordt door 
drie stekels voorafgegaan. De buikvinnen staan aanmerkelijk verder naar 
achteren dan de borstvinnen, en zijn met eenen stekel en vijf weeke stralen 
voorzien. Hunne kieuwdeksels zijn ougewapend, maar met schubben, gelijk 
aan die van het ligchaam, bedekt. De mondopening is klein en met fluweel- 

tanden bezet. Zij hebben slechts vijf of zes stralen in het kieuwvlies. 
Sommigen hebben het gehemelte zonder tanden, en de eerste of tweede 

ongetakte straal der borstvinnen is langer dan al de overige. Hiertoe behoort 
Cheilodactylus fasciatus van. de Kaap de Goede Hoop : een voet lang, met 
zes of zeven zwarte dwarsbanden. Cheil. carponemus van de kusten van 
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_ Australië : zilverkleurig met geele vinnen, de eerste ongetakte straal der 
borstvinnen zeer lang; de rugvinnen van gelijke hoogte en met zwakke 
stekels. Cheil. zonatus, de kikoori der Japanners: de eerste rugvin van 
Á voren en achteren laag; olijfkleurig, met acht schuinsche zwartachtige dwars- 
É banden, zwartachtige, opene vlekken op de staartvin, en de grondkleur van 
_ alle vinnen roodachtig. — Tot deze afdeeling behoort ook de trompetter van de 

_ kusten van Tasmanië, Latris hecateia, de smakelijkste visch dier streken. 

Sommige soorten hebben een korter, hooger ligchaam, tanden aan het 

ploegbeen, en meestal hoektandjes. Hiertoe behoort Cirrhites maculatus, uit 
de Roode en Indische zee : geelachtig met bruin gemarmerd. Cirrh. fasciatus, 
uit de Indische zee, met bruine dwarsbanden. Cirrh. auréus , van de kusten 

van Japan : goud- of oranjegeel, en de eerste weeke straal der rugvin verlengd 
en niet getakt. — Eene soort van de kusten van Australië, Chironëmus 
georgianus, is zonder hoektandjes. 

B DE ZEE-BRASEMS. (SPARI.) 

___De Zeebrasems vormen eene natuurlijke familie, die, door hare gestalte 
_ in het algemeen, de Baarsachtige en Ombervisschen herinnert, en de vol- 
‚gende hoofdkenmerken aanbiedt. Hunne kieuwdeksels zijn steeds ongewa- 
pend, en de snuit is tot om de oogen en kaken naakt; somtijds is zelfs 

_ de geheele kop met eene naakte huid bekleed, en bij eenigen is de snuit 

__vooruitsteekbaar. Er zijn zelden, en dan slechts kleine, tanden in het ge- 
__hemelte aanwezig. Die der kaken zijn niet zelden tepelvormig, en de buitenste 
_ rij of de voorsten nemen bij velen de gedaante van snijtanden aan, en zijn 
__somtijds met insneden voorzien. Zij hebben meestal zes stralen in het kieuw- 
__ vlies. Hunne schubben zijn middelmatig, dun en getand, en de oogen tamelijk 
__groot, de mondopening daarentegen is meestal klein. De stekels der vinnen 

zijn zelden krachtig. De borstvinnen zijn meestal lang, en de buikvinnen, 
die met éénstekel en vijf stralen voorzien zijn, liggen onder of een weinig 

__achter de borstvinnen. De aarsvin is steeds van middelmatige lengte, en met 
__eenige stekels voorzien; de staartvin is diep ingesneden, en de beide, ver- 

eenigde rugvinnen nemen het grootste gedeelte van den rug in. Hun ligchaam 
is zamengedrukt, langwerpig, en van middelmatige hoogte. Zij bereiken eene 
lengte van eenen halven voet tot eenige voeten, zijn meestal zilverkleurig 

of roodachtig, somtijds met enkele groote zwarte vlekken of strepen, en wor- 
den in alle zeeën der heete en warmere luchtstreken aangetroffen. Verschei- 
dene soorten voeden zich min of meer uitsluitend van zeeplanten, vooral van 
zeewier, de overigen meestal met schulpdieren, en deze verbrijzelen de 
schulpen met hare snijtanden. 

Bij de eigenlijke zeebrasems zijn de tanden gedeeltelijk konisch of in den 
vorm van afgeronde knobbels. Zij vormen verscheidene onderafdeelingen. — 
Sommige hebben platte, aan den punt als afgehakte en op die des menschen ge- 

lijkende snijtanden, en meestal verscheidene rijen ronde zijtanden. De gewone 
soort, Sparus annularis, is fraai geel, met eene groote zwarte vlek boven op 
het vrije gedeelte van den staart, en voedt zich met schulpdieren, garnalen 

E 
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en ook met zeewier. Sparus ovis, de sheeps-head der Anglo-Amerikanen, 
is zilverachtig met zes of zeven breede, zwarte dwarsbanden, en in Noord 
Amerika een zeer gezochte visch, die twee voet lengte bereikten somtijds voor 
vier tot zes pond sterling het stuk verkocht wordt. Hij voedt zich met schulp 
dieren. — Eene soort uit de Middellandsche zee, Sparus puntaxzo, heeft 
zeer lange snijtanden en slechts ééne rij ronde zijtanden. — Anderen, de — 
Chrysophrys, hebben konische snijtanden en vier of zes rijen ronde zijtanden — 
aan iedere kaak. Hun voorhoofd is niet zelden sterk gewelfd, en zij bereiken — 
eene aanzienlijke grootte. Zij voeden zich met schelpdieren. Hiertoe behoort _ 
Chrysophrys aurata, zilverachtig, met omstreeks twintig goudgeele dwars- 
strepen. Chrys. gibbiceps, van de Kaap de Goede Hoop, is een groote visch _ 
met een zeer hoog en van boven zamengedrukt hoofd. De gewune soort van 
de kusten van Java is Chrys. calamara. Verscheidene andere soorten leven 
aan de kusten van Japan. — Nog anderen hebben konische snijtanden, somtijds 
gevolgd door kleinere tanden, en er zijn slechts twee of eene rij ronde zijtanden 
aanwezig. De meest bekende dezer soorten, Pagrus vulgaris, zilverkleurig 
met rooden weêrschijn, bewoont de Middellandsche zee. Eene soort uit de 
Roode zee, Sphaerodon grandoeulis, heeft slechts eene rij ronde zijtanden. — 
Nog anderen, Pagellus, hebben wel ronde zijtanden, maar hunne voortanden 
zijn klein en kaardevormig. Zij voeden zich met visschen en schelpdieren , 
en vertoonen zich meestal in kleine troepen. Eene soort, Pagellus centro- 
dontus, wordt ook somtijds aan onze kusten gevangen, en is gemeen in de 
Middellandsche zee. Zij is rosé zilverkleurig, somtijds met blaauwe lengte- 
strepen, heeft eene zwarte vlek op den schouder, en bereikt eene lengte van 

twee voet. 

Sommigen (Lethrinus) onderscheiden zich van alle overigen, door hunnen 
geheel gladden, van schubben volkomen ontblooten, kop. Zij hebben van 
voren in de kaak konische of haakachtige tanden, dikwijls door fijne tanden 
gevolgd, en de zijtanden, die steeds op ééne rij geplaatst zijn, hebben niet 

zelden eene ronde gedaante, zoo als die der eigenlijke Zeebrasems. Dit ge- 
slacht is zeer talrijk aan soorten, die meestal zeer fraai gekleurd zijn, en 
in de zeeën der heete luchtstreken leven. Zij voeden zich veelal met schelp- 
dieren. Eene soort van de kusten van Java, Lethrinus rostratus, heeft 

eenen zeer langen snuit, is paarschachtig grijs; de rugvin is rood gezoomd 
en met eene roode vlek; de staartvin paarsch. 

De wolf-zeebrasems (Dentex), hebben de kaken slechts met konische 

tanden gewapend, van welke de voorste meestal de gedaante van gekromde 
hondstanden aannemen. De gewone soort, Dentez vulgaris, uit de Middel- 
landsche zee, bereikt drie voet lengte, en is zilverachtig, in alle kleuren 

van den regenboog spelende en van boven in het blaauwe overgaande, terwijl 
de zijden met blaauwe stippen versierd zijn. Dentex setiger, van Japan, 
heeft den bovensten straal der staartvin zeer verlengd, en is rood met geele 
strepen. Bij Dentez filamentosus, van Suriname, is ook de eerste straal 
der rugvin buitengewoon verlengd. — Bij sommige soorten met een zeer 
langwerpig ligchaam zijn de zijden der kaken met fluweeltanden bezet. Zij 
worden in den Indischen Archipel gevonden. Eene dezer soorten, Pen- 
fapus setosus, van Java, heeft den derden straal der staartvin verlengd. 
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Bene andere van de zee om de Seychellen eilanden, Aprion virescens, heeft 
_ fluweeltanden aan het gehemelte. 

__ De contara’s (Canthärus) hebben de kaken met eene rij fluweeltanden, 
4 welke van buiten door eene rij eenigzins grootere tanden ingesloten worden. 
_ De gewone soort der Middellandsche zee, Canth. vulgaris, is zilverachtig 
grijs, met goudgeele lengtestrepen. — Andere soorten hebben alle tandjes 

van gelijke grootte, b.v. Apsilus fuscus, van de Cap-verdische eilanden. 
Onder deze zijn er, bij welke de laatste straal der rug— en aarsvin verlengd 
is: b.v. de fares der Arabieren, Apharéus cerulescens, uit de Roode zee, 
die tevens eene groote mondopening heeft. Andere soorten, Cheetoptèrus, 
van diezelfde gestalte en kenmerken, hebben bovendien fluweeltanden in het 

gehemelte en vier stralen in het kieuwvlies. 

De boz-visschen hebben platte, meestal met insneden voorziene tanden , 

die niet zelden op verscheidene rijen geplaatst zijn. Zij schijnen zich uit- 
sluitend met zeewier te voeden. Hiertoe behoort Boz vulgaris, gemeen in 
de Middellandsche zee: zilverachtig, met vier goudgeele lengtestrepen en 
eene zwarte vlek aan den wortel der borstvinnen. — Eene andere, niet 

_ minder gewone soort in de Middellandsche zee, Oblata melanüra, heeft 
fluweellanden achter de platte en met insneden voorziene buitentanden. Zij 
is zilverachtig, met talrijke fijne zwarte lengtestrepen en eene groote zwarte 

vlek op het vrije gedeelte van den staart. — Crenidens Forskalii, uit de 
_ Roode zee, heeft verscheidene rijen platte gefestonneerde tanden. — Sca- 

thärus grecus, uit de Grieksche zee, heeft slechts eene rij, eenvoudig 
knodsvormige, maar platte tanden in iedere kaak. 

De menola’s onderscheiden zich van alle overige Zeebrasems, met welke 
zij voor het overige veel overeenkomst hebben, door hunne min of meer sterk 
vooruitsteekbare kaken. Zij houden zich aan de kusten tusschen de zeeplanten 
op, en voeden zich met kleine visschen en weekdieren. De gewone menola 
(Mena vulgaris), heeft fluweeltanden in het gehemelte. Zij is menigvuldig 
in de Middellandsche zee. — Aan deze visschen sluit zich eene soort uit de 
Japansche zee, Velifer, aan, die een hoog en plat ligchaam, en eene buiten- 
gewoon hooge rug- en aarsvin heeft. — Bij anderen ontbreken de tanden 
in het gehemelte. Hiertoe behooren de picarels (Smaris) menigvuldig in 
de Middellandsche tot aan de Atlantische zee, en meestal met fraaije, maar 

teedere kleuren gesierd. — Hun plaats wordt in den Indischen Oceaan en 
in de Stille Zuidzee vervangen door de Cmsio's. Tot deze behoort Cesio 
chrysozona, met eene goudgeele lengtestreep; Cmsio erythrogaster, van 
onderen donker rosékleurig : beide aan de kusten van Java waargenomen. — 
De tanago der Japanners, Ditrema, heeft de opening voor de voortteelings- 
werktuigen van de aarsopening gescheiden, en de rugvin naar voren zeer laag. 
Hij is grijsachtig zilverkleurig. — Bij de Gerres kunnen de kaken meer 
dan bij de overige Menola’s vooruitgestoken worden, en wel in de rigting 
van ‚schuins naar onderen. Zij zijn voor het overige hoog van romp; hunne 
aarsvin, zoo als ook de eerste rugvin, zijn van voren lang en haar eerste 
doorn is zeer krachtig. Zij hebben in hunne gestalte, eenige overeenkomst 
met de Equùüla’s, zijn meestal eenvoudig zilverkleurig, en hebben tamelijk 
groote schubben. Zij komen niet aan de kusten van Europa voor. Eene der 

’ 15 
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gemeenste soorten in den Indischen Archipel is Gerres filamentösus, zeer 
gekenschetst door den draad, welke van den tweeden stekel der rugvin 
uitloopt. 

DE BEITEL-VISSCHEN. (PIMELEPTERI,) 

De Beitelvisschen vormen eene kleine familie, welke zich het meest na- 

end on 

tuurlijk aan die der Zeebrasems aansluit. Het zijn vissch>n van middelmatige 
grootte, met een zamengedrukt, min of meer langwerpig ovaal ligehaam; _ 
zeer evenredig ontwikkelde vinnen, over welke zich de schubben van het 
ligchaam voortzetten ; eenen tamelijk korten snuit; kieuwdeksels met gladde 
randen; eene kleine, met weeke lippen voorziene mondopening, welke die _ 
der Chirurgijns herinnert; min of meer beitelvormige, aan de punt somtijds 
met insneden voorziene, somtijds ook tot een onbewegelijk geheel vereenigde 
tanden ; middelmatige oogen, en kleine schubben , die niet alleen den romp 
en den kop, maar ook een gedeelte der vinnen bedekken. De aars ligt om- 
streeks in het midden van het ligchaam. De zijstreep is evenwijdig met de _ 
ruglijn. De vinnen hebben bij de verschillende soorten veel overeenkomst. De 
buikvinnen staan een weinig meer naar achteren dan de middelmatige borst- 
vinnen. Het harde gedeelte der rugvin bestaat uit tien tot vijftien stekels, 
en hangt somtijds alleen aan den wortel met het weeke, even groote gedeelte 
dezer vin zamen. De, met drie stekels voorziene, aarsvin beantwoordt min of 

meer aan de weeke rugvin. De staartvin is halvemaansgewijze uitgesneden. 
Deze visschen worden in de zeeën der warme gewesten aangetroffen. Zij be- 
reiken niet zelden eene lengte van een’ voet of meer. Over hunne levenswijze 
is nog weinig bekend. 

Bij de eigenlijke beitelvisschen vormt het ligchaam een fraai langwerpig 
ovaal; hunne schubben zijn grooter dan bij de overigen; hunne kaken zijn 
langs den buitenrand met eene reeks van, aan hun einde beitelvormige en 
regthoekig gekromde tanden gewapend, en deze grootere tanden worden door 
eene streep van kleinere gevolgd; het gehemelte is eveneens met kleinere tan- 
den voorzien; de beide gedeelten der rugvin zijn van gelijke hoogte en vol- 
komen vereenigd , en zij zijn meestal bruinechtig olijfkleurig, met witte of geele _ 
lengtestrepen langs iedere reeks van schubben. Zij volgen troepsgewijze de 
schepen in het ruime sop, ten einde de eetbare stoffen, welke over boord 

geworpen worden, te verslinden. De soorten hebben onderling veel over- 
eenkomst. — De gewone soort van de kusten van Noord-Amerika en uit den 
Oceaan, Pimeleptërus Boscii, heeft 11 +12 stralen aan de rugvin, en 
5 +11 aan de aarsvin. De meest verbreide soort van den Indischen Archipel 
is Pim. marciac. 

Sommige soorten van de kusten van Nieuw-Holland en Japan hebben in 
het algemeen veel overeenkomst met de voorgaande; hare voorste tanden 
zijn eveneens hoekig gekromd en beitelvormig, maar behalve dat, aan het 
einde, door twee insneden in drie lobben verdeeld. Hiertoe behooren de 
kurotai (Metanichthys), van Japan, geheel zwart van kleur, en twee soorten 
van Nieuw-Holland : Mel. triglyphis en tephreops. 



___Eene soort van de kusten van Chile, Haplodactijlus, heeft eveneens tanden 

met drie lobben, maar deze tanden zijn niet hoekig en hebben geenen steel; 
de vier onderste stralen harer borstvinnen zijn niet getakt; hare aarsvin 

_ heeft slechts zeven weeke stralen; het eerste gedeelte der rugvin hangt alleen 
aan den wortel met het tweede zamen; en hare schubben zijn buitenge- 
woon klein. Deze visch is witachtig van kleur, bruinachtig op den rug, 
en overal met zwarte slippen als bezaaid. Men vindt in hare maag groote 
stukken zeewier. 

Aan de kusten van Zuid-Afrika wordt eene soort, Diptërodon, aangetroffen, 
_ wier kaken van voren met eene reeks zeer groote, eenvoudig beitelvormige 
_ tanden gewapend zijn. De aars- en weeke rugvin zijn eenvoudig uitgesneden, 
__en de harde rugvin, uit tien stekels bestaande, hangt slechts aan den wortel 
_ met de weeke zamen. Deze visch is bruin van kleur. 
____Men vindt eindelijk ean de kusten van Japan en Nieuw-Holland eenige 
_ soorten, Hoplognathus of Scarodon genoemd, wier tanden op de buiten— 
_ vlakte tot een geheel versmolten zijn, weshalve de kaken van voren, ieder 

met een’ grooten, zoo als bij de Stekelbuiken in het midden gedeelden tand, 
‚ gewapend schijnen te zijn. Deze visschen vertoonen hierdoor ook overeen- 
komst met de Papag-ai-visschen. Hunne weeke rug- en aarsvin zijn sterker 
ontwikkeld dan gewoonlijk, en uitgesneden. — Eene soort, Hopl. fasciätus, 
is bruinachtig grijs, met breede donkere dwarsstrepen ; eene andere, Hopl. 
punclätus, is met zwarte, ronde vlekjes bedekt. Zi zijn in Japan onder 
den naam van hiza bekend. 

« 
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TT DE KLIP-VISSCHEN. (CHATODONTES.) 

Deze visschen onderscheiden zich voornamelijk door hun ineengedrongen, 
hoog en zijdelings zamengedrukt ligchaam, en hunne borstelvormige op een’ 
breeden band verdeelde tanden, waarmede hunne kaken voorzien zijn. Hun 
gehemelte is geheel van tanden ontbloot; hunne mondopening klein; de 
kop is tevens klein, maar de oogen zijn tamelijk groot. Hun ligchaam is 
met schubben bezet, die zich grootendeels ook over de rug, aars— en staart 
vinnen uitbreiden. De buikvinnen staan onder of een weinig achter de 
borstvinnen, en zijn met een’ stekel en vijf weeke stralen voorzien. De 
aarsvin heeft van voren drie tot vier stekels, en er zijn twee, min of meer 
volkomen ineengesmoltene rugvinnen aanwezig, van welke de eerste uit 
zeven tot veertien stekels bestaat. Deze visschen worden slechts in de zeeën 
der heete luchtstreken gevonden, en zij zijn bijzonder menigvuldig in de 
West- en Oost-Indië. Zij gaan noordelijk tot aan de kusten van Japan, maar 
worden niet in de zeeën om Europa aangetroffen. Sommige soorten gaan 
ook de rivieren op. Zij houden zich meestal aan rotsachtige kusten op, 
voeden zich met insecten en allerlei kleine dieren, en zijn grootendeels met 
zeer fraaije kleuren gesierd. De meesten zijn niet grooter dan eene hand; 
sommigen echter bereiken eene lengte van anderhalven voet. Men zegt, dat 
hun vleesch lekker van smaak is. 
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De eigenlijke Klip-Visschen. (Chetodon.) 

Hun ligchaam is zeer hoog en zijdelings zamengedrukt; hun rug voor 
de rugvin sterk afhellende; zij hebben borsteltanden van gelijke grootte, 

en hunne kieuwdeksels zijn ongewapend. Dit geslacht is zeer talrijk aan 
soorten, en zij zijn meestal met de prachtigste kleuren versierd, en op veel- 
vuldige wijze gevlekt of gestreept. 

De gewone klipvisschen hebben een’ korten of middelmatig langen snuit, 
tamelijk groote schubben, en hunne beide rugvinnen zijn volkomen tot ééne 
vin vereenigd. De eerste bestaat gewoonlijk uit twaalf tot dertien krachtige 
stekels, en de aarsvin is van voren met drie stekels voorzien. De meesten 

bereiken de grootte eener hand. Men kent meer dan zestig soorten dezer 
afdeeling. — De gemeenste soort der Antillische zee, Chwetodon striätus, 

door de Franschen aldaar, zoo als de overige soorten , « demoiselle» genoemd, 
heeft de kleuren eenvoudiger dan gewoonlijk. Zij is witachtig, met grijze 
lengtelijnen, en vijf zwarte dwarsbanden, waarvan eene over de slaartvin, 
eene door het oog, en drie over den romp loopen. — Chwt. modestus, 
van de kusten van Japan, ìs blaauwachtig wit, met twee breede, bruine dwars- 
strepen, en eene zwarte ronde vlek bij het begin der weeke rugvin. — 
Sommige soorten hebben smalle hoekstrepen op den romp. Hiertoe behoort 
Chet. triangulum, van de kusten van Java, geelachtig, drie zwarte dwars 

strepen op den kop, en de staartvin zoo als de weeke rugvin zwart en wit 
gezoomd. — Bij sommigen is de eerste straal der weeke rugvin draadvormig 
verlengd. Zij komen van de Indische en Stille Zuidzee. Tot deze behooren 
Chat. sètifer, met eene breede, zwarte streep door het oog, en eene zwarte 
oogvlek op de weeke rugvin, en Chet. ephippium, met eene groote zwarte 
vlek, die de geheele achterhelft van den rug inneemt. Er zijn ook soorten 
met slechts negen stekels in de rugvin, zoo als Chet. chrysozónus van Java. 

De trompetter-klipvisschen (Chelmo) stemmen in alle opzigten met de ge- 
wone overeen; maar hun snuit is dubbel zoo langer en buisvormig, met de 

kleine mondopening aan het einde. De gewone soort, Chet. rosträtus, om- 
streeks zes duim lang, mel vijf zwarte dwarsbanden en een zwarte oogvlek aan 
den wortel der weeke rugvin, bewoont den Indischen Archipel. Zij voedt zich 
met vliegen en andere insecten, die zij vangt, door, op eenen afstand van 
eenige voeten, een waterstraaltje uit haar snuit, op hen, wanneer zij op water- 
planten of andere voorwerpen zitten, te schieten. Op Java houdt men, om 
zich met dat schouwspel te verlustigen, deze visschen somtijds in bakken 
of vijvertjes. — Eene andere soort, Chet. longirostris, is geel, met een 
zwarten nek en eene ronde zwarte vlek aan het achtereinde der aarsvin. 

Sommige soorten (Scatophägus) hebben zeer kleine schubben, vier stekels 
aan de aarsvin, en elf aan de eerste rugvin, die slechts aan den wortel met de 
tweede verbonden is. Hiertoe behoort Chet. argus, van de kust van Coro- 

mandel tot in de Moluksche zee verbreid; groenachtig zilverkleurig, geheel 
met kleine, bruine, ronde vlekken bedekt. Zij gaat de rivieren op, en men 
zegt, dat zij van allerlei uitwerpselen leeft en vooral die der menschen 
bemint. 
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_ Andere soorten (Ephippus) hebben zeven tot acht stekels in de eerste 
rugvin, die bijkans van de tweede gescheiden is, drie stekels in de aarsvin, 
kleine borstvinnen en tamelijk kleine schubben. De gewone soort van de 
_ Antillen, Chet. faber, wordt negen duim lang, en is bruinachtig wit, 
_ met zes blaauwachtige dwarsbanden. — Eene andere soort uit deze zee, 
Chet. gigas, wordt achttien duim lang, en is blaauwachtig zilverkleurig. 

Eenige andere soorten (Drépáne) onderscheiden zich van de zoo even op- 
genoemde, door hare lange zeisvormige borstvinnen. Hiertoe behoort Chet. 
punctatus, gemeen in de zeeën van Achter-Indië, zilverkleurig, op den rug 
met omstreeks acht dwarsrijen van zwarte ronde vlekjes. 

In de Moluksche zee wordt eene soort, de karbouw-visch of Chineesche 
duivel (Chet. taurichthys), gevonden, wier ligchaam bij de eerste rugvin 

_ zeer hoog is, en die zich vooral daardoor onderscheidt, dat haar kop van 

_ boven, tegen het einde, sterk vooruitspringt om eenen grooten knobbel te 
_ vormen, en dat zij, boven ieder oog, met een’ krachtigen doornachtigen 

stekel voorzien is. Zij wordt acht duim lang. 
Er zijn ook eenige soorten, bij welke een of twee stralen der eerste rugvin zeer 

_ verlengd zijn. De eene, de vlaggeman of vaandeldrager, Chet. (Heniochus) 
_ macrolepidotus, is zeer gemeen in den Indischen Archipel. Zij wordt zes tot 

acht duim lang, heeft den vierden stekel der rugvin vijf tot zes maal langer 
__dan de overigen ; een uitsteeksel op het voorhoofd, middelmatig groote schub- 
_ ben, en is zilverkleurig, met drie breede, zwarte dwarsslrepen. — Eene 

andere, het bezaantje of de moorsche afgod (Chet. [Zanelus] cornutus), 
heeft zoo kleine schubben, dat zij slechts als ruwe punten zich vertoonen; een 

doorn boven ieder oog, en de derden en vierden stekel der rugvin tot zeer 
_ lange, buigbare draden verlengd. Deze visch wordt een’ halven voet lang, 
en is geelachtig, met drie breede zwarte dwarsbanden. 

Bij eene soort van de kusten van Japan, Chet. hypsinötus, is de romp 
eens zoo hoog als lang, en de weeke rug— en aarsvin zijn lang, en omzoomen 
de geheele achterhelft van den romp. Deze visch, van nagenoeg zes duim 
lengte, is rood van kleur. 

denn, heee 

De Stekel-Klipvisschen. (Holacanthus.) 

Zij hebben borsteltanden zoo als de eigenlijke Klipvisschen, welke zij ook 
in vorm en maaksel naderen, maar hun voorste kieuwdeksel is van onderen 

met eenen krachtigen, meestal tamelijk langen stekel voorzien. Hunne schub- 
ben zijn middelmatig of klein. De soorten van dit geslacht zijn talrijk, 
meestal zeer fraai gekleurd, en bereiken somtijds eene lengte van eenen voet 

en meer. 
De meeste soorten hebben het ligchaam min of meer eirond, den rand 

des voorkieuwdeksels met tandjes voorzien, en twaalf tot veertien stekels in 
de rugvin. Hiertoe behoort Holacanthus tricölor, van de Antillen, een voet 
lang, geel, een zwarten band om de lippen, en de grootste helft van den romp, 
met de aarsvin en de weeke rugvin, door eene groote, zwarte zadelvlek 
bedekt. — Hol. asfur, uit de Roode zee, heeft het vrije gedeelte van den staart 
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en een breeden dwarsband over den romp, geel. — Hol. septentrionälis 
lichtbruin, met vele gegolfde blaauwe lengtestrepen , bewoont de kusten 
Japan. — Hol. annuläris, van de Indische zee tot in de Molukken verbreid, 
heeft het ligchaam op iedere zijde met zes, schuins naar achteren in de 
hoogte loopende, blaauwe lengtestrepen , en boven het kieuwdeksel met eenen 

blaauwen ring voorzien. — Hol. impêrá'or, op de Molukken keizer van 
Japan genoemd, is geel, met eene menigte blaauwe, naar achteren eenigzins 
schuins van de hoogte afdalende lengtestrepen op den romp. Hij bereikt de 
lengte van eenen voet. — De hertogin (Hol. fascratus) is geel met acht 
blaauwe dwarsbanden over den romp. — Hol. sezstriatus, van de kusten 
van Java, heeft zes donkere dwarsbanden, en ieder schub is met eene ovale 

blaauwe vlek gesierd. — Hol. Lamarckit, op de Molukken kwikstaart ge- 
noemd, heeft eene diep gevorkte staartvin, en drie donkere lengtestrepen 
aan iedere zijde van het ligchaam. 

Sommige soorten van de zee der Antillen (Pomacanthus) hebben een 
hooger ligchaam, de randen harer kieuwdeksels zijn glad; de rugvin is 
slechts met negen tot tien stekels voorzien, en hare buik- en weeke rugvin 
zijn van voren zeisvormig verlengd. Eene der gemeenste soorten aan de 
kusten van Zuid-Amerika, is Hol. arcuatus, zwartachtig, met vijf boog- 
vormige , lichte dwarsbanden. 

De Vleugel-Klipvisschen. (Plataz.) 

Zij onderscheiden zich van de overige Klipvisschen voornamelijk daardoor, 
dat de stekels hunner rug— en aarsvin bijkans geheel onder de huid ver- 
borgen zijn, dat het weeke gedeelte dezer vinnen zeer uitgebreid en, even 
als de buikvinnen, meestel zeisvormig verlengd is; dat hun ligchaam eene 
aanzienlijke hoogte heeft, en dat de borsteltanden voorafgegaan zijn door 
eene rij van snijdende en met drie lobbetjes voorziene tanden. Zij zijn van 
de Roode zee en de kusten van Madagascar over de Stille Zuidzee tot aan 
de kusten van Japan ea Nieuw-Holland verbreid. 

Platazx tetra heeft de rug-, aars- en buikvinnen zeer sterk zeisvormig 
verlengd, en is zilverachtig wit, met drie breede, bruine dwarsbanden, en 
bruine buikvinnen. — Bij Platar vespertilio zijn de vinnen breed, en met 
puntige hoeken, maar niet zeisvormig verlengd, en de staartvin is aan haren 
wortel met een’ bruinen dwarsband voorzien. — Onder de soorten met afge- 
ronde rug— en borstvinnen is vooral merkwaardig de jicht-klipvisch (Plataz 
arthriticus), zoo genoemd, omdat de meeste zijner beenderen aanzwellingen 
als jichtknobbels vertoonen. Deze visch, van twee voet lengte, wordt aan 

de kusten van Sumatra en Java aangetroffen, en is lichtbruin, met donker 

bruine, zeer groote marmervlekken. 

DE HEEREN-VISSCHEN. (HISTIOPTÈRUS.) 

Dit zijn tamelijk groote visschen, welke een zeer hoog, bijkans driehoekig 
en zeer zamengedrukt ligchaam hebben, en aan de kusten van Japan en 
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lië aangetroffen werden. Hunne rug- en aarsvin zijn van voren met 
eenige zeer zware stekels voorzien, en men ontwaart ook eenen diergelijken 
de buikvinnen, die vijf weeke stralen hebben. De rugvin ís zeer hoog, 

sn sluit, even als de buikvin, in eene uit de schubben aan het ligchaam ge- 
vormde mahende: De schubben zijn klein, maar ruw, en bekleeden ook de 
wangen; maar aan de kieuwdeksels, zoo als aan de overige gedeelten aan den 
pp, treden de met gekronkelde lijnen doorkliefde beenderen onmiddellijk 

te voorschijn. Het oog is groot, de snuit puntig, de mondopening klein. 
Hunne kaken zijn met talrijke, maar tamelijk dikke tandjes bezet. Zij hebben 
zes stralen in het kieuwvlies. 
‚De eene, Histioplérus typus, is bruinachtig met vijf breede, donkere 
dwarsbanden, en wordt een voet lang, en meer dan een halven voet hoog. — 

De tweede, Hist. acutirostris, heeft eenen meer puntigen suuit en wordt meer 

dan een en een halven voet lang. 

DE CHIRURGIJNS. (AMPHACANTHI.) 

___Deze visschen, welke op eenige weinige uitzonderingen na, betzij den staart 
an weêrszijde met een of meer doornachtige stekels, hetzij de buikvinnen 
an achteren en voren met een’ stekel gewapend hebben, stemmen allen onder- 

ling door de volgende kenmerken overeen. Hun ligchaam heeft, het vrije ge- 
deelte des staarts niet mede gerekend, eenen min of meer eironden vorm, is sterk 

zijdelings zaamgedrukt, en met zeer kleine, somtijds voor het bloote oog on- 
zigtbare, schubben met getande randen voorzien. De mondopening is zeer 

ein, door lipvormige kaakranden omgeven, en slechts met ééne rij van mid- 
delmatige landen gewapend. Hunne rug- en 3arsvin zijn lang : beide zijn met 
een aanzienlijk getal stekels voorzien, en men ontwaart veelal voor de eerste 
rugvin een’ of twee naar voren gerigte, grootendeels onder de huid verborgene 

stekeltjes. De buikvinnen zijn tamelijk klein en staan onder de middelmatige, 
afgeronde borstvinnen. De staartvin is breed, en van achteren min of meer 
_gitgehold De kieuwdeksels hebben gladde randen. De zijstreep loopt even- 
wijdig met den rug. Zij hebben, doer hunnen kleinen mond, den vorm van 

nen snuit en van hun ligchaam, in het algemeen eenige overeenkomst met 
de Heerenvisschen. Als deze zijn zij zeevisschen, die uitslaitend in de heete 
westen aangetroffen worden, zich met zeewier en andere zeeplanten voeden, 

en meestal een lang darmkanaal hebben. De meesten bereiken eene lengte 
van een helven tot een voet. Zij vormen twee hoofdgeslachten, dat der 
eigenlijke Chirurgijns en dat der Ledervisschen. 

De eigenlijke Chirurgijns. (Acanthurus) 

Tot dit geslacht behooren alle soorten met gewone, dat is te zeggen, met 
eenen stekel en vijf, zelden drie, weeke stralen voorziene buikvinnen, maar 
_ wier staart, aan weêrszijde, meestal met een’ of meer, naar voren gerigte, 

doornachtige stekels is gewapend. Zij zijn voornamelijk menigvuldig in 
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Oost-Indië en eenigen komen ook in West-Indië voor. Zij vormen verscheidene 
ondergeslachten. 

De doktor-visschen hebben aan weêrszijde des staarts slechts een’ doorn, 
en deze is beweegbaar, dat wil zeggen, hij kan opgerigt worden en ligt, 
in de rust, tegen het lijf aangedrukt. Hunne tanden zijn met kleine insneden 
voorzien; hun ovg ligt hoog, en hun kieuwvlies wordt door vijf stralen 
ondersteund. — De gewone soort van de Antillen, Acanthurus chtrurgus, 
die tot aan de kusten van Brazilië verbreid is, is grijs met eene blaauwe 
staartvin. — Eene andere soort uit diezelfde zeeën, Acanth. ceerulèus, 

is geheel blaauw van kleur. — Eene der gemeenste soorten der oude wereld, 
van de Indische zee tot in de Stille Zuidzee verbreid, Acanth. triostegus, 
geelgroen met vier of vijf zwarte dwarsstrepen. — Acanth lineâtus, uit de 
Moluksche zee, heeft eene tamelijk sterk gevorkte staartvin, en aan weêrszijde 
des ligchaams, acht tot negen blaauwe, zwart gezoomde lengtestrepen op 
eenen zilverachtigen grond. — Bij eene soort van diezelfde zee, Acanth. 
etenodon, zijn de tanden kamvormig. — Andere hebben de zijden des staarts 
met borstels bezet; zoo als Acanth. scope, somber van kleur, en Acanth. 
velifer, met eene zeer groote rug— en aarsvin, grijsachtig wit met donkere 
dwarsstrepen, en roodgeele ronde vlekjes. 

Bij de overige Chirurgijns mel doornen aan den staart, zijn die doornen 
onbewegelijk, en hunne huid is met bijkans onzigtbare schubben bedekt, 
ruw en lederachtig, weshalve zij ook niet zelden Ledervisschen genoemd wor- 
den. Zij worden allen in den Indischen en Stillen Oceaan aangetroffen. — 
Bij eenige soorten, zijn aan weêrszijde des slaarts vijf tot zes doornen aanwezig ; 
hiertoe behoort Acanth. (Prionurus) scalprum van Japan. — Andere hebben 
slechts drie weeke stralen in de buikvinnen, en meestal vier stralen in het : 

kieuwvlies; hun staart is gewoonlijk met twee, somtijds drie of slechts eenen, 

met eenen breeden voet voorzienen, doorn gewapend, en hun kop is veelal, 
voor de oogen, tot een rolvormig uitsteeksel verlengd, weshalve men de voor- 
werpen, welke deze bijzonderheid vertoonen, ook neus- of eenhoornvisschen 
(Naseus), noemt. Eene der gewoonste soorten, Acanth. fronticornis, wordt 

twee voet lang, heeft de uiterste stralen der staartvin verlengd, en is bruin 
van kleur, de aars- en rugvin met blaauw— en geelachtige strepen. — Eene 
andere soort, zonder hoorn, Acanth. liturâtus, heeft bruine strepen op het 
ligchaam en zwarte vinnen met blaauwe zoomen. — Bij sommige soorten is de 
snuit eenvoudig boven de kaken neusvormig uitpuilende; b.v. bij Acanth. 
Vlamingii, uit de Molukken : donkerbruin met blaauwe vlekjes. — Eene soort 
van de kust van Nieuw-Guinea, Acanth. azinurus, zonder hoorn, heeft een 

langwerpig ligchaam en aan weêrszijde des staarts slechts een doorn, welke 
de gedaante van een snijdend blad heeft. 

In de Moluksche zee worden eenige kleine soorten gevonden, wier staart 
geheel ongewapend is. De eene, Acanth. (Priodon) annularis, heeft slechts 
drie weeke stralen in iedere buikvin, en is bruin met een’ witten band om den 
staart. — De tweede, Acanth. (Keris) anginosus, heeft vijf weeke stralen in 
de buikvinnen, die een weinig voor de borstvinnen geplaatst zijn, en de 
eerste stralen der rug- en ‘aarsvin zijn een weinig verlengd. 
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De Leder-Visschen. (dmphacanthus.) 

|___Zij onderscheiden zich van alle overige visschen door hunne buikvinnen, 
_ wier weeke stralen, niet alleen door eenen stekel voorafgegaan, maar ook 
door eenen stekel gevolgd worden. Hunne tanden zijn klein en met insneedjes 

_ voorzien; zij hebben vijf stralen in het kieuwvlies; hun ligchaam is met kleine 
__schubben bedekt, en het stijlvormig, maar gekromd been van hunnen borst=- 
Hd gordel loopt tot aan de aarsvin. Zij worden slechts in de zeeën der oude wereld 

aangetroffen, en zijn van de Roode zee, over den Indischen Oceaan, tot in de 
É Stille Zuidzee verbreid. Er zijn van ait geslacht meer dan dertig soorten 
_ bekend, die in vorm en grootte onderling veel overeenkomst hebben, zes 
tot twaalf duim lengte bereiken, en niet zelden met zeer fraaije kleuren ver- 
pe sierd zijn. 
___ Van de twee gewone soorten der Roode zee is de eene, Amphacanthus 
_sigänus, groenachtig met vele bruine roode vlekjes; de andere, Amph. luridus, 
met onduidelijke groene dwarsbanden en vlekjes. — Van die van de kusten 
_ der Sunda-eilanden en Molukken voeren wij aan : Amph. corallinus, geel 
_ met blaauwe stipjes; Amph. dorsâlis, op de bovenhelft van het ligchaam 
_ bruinachtig, met kleine blaauwwitte ovale vlekjes; Amph. virgätus, met 

zwarte dwarsstreepjes boven over den snuit, en Amph. vulpinus, met eenen 

verlengden snuit. — Aan de kusten van Japan komen twee soorten voor, die 
_ tamelijk langwerpig zijn: de eene, Amph. fuscescens, is olijfkleurig; de 
_ andere, Amph. aurantiäcus, vuil roodgeel. Zij dragen aldaar den naam van 

_ jenoiwo. 

DE DRAAD-VISSCHEN. ‘(POLYNEMUS.) 

Het meest in het oog vallende kenmerk dezer visschen is, dat zij op iedere 
_ zijde, beneden de borstvin, een grooter of kleiner getal, langere of kortere 
__ draden of vrije stralen hebben. Hunne beide rugvinnen zijn zeer van elkander 
_ verwijderd; de buikvinnen staan digter bij de borstvinnen dan bij de aarsvin, 
_ en zijn aan den borstgordel vastgehecht. De vorm van hun ligchaam herinnert 

_ in het algemeen die der Karpers of van sommige Haringen. Hunne oogen liggen 
_ ver naar voren, en hun snuit is zeer kort, en min of meer neusachtig uit- 
_ stekende. Hunne schubben zijn niet groot; zij bekleeden, behalve den romp, 
ook den geheelen kop, en breiden zich zelfs over een gedeelte der vinnen 

uit. Zij bereiken eene lengte van zes tot vijftien duim; worden in de zeeën 
__der heete luchtstreken aangetroffen; leven, in sommige jaargetijden, als 

haringen, in scholen, en gaan de rivieren op, zoo ver als zich de vloed 
uitstrekt. 

De meeste borstdraden heeft Polynémus multifilis van Borneo; zij zijn 

_ ten getale van veertien, en overtreffen in lengte ver het geheele ligchaam. — 
_ Het minste getal, namelijk vier, vertoonen Pol. quadrifilis van Senegambië, 
en Pol. tetradactijlus van den Indischen Oceaan, en deze draden zijn niet 

_ veel langer dan de borstvin. — De gemeenste soort in de Indische en Japansche 
zeeën, met vijf korte draden, is Pol,plebejus. — Pol, macronëmus van de 
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Goudkust, heeft ook slechts vijf draden, maar deze zijn langer dan het geheele 
ligchaam. — Pol. sextärius en hexzan&mus, uit de Indische zee, hebben 

zes draden; Pol. heptadactylus uit diezelfde zee en Pol. americanus van de 
Oostkust van Amerika hebben er zeven; Pol. enneadactijlus van de Westkust 
van Afrika heeft er negen, en Pot. decadactijlus van diezelfde streken, tien. 

DE HARDERS. (MÜGIL.) 

De Harders vormen een op zich zelve staand geslacht van visschen. Hunne 
gestalte heeft in het algemeen overeenkomst met die der Karpers. Zij worden 
één tot één en een halven voet lang; en hebben den romp en kop met groote 
schubben bedekt. De rugvinnen zijn klein, van elkander verwijderd, en de 
eerste heeft slechts vier stekels. De buikvinnen staan veel digter bij de borst- 
vinnen dan bij de aarsvin. De kop is van boven plat, de oogen zijn tamelijk 
groot; de snuit is kort, de mondopening zeer klein, en de onderlip stuit 
met eene verhevenheid in eene uitsnede der bovenlip. De tanden ontbreken 
somtijds geheel; maar velen hebben kleine tanden aan de kaken of ook aan 
het gehemelte. Het achterste gedeelte van hunne maag is zeer spierachlig ; 
de portieraanhangsels zijn klein in getale; maar de ingewanden zijn lang. 
Deze visschen zijn van boven meestal groenachtig, van onderen witachtig 
van kleur. Zij bewonen de zeeën der heete en gematigde luchtstreken, en 
bezoeken , ten tijde der voortteeling, somtijds in groote menigte, de monden 
der rivieren en vooral de langs de zee gelegene moerassen en binnenwateren. 

Verscheidene uitheemsche soorten schijnen het zoete water niet te verlaten, 
andere leven in de zoutmeren van Zuid-Afrika. Zij springen, om de netten 
of hunne vijanden te ontwijken, somtijds loodregt uit het water in de hoogte. 
De soorten van dit zeer natuurlijk geslacht zijn zeer talrijk, en zij hebben 

in het algemeen zeer veel overeenkomst met elkander , weshalve zij ook veelal 
moeijelijk te onderscheiden zijn. — In de Noordzee en in het algemeen aan 
de kusten van Europa, komt voor de gewone harder (Mugil cäpito); de 
gewone soort der Middellandsche zee is Mugil céphälus. 

DE KOORNAAR-VISSCHEN. (ATHERINA ») 

Dit zijn kleine, langwerpige, groenachtige visschen, met eene breede zilver- 
achtige streep langs de zijden. Zij hebben ten opzigte hunner gestalte en 
vinnen eene zekere uiterlijke overeenkomst met de Harders (Mugel). Hunne 
schubben zijn tamelijk groot en glad. Hun mond is vooruitsteekbaar, en 
met kleine tanden gewapend. De oogen zijn groot. De buikvinnen zijn tus- 
schen de borst- en aarsvin geplaatst. De beide rugvinnen zijn niet groot en 
volkomen gescheiden : de eerste staat nog verder naar achteren dan de borst= 
vinnen en de tweede slaat tegenover de aarsvin. De soorten van dit geslacht 
hebben onderling zeer veel overeenkomst. Zij worden in alle zeeën aangetroffen, 
en bereiken zelden de lengte eener hand. Aan onze kusten komt voor Atherina 
prèsbyter. 
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het zuidelijke Frankrijk courpata genoemd, wiens vleesch vergiftig is en 
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DE GIFTVISCH. (TETRATOGONURUS.) 

Er wordt in de Middellandsche zee een visch gevonden, aan de kust van 

die zich door een vreemd mengsel van kenmerken van al de overigen onder- 
scheidt. Hij wordt eenen voet lang, heeft een sterk in de lengte gerekt 
ligchaam; het lange vrije gedeelte van den staart is, vóór de staartvin, 
scherp gekield; de aars— en weeke rugvin zijn niet groot, maar van de eerste 
loopt eene zeer lage, door doornen ondersteunde vin tot tegenover het einde 
der kleine borstvinnen, onder welke de nog kleinere buikvinnen staan. De 
schubben zijn middelmatig, hard, geribt, en als op een plaveizel geplaatst. 
De onderkaak is zeer hoog, en iedere kaak is met eene rij kleine tanden bezet. 
Er zijn ook tanden in het gehemelte aanwezig. De zwemblaas ontbreekt. Deze 
visch is van boven paarschachtig rood, van onderen zilver- en goudachtig groen. 
Hij voedt zich met zeenetels, zeeblazen enz. en zijn vleesch, ofschoon teeder 
en wit, veroorzaakt, wanneer het gegeten wordt, brakingen, hevige verhit- 
tingen in de ingewanden, pijn, slapbeid in alle leden, enz. 

DE BARBEELEN. (MULLUS.) 

De talrijke soorten, welke het zeer natuurlijke geslacht der Barbeelen 
uitmaken, hebben onderling groote overeenkomst, en onderscheiden zich 
van alle overige visschen door hare gestalte en de volgende kenmerken. De 
meeste zijn van de grootte van een’ Baars, en hare vormen herinneren ook in 
het algemeen die der Baarzen , maar haar kop is hooger en de snuit zeer sterk 
afhellende; hare onderkaak is met twee krachtige voeldraden voorzien; het 

oog is tamelijk groot en hoog geplaatst; het ligchaam is met groote schubben 
bedekt; de twee rugvinnen zijn van elkaar verwijderd; zij hebben groote 
kieuwopeningen en slechts vier stralen in het kieuwvlies; hare tanden 
zijn klein; de zijstreep bestaat uit kleine handvormige verhevenheden; zij 
zijn rood van kleur, voortreffelijk van smaak, en hebben talrijke portier- 
aanhangsels; hare buikvinnen zijn onder de borstvinnen geplaatst, en hare 
aarsvin bestaat uit een klein getal stralen. Zij worden in de Indische en Stille 
Zuidzee gevonden ; eenige soorten bewonen de Middellandsche zee, en komen 

zelfs, ofschoon zeldzaam, in de Noordzee voor. 
De Europeaansche soorten hebben het gehemelte in de onderkaak met kleine 

tanden voorzien; maar de bovenkaak zonder tanden. De grootste, Mullus sur- 

mulëtus, wordt ruim een voet lang; de tweede, Muilus barbatus, is kleiner, 

en haar snuit heeft eene bijkans loodregte helling. Deze visschen waren bij de 
oude Romeinen, zoo wel om hunne fraaije kleuren als om hun lekkeren smaak, 
zeer gezocht. Zij hielden ze in vijvers; en lieten ze, bij hunne maaltijden, 

alvorens ze toebereid werden, levend op tafel brengen, ten einde zich te ver- 

maken met de fraaije kleuren, welke zich onder het afsterven van den visch 
afwisselend vertoonden en weder verdwenen. De prijs dezer visschen klom op 
volgens hunne grootte. De grootste voorwerpen werden gewoonlijk met 500 
tot 800 gulden het stuk betaald. 
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De soorten van de Indische en Zuidzee hebben eenen langeren snuit, 
tandjes in beide kaken, en gewoonlijk eene groote zwemblaas. Eene der 
fraaiste, Mullus Vlamingii, is hoog oranje rood, met een paarsch rond vlekje 
op iedere schub, en met paarsche streepjes op den kop. 

DE BLOEDOOGEN. (PRIACANTHUS.) 

Het krachtige, gedrongene en zamengedrukt ligchaam dezer visschen is, 
even als hun tamelijk groote konische kop, met kleine, ruwe schubben bedekt. 
Zij hebben zeer groote oogen en het achterste neusgat heeft de gedaante 
eener loodregte ruime spleet. Hunne mondopening is middelmatig groot en min 

of meer loodregt ; hunne kaken zijn, even als het gehemelte, met kleine tanden 
voorzien, en de onderkaak vormt van voren een rondachtig uitsteeksel. Zij 
hebben slechts eene rugvin, wier kleiner achterste gedeelte uit weeke stralen 
bestaat. Hunne buikvinnen staan onder en voor de borstvinnen , zijn tamelijk 
ontwikkeld en met een vlies aan den buik gehecht. Hun voorste kieuwdeksel 
heeft eenen uitstekenden, somtijds stekelvormig verlengden, hoek. Zij hebben 
zes stralen in het kieuwvlies , bewonen de zeeën der heete luchtstreken , wor- 
den gewoonlijk acht tot negen duim lang, zijn rood of zilverkleurig, en hebben 
meest bloedroode oogen, De gewone ssort van de westkust van Amerika, 
Priacanthus maerophthalmos, heeft den stekel des kieuwdeksels zeer klein. — 
Hetzelfde heeft plaats bij Priac. japonicus van Japan. — Priac. poëcilopus, 
van de kusten van Sumatra, heeft de buikvinnen met donkere vlekken voor- 
zien. — Priac. niphontus, van Japan, is zeer krachtig, en zijne buikvinnen 
zijn, vooral bij jonge voorwerpen, zwart van kleur. 

DE SOLDATEN. (HOLOCENTRUM .) 

Deze zeevisschen hebben een ineengedrongen, krachtig, zamengedrùkt en 
tamelijk hoog ligchaam, hetgeen achter de rug- en staartvin plotseling zeer smal 
wordt; eenen grooten van boven met kielen voorzienen kop en groote oogen ; 

hunne mondopening is groot, en aan de kaken ontwaart men fijne tanden; 
hunne kieuwdeksels zijn met tanden en stekels gewapend, en dit heeft meestal 
ook plaats met hunne tamelijk groote schubben; hunne buikvinnen bestaan , 
behalve den krachtigen stekel, niet uit vijf, maar uit zeven, zelden uit 
zes strelen, en zijn onder de borstvinnen geplaatst; de aarsvin is van voren 
met vier krechtige stekels voorzien; de beide rugvinnen stooten aan den 
wortel aan elkander, of zijn geheel vereenigd; zij hebben acht stralen in het 
kieuwvlies, en zijn meestal fraai rood van kleur, dikwijls met goudgeele 
strepen. Men vindt hen in de heete luchtstreken, voornamelijk in het oos- 
telijk halfrond. 

De meeste soorten met gescheïdene rugvinnen hebben ruwe schubben en, 
behalve den grooten stekel aan het kieuwdeksel, een’ even grooten aan den 
hoek van het voorkieuwdeksel.— De gewone soort van de westkust van 
Amerika, Holocentrum sogho, wordt een voet lang, en is robijnrood met zeven 
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of acht goudgeele strepen. — De gewone soort van de Indische zee, Hol. 
_ orientäle, heeft zeer veel overeenkomst met de voorgaande. — De soort van 
Japan, Hol. spinosissimum, is merkwaardig om hare stekelachtige schubben. 

Bij sommige soorten ontbreekt de groote stekel aan het voorkieuwdek- 
sel. Zij zijn nog dikker en krachtiger dan de voorgaande. Hiertoe behoort 
Myripristisjacobus van de westkust van Amerika, omstreeks acht duim lang , 
en fraai goudachtig rood van kleur. — De soort der Japansche zee, Myr. 
japonicus, heeft niet minder prachtige kleuren, maar wordt anderhalven 
voet lang. 

Bij eene kleine soort uit de Indische zee, Rhynchichthys pelämidis is 
de snuit tot eenen spitsen driehoek verlengd. 

Er zijn ook soorten met slechts eene, niet zeer groote rugvin, wier voorste 
derde deel echter uit stekels bestaat. Haar oog is zeer groot, maar de stekels 
der kieuwdeksels zijn kort. Hiertoe behoort Beryet lundtus van de kusten 
van Nieuw-Holland. 

Bij andere soorten met slechts ééne rugvin is de kop glad en met kielachtige 
lijsten voorzien, welke vlakke groeven insluiten, en hare buikvinnen hebben 
slechts zes weeke stralen. Hiertoe behoort eene zeldzame soort uit de Middel- 
landsche zee, Trachichthys mediterranëus , ook Hoplostethus genoemd. 

DE VROUWEN-VISSCHEN. (SILLAGO.) 

Deze visschen worden door de Franschen van Pondichery Péche madame 
genoemd. Zij komen, behalve in de Indische zee, ook in de Roode en Stille 
Zuidzee voor en zijn, in den Indischen Archipel vooral, zeer menigvuldig. 
Het zijn visschen, gewoonlijk van eenen halven tot eenen voet lengte, wier 
Jigehaam zeer in de lengte gerekt en bijkans rolvormig is. Hun kop is mede 
zeer langwerpig, en de oogen, even als de mondopening, zijn klein. De aars- 
en tweede rugvin zijn lang, maar laag, en de eerste rugvin die aan de tweede 
raakt, bestaat uit zeer zwakke stekeltjes. Hunne lippen zijn vleezig, en de kaken, 
die een weinig vooruitstrekbaar zijn, zijn, even als het gehemelte, met flu- 
weeltanden gewapend. Zij hebben eenen stekel aan het kieuwdeksel, kleine 
schubben, en hun darm, die slechts twee kronkelingen maakt, is met eenige 
blinde aanhangsels voorzien. 

De gewone soort, Sillago malabarica, roodachtig met eenen zilverachtigen 
wederschijn, is zeer menigvuldig aan de kusten van Oost-Indië en in den 
Indischen Archipel. — Eene andere soort, Sillago döm?na heeft den eersten 
straal der rugvin buitengewoon verlengd. Zij komt van Pondichery en schijnt 
zeer zelden te zijn. 

DE BAARSACHTIGE VISSCHEN. (PERCZ.) 

Deze familie behelst de visschen, welke in gestalte en maaksel het meest 
met onzen gewonen Baars overeenstemmen. Zij hebben allen zeven stralen 
in het kieuwvlies, meestal ruwe schubben, en de kieuwdeksels met punter 
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voorzien; hunne kaken en het gehemelte zijn met tanden gewapend. Zij 
hebben eene door doornen en eene door weeke stralen ondersteunde rugvin, 
die, of gescheiden, of vereenigd zijn; de buikvinnen zijn steeds met vijf 
weeke stralen en een stekel voorzien, en ook de aarsvin is van voren, met 
een of veelal zelfs met verscheidene stekels gewapend. Sommige worden 
in rivieren, de meesten echter in de zee aangetroffen. Hun vleesch is lekker. 
De soorten van deze familie zijn zeer talrijk, vooral in de zeeën der heete 
luchtstreken. Men kan de volgende hoofdgeslachten onderscheiden. 

De Baarzen. (Perca.) 

Deze visschen hebben een langwerpig ligchaam; de beide rugvinnen zijn 
gescheiden of raken slechts aan haren wortel aan elkander; de rand van het 
voorkieuwdeksel is met tandjes, en het kieuwdeksel met stekels voorzien. 
Hunne tanden zijn alle fluweelachtig. 

De eigenlijke baarzen hebben de kieuwdeksels naakt, dat is te zeggen, 
zonder schubben. Hiertoe behoort onze gewone baars (Perca flùüviätilis), 

die over geheel Europa en Siberië verbreid is. Hij houdt zich in rivieren 
en meren, gewoonlijk op eenige voeten diepte op, leeft meestal op zich zelve, 
voedt zich met allerlei kleinere visschen, salamanders, kikvorschen, insecten, 
wormen, enz. Hij wordt somtijds twee voel lang en drie pond zwaar, teelt 
in het derde jaar voort, en schiet zijnen snoervormigen kuit, die over de 

250000 eijeren bevat, in April, Mei en Junij, meestal in het riet der 
oevers, — In de rivieren van Noord-Amerika worden verscheidene Baarzen 
gevonden, die weinig van den onzen onderscheiden zijn. 

De zeebaarzen (Labrax), onderscheiden zich van de eigenlijke Baarzen door 

hunne met schubben bedekte kieuwdeksels, er hunne met tandjes gewapende 
tong. De gewone soort, Labraz lupus, is zilverkleurig, bewoont de Middel- 

landsche en ook de Noordzee, en wordt in Italië voor zeer lekker gehou- 
den. — Aan de Atlantische kusten van Noord-Amerika komt eene soort met 
donkere lengtestrepen, Labr. lineätus, voor, die tot vijftig pond zwaar 
wordt, en een der lekkerste visschen dier streken is. 

Eenige soorten onderscheiden zich van de Zeebaarzen slechts door hare 
gladde tong en doordat haar onderkieuwdeksel met stekels voorzien is. 
Hiertoe behoort de keschre der Arabieren en varolo der Venetianen, 

Lates niloticus, die in den Nijl aangetroffen wordt. Zijn vleesch is voor- 

treffelijk ; hij wordt over de vijftig pond zwaar, en is zilverkleurig. — Eene 
andere, niet minder lekkere soort, Lates nobilis, wordt vier voet lang, 

en houdt zich voornamelijk aan de monden der rivieren van het vaste land 
van Indië, en de Sunda-eilanden op. 

Eene aan de monden der rivieren, die zich in de Atlantische kusten van 

het heete Amerika storten, gemeene soort, is Centropomus undeeimalis. Zij 
onderscheidt zich van de Zeebaarzen en al de voorgaanden, door haar on- 
gewapend kieuwdeksel; de middelste doorn harer aarsvin is zeer sterk ont- 
wikkeld. Zij wordt vijf-en-twintig pond zwaar, is zeer lekker, zilverachtig 
van kleur, van boven groenachtig, en is in vele streken van Amerika onder 
den naam van snoek bekend. 
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Aan de kusten van Japan komt eene soort, Niphon spinosus, voor, met een 

grooten stekel aan den hoek des voorkieuwdeksels. Zij is groenachtig bruin 
van kleur, zeer lekker, wordt drie voet lang, en door de Japanners oki-tara 

genoemd; de jongen daarentegen heeten mats’ maë-tara. 
Eene soort uit het Huron-meer, de black-bass, (Huro nigricans), onder= 

scheidt zich van al de voorgaande door de gladde randen van haar voorkieuw- 
deksel. Zij is zwartachtig van kleur en zeer lekker. Hare eerste rugvin is 
klein. 

De volgende soorten wijken meer van de voorgaande af dan deze onder 
elkander. Hiertoe behoort de streepbaars (Grammistes orientälis), die wel 
stekels maar geene landen aan de kieuwdeksels heeft, en wiens kleine schub- 
ben bijkans geheel onder de huid verborgen zijn. De aarsvin is van stekels 
ontbloot. Hij wordt in de Indische zee aangetroffen, is gewoonlijk een’ halven 
voet lang, en zijn ligchaam is met lichte lengtestrepen voorzien. 

Diploprion bifasciätum, van den Indischen Archipel en Japan, maar 
overal zeldzaam, heeft een hooger en meer zamengedrukt ligchaam en eene 
hoogere eerste rugvin dan de voorgaanden, en is bleekgeel, met twee breede 
bruine dwarsbanden. Deze visch wordt bijkans een voet lang, en door de 
Japanners sewase genoemd. 

Er komen eindelijk in de rivieren van het warmere gedeelte van Middel- 
Europa eenige soorten voor, welke voornamelijk door haar in de lengte gerekt 
en bijkans rolvoermig ligchaam zao als door haren dikken, gewelfden en af- 
geronden snuit van de vorigen afwijken. Dit zijn: Aspro vulgäris, in het 
zuidelijke Frankrijk apron, in Beijeren en Oostenrijk Streber genoemd, 
een halven voet lang, geelachtig roodbruin, met vier of vijf donkere dwars- 
banden; en de Zingel (Aspro zingel), die in den Donau leeft, tot drie pond 
zwaar wordt, en zeer lekker is. 

De Snoek-Baarzen. (Zwctoperca.) 

Deze visschen hebben veel overeenkomst met de gewone Baarzen, maar 
eenige der tanden van hunne kaken en het gehemelte zijn veel langer dan 
de overigen, en hun ligchaam is gewoonlijk sterker in de lengte gerekt. 

Laatstgenoemd kenmerk is vooral in het oogvallend bij de eigenlijke snoek- 
baarzen, welke hierdoor en door hunne tanden de Snoeken herinneren. Hunne 

schubben zijn klein, en die der kieuwdeksels, welke bijkans ongewapend 
zijn, vallen weinig in het oog of ontbreken geheel. Hiertoe behoort de sander 
(Lucioperca sandra), die groenachtig is, met verscheidene bruine dwars- 
strepen. Deze visch wordt in de rivieren van Duitschland en Rusland aan- 
getroffen; hij is vooral menigvuldig in den Donau, den Don en de Wolga, 
wordt vier voet lang, en twintig pond zwaar, en is zeer lekker. — De Snoek- 
baars der wateren van Noord-Amerika, Luciop. amerieäna, heeft het ligchaam 
met fijne schuinsche streepjes voorzien. 

Aan de Snoekbaarzen sluiten zich aan eenige kleinere soorten uit de Bnaid: 

Indische en Stille Zuidzee. Zij hebben in het algemeen de gestalte van 
den gewonen Baars; maar hare beide rugvinnen zijn kort en van elkaâr 
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verwijderd, en hare oogen zijn groot. Haar ligchaam is met vele donkere 
lengtestrepen voorzien. Dit is, onder anderen, het geval bij Cheilodipterus 
arabicus, uit de Roode zee. 

De Roodvischjes. (dpogon.) 
Re Preger 

Deze visschen bereiken zelden de lengte eener hand. Zij zijn korter en _ 
hooger dan de gewone Baarzen, hebben groote schubben op het ligchaam 
en de kieuwdeksels, en groote oogen, twee korte rugvinnen, en fluweeltanden, 
Hun voorkieuwdeksel is van onderen met een’ dubbelen getanden rand voor- 
zien. De overige vinnen zijn als bij de Baarzen. 

De eigenlijke roodvischjes hebben de beide rugvinnen ver van elkaâr ver- 
wijderd. Hunne schubben zijn zeer groot en vallen zeer ligt af. Zij worden 
slechts in de Middellandsche, de Roode en de Indisch zee tot Japan en de 
Stille Zuidzee aangetroffen. De soort der Middellandsche zee, Apogon rex 
mullórum, is fraai rood van kleur met goud- en zilverglans. Zij leeft in 
de diepte, en wordt slechts in den tijd der voortteeling, in den zomer, ge- 
vangen. — Apogon nigripinnis, van de kusten van Dekan en Java, heeft 
de aars—, rug— en staartvinnen zwart.— Bij Ap. semilineätus, uit de Ja- 
pansche zee, is de snuit met een vlies bekleed, hetgeen bij de mannetjes 
in eene punt verlengd is. ’ 

Bij de bastaard-roodvischjes (Ambassis), stooten de beide rugvinnen met 

haren wortel aan elkaâr, en de eerste rugvin wordt door een’ liggenden en 
naar voren gerigten stekel voorafgegaan, Hun ligchaam is hooger en meer 

zamengedrukt en hunne schubben zijn kleiner. Zij worden in de Indische zee 
aan de monden der rivieren aangetroffen. De kleinere voorwerpen van eenige 
soorten worden, even als sommige soorten der eigenlijke Roodvischjes, in 
menigte gevangen, gezouten en tot eene confituur gemaakt, die ook niet 
zelden op onze Europeaansche tafels prijkt. — Eene der gemeenste soorten, 
Ambassis Commersonii, is gemeen aan de kusten van Bourbon, Dekan en 
komt ook aan die van Java voor. Zij is bruinachtig groen, met zilverglans 
en eene zilverkleurige lengtestreep, en wordt somtijds een halven voet lang. — 
Op Borneo komt eene soort, Amb. röbustus, voor, wier vormen veel krachtiger 
zijn dan gewoonlijk, en die een zeer hoog ligchaam heeft. 

De Kijker. (Pomatomus.) 

Deze zonderlinge en hoogst zeldzame visch bewoont de diepten der Middel- 
landsche zee. Hij wordt twee voet lang. Zijne rugvinnen zijn klein en van 
elkaar gescheiden; zijn voorkieuwdeksel vormt eenen sterk uitspringenden 
hoek; hij heeft fluweeltanden ; zijne schubben zijn tamelijk groot, maar teer, 
en bekleeden ook de kieuwdeksels en wangen. Men heeft hem, om zijne groote 
oogen, den bijnaam van telescoptum, kijker, gegeven. Zijne bruinachtig 
paarsche kleur heeft eenen fraaijen weêrschjjn van alle kleuren des regen- 
boogs. Hij heeft, ten opzigte zijner gestalte, in het algemeen overeenkomst 
met de eigenlijke Roodvischjes, maar zijn ligchaam heeft eenen meer lang- 
werpigen vorm, en is veel minder zamengedrukt. 
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De Isegrim. (dcropoma.) 

__Dit vìschje uit de Japansche zee heeft een’ gladden kop, en zijn kieuw— 
deksel loopt in eene tamelijk lange punt uit. De kaken zijn, behalve met 
fluweeltanden, van voren met eenige langere tanden bezet, en de onderkaak 
is van voren een weinig naar boven omgebogen. De doornen der vinnen 
zijn zwak, en de beide rugvinnen stooten aan elkander. Hij heeft groote maar 
dunne schubben; het oog is groot, en de geheele visch nadert door zijne 
gestalte tot die Roodvisschen, welke eenen langwerpigen vorm hebben. 

De Koffer-Baarzen. (Pentacéros.) 

De zee aan de Kaap de Goede Hoop herbergt twee soorten van visschen, 
welke van de overige Baarsachtige visschen vooral afwijken door hare kleine, 

korrelachtige en gefacetteerde schubben, die ook op de wangen aanwezig 

zijn, maar op de kieuwdeksels ontbreken. De doornen harer vinnen zijn 
zeer krachtig, en beide rugvinnen volkomen vereenigd. Haar ligchaam is 
hoog en zamengedrukt, en de tanden zijn fluweelachtig. 

De eene, Pentaceros capensis, is klein; zij heeft eenen kegelvormigen 

knobbel boven het oog, de buik is plat en breed, en het geheele dier herinnert, 

door zijne gestalte, de Koffervisschen. — De tweede soort, Pentac. Richard- 

sonii, wordt anderhalven voet lang, is paarsch van kleur, en houdt zich ín 

de diepte op. 

De Datnia’s. (Datnia.) 

Deze visschen, die meestal in Oost-Indië voorkomen, sluiten zich, wat 
hunne gestalte en hunne vinnen betreft, aan de Baarsachtige aan; maar zij 

| hebben slechts zes stralen in het kieuwvlies; hun snuit is voor uitstrekking 
vatbaar ; de tanden aan het gehemelte ontbreken niet zelden, en hunne zwem- 
blaas is meestal, zoo als bij de Karpers, door eene insnoering, in twee zakken 
verdeeld. De beide rugvinnen zijn steeds vereenigd, het ligchaam en de kieuw- 
deksels zijn met ruwe en tamelijk kleine schubben bedekt, en hunne tanden 
zijn klein. 

De gewone datnia (Datnia argentéa), heeft zeer krachtige stekels aan 
de aars- en rugvin; haar ligchaam is tamelijk hoog, het voorkieuwdeksel is 

sterk geland, en het kieuwdeksel met twee punten voorzien. Zij is zilver 
kleurig, wordt meer dan een halven voet lang, is gemeen aan de monden der 
rivieren van het vaste land van Indië, en komt ook op Java en den Indischen 

Archipel voor. — Tot deze afdeeling behoort ook de Anoplus uit de Japansche 
zee, wiens kieuwdeksels echter ongewapend zijn. Hij wordt eenen voet lang, 
is lichtbruin van kleur, de buikvinnen zijn zwart en de weeke rugvin is van 
voren met eene zwarte vlek geteekend. — De Polota van den Ganges en van 
Borneo, heeft een nog hooger en korter ligchaam en is groenachtig met om- 
streeks acht zwarte dwarsstrepen. — Nandus marmorätus van Bengalen heeft 
eene langere mondopening, en de beide rugvinnen zijn nagenoeg van elkander 
gescheiden. —- Bij Dules aurtga, van Brazilië, is de derde stekel der rugvin 

15 
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zeer sterk verlengd. — Bij anderen is de mondopening klein en het kieuw=_ 
deksel met eenen krachtigen stekel voorzien; b.v. bij Therapon theraps, 
gemeen in den Indischen Archipel, met drie zwarte lengtestrepen aan iedere 
zijde van den rug, en eene reeks grootere tanden langs den buitenkant de 
kaken. Pelätes quadrilineätus, met vier of vijf lengtestrepen, en geheel 
gelijkvormige fluweeltanden. Helotes sezlineätus, met zes strepen en langs 
den buitenrand der kaken met eene reeks tanden, van welke ieder met twee 
insneden voorzien is. | 

De Juffer-Baars. (Enoplosus.) 

Deze visch, Enoplosus armätus genoemd, vereenigt met het maaksel der” 
Baarzen den vorm der Klipvisschen. Zijn ligehaam is hoog en sterk zamen- 
gedrukt, de kop klein, en de snuit kort en punt:g. De rugvinnen zijn ge= 
scheiden; de vierde doorn der eerste is zeer lang, en de weeke rugvin is,, 
even als de aarsvin, zeer verlengd. De buikvinnen zijn groot. Hij heeft fluweel- 
tanden, en het geheele ligchaam met den kop is met kleine schubben be- 
dekt. De rand des voorkieuwdeksels is getand en loopt aan zijnen hoek in! 
twee stekelachtige punten uit. Hij is zilverkleurig met zwarte dwarsstrepen,, 

wordt een weinig meer dan een halven voet lang, en bewoont de kusten 

van Australië. 
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De Everts-Baarzen. (Serrani.) 

Deze visschen hebben, wat hunne gestalte in het algemeen betreft, groote: 
overeenkomst met de eigeulijke Baarzen ; maar hunne beide rugvinuen zijn 
vereenigd. Hun kieuwvlies is als de Baarzen, met zeven stralen voorzien. 
Hunne schubben zijn tamelijk klein. Zij hebben eene groote zwemblaas, be-# 
wonen de zee, en worden in de heete en warmere luchtstreken aangetroffen. 

De ergenlijke evertsen (Serranus) vormen een in soorten zeer talrijk: 
geslacht. Zij hebben het kieuwdeksel meestal met drie doornen voorzien, 
aan hunne kaken, behalve talrijke kleinere, enkele grootere tanden en worden: 
in alle zeeën der heetere luchtstreken menigvuldig aangetroffen; eenige be 
wonen ook de Middellandsche zee, en zij verdwalen somtijds zelfs tot aan 
de kusten van Engeland, ontbreken echter in de Noord- en Oostzee. Som- 

migen zijn dwars of in de lengte gestreept, de meesten op allerlei wijze 
gevlekt, en laatstgenoemden worden in Nederlandsch-Indië algemeen Jacob: 
Evertsen geheeten, zijnde deze benaming, door de zeelieden gegeven, eene- 
toespeling op het gevlekte en puistige gezigt van den Admiraal van dien naam, 
die eene der eerste Hollandsche vloten naar Oost-Indië voerde. Bij de. 
Fransche visschers zijn zij onder den naam van serrans of perches de mer: 

bekend. De meesten zijn even lekker als onze Baars, en worden in Java, 
Japan en andere volkrijke uitheemsche kuststreken zeer duur betaald. De: 
gewone soort der Middellandsche zee, Serranus scriba, heet den kop als 
volgeschreven met fijne halen en lijnen. Eene andere soort dier zee, Serr. 
cabrilla, even als de voorgäande van de groolte van een Baars, heeft omstreeks: 

negen donkere banden op den rug, eenige strepen op den buik en drieschuinsche : 
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strepen op den kop. Verscheidene vroegere en nieuwere schrijvers beweren; 
dat deze soorten hermaphrodieten zijn en dat ieder voorwerp, na zijne kuit 
geschoten te hebben, die zelf bevrucht. — De meroe (Serr. gigas), eveneens 

uit de Middellandsche zee, Serr. horridus, geograpkicus en anderen, die 
gemeen aan de kusten van Java zijn, bereiken eene lengte van eenige voeten 
en zijn om haar lekker vleesch zeer gezocht, — In deze zeeën komt ook de 
fraaije oranjekleurige, fijn blaauw gestreepte Serr. formüsus voor. — Eene 
zeer zeldzame soort, Serr. phdëthon, wier vaderland nog onbekend is, heeft in 
het midden der gevorkte staartvin eenen vrijen straal, die het geheele overige 
ligehaam in lengte evenaart. — Serr. altivèlis van de kusten van Java is 
kennelijk aan zijne hooge rugvin. — Serr. oculâtus van Martinique, en aldaar 
gros-yeur genoemd, is geheel rood van kleur. Deze soort schijnt ook aan 
de kusten van Japan voor te komen.— Eene kleinere, roode, donker gestreepte 
soort, Serr. ereolus, komt ook van Martinique en wordt aldaar créole ge- 
noemd. 

Eene andere soort van den Indischen Oceaan, Etelis carbuncülus, heeft 

groote enkelstaande tanden in de kaken. Hare beide rugvinnen zijn slechts 
aan den wortel vereenigd, en zij is prachtig robijnrood met goudgeele lengte- 

Strepen. 
‚_ De barbiers (Anthias), zijn tamelijk klein; de buitenste stralen hunner 
staartvin zijn verlengd, en de zijstreep , welke langs den rug loopt, is achter 
de rugvin afgebroken, en begint op nieuw op het vrije gedeelte van den 
staart. Hiertoe behoort Anth. sdcer, met zeer lange buikvinnen en Anth. 
buphthalmus, met zeer groote oogen en eenen zeer diep gevorkten staart; 
beiden rood, met geele vinnen, en zoowel de Middellandsche zee als den 

Oceaan tot de Kaap de Goede Hoop bewonende. 
Sommige soorten (Plectropoma) hebben den hoek van het voorkieuwdeksel 

met eenige schuins naar voren gerigte stekeltjes voorzien, — Hiertoe behoort 
Plectr. leopardus, roodachtig geel, met talrijke blaauwachtige ronde vlekjes 
als bezaaid, van den Indischen Oceaan. 

Andere soorten hebben zeer kleine, onder de huid verborgene schubben, 
fluweeltanden, en slechts drie of vier stekels aan de rugvin. Hiertoe behoort 
Rypticus arenâtus uit de West-Indische zee, en aldaar savonnier genoemd, 
omdat zijne met slijm bedekte huid schuimt, wanneer men ze wrijft. 

Er zijn ook soorten met eenen diep gevorkten staart en fluweeltanden : 
b.v. Centropristis nigricans, grijsachtig bruin van kleur; een der lekkerste 
visschen aan de Atlantische kusten van Noord-Amerika, waar bij seabass, 

blackhass of blackkharry genoemd wordt. — Centr. herundinacèus, rood, 
met eene geele streep; dit is de nada-itojori der Japanners. 

Bij sommige soorten is de eerste rugvin kort en laag, en het voorkienwdeksel 
zonder tandjes. Dit zijn : Grystes salmoides, in Nieuw-York growler 
(knorrepot) genoemd; deze visch heeft veel overeenkomst met de Zeebaarzen, 
hij is gemeen in de rivieren van Noord-Amerika, en zeer lekker. Grystes 
macquariensis, uit de rivieren van Australië. Aulacocephalus, donker 
paarsch met eene breede geele streep aan iedere zijde van den rug, en in 
Japan hana-ara genoemd. 
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In de Middellandsche zee wordt eene soort, Polyprton cernium, gevonden, 
wier kop geheel ruw, en op de kieuwdeksels met eene lijst voorzien is, 
De visschers noemen haar cernio of cernier; zij is bruin van kleur, wor 
zeer groot, leeft in de diepte op rotsachtige gronden ‚ en is zeer smakelijk. 

De Hoek-Baarzen. (Diacope.) 

Deze visschen herinneren de eigenlijke Baarzen door hunne uiterlijke ge= 
stalte; maar hun ligchaam is meestal hooger, de rug en de kop van boven 
zijn sterker gewelfd, hunne beide rugvinnen zijn tot boven toe met elkander * 
vereenigd; hun kieuwdeksel is puntig, maar zonder stekels, en zij zijn voor=* 
namelijk kennelijk aan hun voorkieuwdeksel, dat van hoven met eene insnede 
voorzien is, welke in een knobbeltje van het tusschenkieuwdeksel sluit. Dit 
geslacht, ook Mesoprian genoemd, bevat een aanzienlijk getal soorten, welke » 

niet zelden eene grootie van twee tot drie voet bereiken, en in de zeeën 
der tropische gewesten aangetroffen worden. Eene der grootste soorten van 
de Indische zee is Diacope Sebe. Zij is oranjegeel met drie breede donker— 
roode dwarsstrepen, en voortreffelijk van smaak. — Eene kleinere soort, 
Diac. octolineata, die van de Roode tot in de Stille Zuidzee verbreid is, 

is fraai geel met vier lichtblaauwe, met zwart ingezoomde lengtestrepen op 
iedere zijde van het ligchaam. — Eene andere, Diae. nigra, van de Roode 
zee, is geheel zwart van kleur, — De fraaiste soort van de oostkusten van 

Amerika, Diac. wninotâta, is van boven staalblaauw, op de zijden rosé- | 
en op den buik zilverkleurig, en met omstreeks acht goudgeele lengtebanden 
voorzien, 

De Possen. (dcerina.) 

Ofschoon in het algemeen met de Baarzen door hunne gestalte en bewerk 
tuiging overeenstemmende, wijken de Possen echter op eene in het oog 
vallende wijze van deze af door de groeven, welke men op hunne wangen 
aantreft. Behalve dat zijn hunne beide rugvinnen volmaakt met elkander 
vereenigd. Zij leven in de rivieren en meren van Europa en Siberië. 

De gewone pos (Acerina cernùüa) wordt in alle rivieren van het koude ; 
en gematigde Europa en ook in de Nederlanden, menigvuldig aangetroffen. » 
Hij heeft, ten opzigte zijner levenswijze, veel overeenkomst met den gewonen 
Baars, wordt een’ halven voet lang, en is groenachtig, met goudkleurigen 
weêrschijn. — Eene andere soort, de Schraetzer (Acerina schretzer), wordt _ 

in den- Donau gevonden, en is een weinig grooter en langwerpiger dan de 
gewone Pos. 

De Makreel-Baars. (Scomörops.) 

Deze visch van de kusten van Japan heeft de vinnen zeer evenredig ont- 
wiskeld. De beide rugvinnen stooten met haren wortel aan elkander. Het 
oog is groot; de mond wijd; de kaken, het gehemelte, de tong en keelgat 
beenderen zijn met scherpe tanden bezet: die der kaken zijn groot. Hij is 
blaauwachtig geelbruin van kleur, met geelachtige vinnen en bereikt een 
voet lengte, 
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DE SCHUTTER. (TOIOTES.) 

De schutter (Tozotes jaculâtor) is een visch van de grootte eener mans- 
hand, die in Oost-Indië en den Indischen Archipel, in de zee en rivieren, 
aangeiroffen wordt en, om zijne gewoonte, allerlei kleine insecten te vangen, 
door waterdroppels op hen te schieten, beroemd is geworden. Zijne rugvin 
is ver naar achteren tegenover de aarsvin geplaatst, en hare voorste helft be- 
staat uit vier krachtige stekels, die echter tot over de helft onder de tamelijk 
groote schubben van het ligchaam verborgen zijn. Het ligchaam is op deze 
plaats zeer hoog en loopt van hier naar voren puntig toe. De kop is, boven 
de groote oogen, plat, en de onderkaak langer dan de bovenkaak. Beide 
kaken, even als het gehemelte, zijn met vele kleine tanden voorzien. Deze 
visch is groenachtig, van boven donkerder, en met vier of meer groote zwarte 
vlekken voorzien. Zijne mondopening is ruim, en de kaken zijn zeer vooruit- 
strekbaar. Deze visch voedt zich met allerlei insecten, welke zich op planten, 
die in het water zelve of aan de oevers groeijen, ophouden, en bemeestert die, 
door, met zijne snel uitgebragte kaken waterdroppels op hun te werpen, 

__ waardoor deze in het water vallen, en hem eenen gemakkelijken buit aan- 
bieden. 

DE OOR-VISSCHEN. (POMOTIS.) 

Deze visschen naderen de Baarzen door hun maaksel; maar hun ligchaam 

is meer ineengedrongen en hooger, en zij hebben slechts zes stralen in 
het kieuwvlies. Hunne rugvinnen zijn volkomen vereenigd; hunne kaken 

en meestal ook het gehemelte zijn met fijne tandjes voorzien; de kieuw- 
deksels zijn, zoo als het overige ligchaam met tamelijk kleine schubben, 
bedekt, en de huid, aan den bovenrand des kieuwdeksels, met eene zwarte 

vlek voorzien, of meer of minder verlengd. Zij worden in de rivieren en 
staande wateren van het warme en gematigde Noord-Amerika tot op Cuba 
aangetroffen. 

Onder de soorten, welke dit laatste kenmerk vertoonen, behoort de pond- 

perch der Anglo-Amerikanen, Pomotis auritus, die licht bronskleurig is, 
bijkans een voet lang wordt, zeer gemeen in de staande wateren is, en 
gaarne in het zand of den modder kruipt. 

Bij andere soorten begint de rugvin ver naar achteren, en staat tegenover 
de aarsvin, welke met zes tot negen stekels voorzien is, en derhalve op de 
rugvin gelijkt. Tot deze afdeeling behoort de rock-bass uit het Huronmeer, 
Centrarchus of Ichthetis sparoides met negen stralen, en Centrarchus heza- 
canthus met zes stralen in de aarsvin, in de staande wateren van Carolina 
levende. 

DE PIJLBAARZEN. (SPHYRZENA.) 

Deze visschen, welke men, met Baarzen in den vorm van Snoeken, kan 
vergelijken, hebben een buitengewoon in de lengte gerekt, slechts weirig 
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zamengedrukt ligchaam, kleine vinnen, eenen verlengden snuit met eene 
uitstekende onderkaak, eene wijde mondopening en groote puntige tanden. 
Er zijn twee, ver van elkander verwijderde rugvinnen aanwezig, de eerste 
gewoonlijk met vijf stekels; de tweede tegenover de kleine aarsvin staande. 
De kieuwdeksels zijn ongewapend, en, even als het overige ligchaam, met 
tamelijk kleine schubben bedekt. De kaken en de gehemelte-beenderen zijn 
met krachtige en puntige tanden van ongelijke grootte gewapend. Zij hebben 
zeven stralen in het kieuwvlies. Deze visschen bereiken niet zelden eene lengte 
van vier tot vijf voet en meer en zijn zeer verslindend. Zij zijn meestal groen- 
achtig met zilverglans, en worden in de zeeën der heete en warmere lucht- 
streken aangetroffen. De verschillende soorten van dit geslacht vertoonen 

onderling veel overeenkomst. 
De gewone soort, Sphyrena vulgäris, bewoont de Middellandsche zee, en 

wordt aan de kusten van Italië meestal Snoek of Zee-snoek, aan die van Spanje 

espelo genoemd. Haar vleesch is smakelijk. — De gewone soorten der Atlan- 
tische zee en van de kusten van Zuid-Amerika zijn Sphyr. picuda en bar- 

racuda. Van laatstgenoemde zegt men, dat haar vleesch somtijds vergiftige 
eigenschappen heeft, wanneer het, instede van gezouten, versch gegeten 
wordt. — Sphyr. jello is zeer gemeen in den Indischen Oceaan en Archipel, 
tot in de Stille Zuidzee, — Spyr. obtusdta, van Japan, wordt aldaar akata- 
rokamasu genoemd. — Sphyr. nigripinnis, eveneens uit de Japansche zee, 
heeft zwarte vinnen. 

DE PIETER-VISSCHEN, (TRACHINI.) 

Deze familie bevat verscheidene, in gedaante onderling zeer verschillende 
visschen, welke het gewone getal vinnen en een met schubben bekleed 
ligchaam hebben, die echter daaraan kennelijk zijn, dat hunne buikvinnen, 
onder en voor de buikvinnen, dat is te zeggen, aan de keel geplaatst zijn, en 
dat hunne tweede rugvin en vooral de aarsvin zeer lang zijn, weshalve ook de 
staart of, met andere woorden, het achterste gedeelte van het ligchaam langer 
is dan het voorste met den kop. Zij naderen, ten opzigte van hun inwendig 
maaksel, het meest de Baarsachtige visschen. Hunne buikvinnen zijn met 
zes stralen voorzien, van welke de eerste somtijds hard is. Zij hebben meestal 
zes stralen in het kieuwvlies, en hunne kaken, zoo als het gehemelte zijn 
met tanden bezet. Zij leven in de zee, en zijn over den geheelen aardbol 
verbreid, Hiertoe behooren de volgende geslachten. 

De Pietermannen. (Trachinus.) 

Zij hebben het kieuwdeksel met eenen grooten krachtigen stekel gewapend. 
Hun ligehaam is langwerpig en zamengedrukt en de kop middelmatig, maar 
de snuit zeer kort. De oogen liggen hoog en stooten aan de bovenlijn van den 
kop, en men ontwaart meestal voor het oog eenen stekelachtigen knobbel. De 
mondopening is ruim, tot ver àchter de oogen gespleten, en schuins naar boven 
loopende. De kaken en het gehemelte zijn met vele kleine tanden gewapend. 

Kemenade ot nn 
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Hunne tamelijk kleine buikvinnen hebben van voren eenen stekel, en staan 
vóór den wortel der borstvinnen, wier onderste stralen slechts aan de punt 
een weinig getakt zijn. De aarsvin reikt tot onder de borstvinnen, en is 
derhalve zeer lang. De weeke rugvin is bijkans even lang als deze, en wordt 
onmiddelijk voorafgegaan door eene kleine, meest uit zes stekels bestaande, 
van achteren zeer lage, eerste rugvin. De staartvin is een weinig uitgesneden. 
Ligehaam en kieuwdeksels zijn met kleine ruwe schubben bedekt. Deze visschen 
bereiken eenen halven tot eenen voet lengte. Zij worden in de zeeën om 
Europa tol aan de kust van Guinea aangetroffen. In Frankrijk worden zij 
vives, in Engeland weavers, in Spanje aragna en in Italië tragina genoemd. 

Zij houden zich op banken op, waar zij zich in het zand woelen. Op het land 
gebragt, leven zij tamelijk lang, slaan hun ligchaam in de hoogte, wanneer 
men ze aanraakt, en brengen met de stekels van hunne kieuwdeksel en hunne 
rugvin wonden toe, welke zeer veel pijn veroorzaken, moeijelijk genezen, 
en niet zelden ten gevolge hebben, dat de vingers slijf of verminkt worden. 
Daar voornoemde stekels ondoorboord en er geene werktuigen aanwezig zijn, 
welke eenig vergiftig vocht afscheiden, zoo moet men aannemen , dat de slijm 
van den visch, in vereeniging met de door geweld toegebragte en als het ware 
gescheurde wonde, de genezing daarvan moeijelijker maakt dan die van gewone 
wonden. De soorten van dit geslacht zijn niet zeer talrijk, en hebben on- 

derling groote overeenkomst. De gewone pieterman (Trachinus draco), die 
aan de meeste kusten van Europa voorkomt, en zeer gemeen aan de onze 
is, bereikt eenen voet lengte. — Eene andere Trach. vipèra, wordt slechts 
half zoo lang als de gewone. Zij is menigvuldig aan onze kusten en langs 
de Noord-kusten van Frankrijk, en wordt ook aan die van Engeland aan- 
getroffen, waar men haar adder-pike (addersnoek) noemt. 

De Bastaard-Pietermannen. (Percis.) 

Zij gelijken in het algemeen op de eigenlijke Pietermannen; maar hun kop 
is minder zamengedrukt, hun snuit is langer, hunne kaken zijn behalve met 

kleine ook met verscheidene grootere tanden voorzien; de stekel van hun 
kieuwdeksel is klein ; hun oogrand is ongewapend ; hun ligchaam is langwer- 
piger en bijkans rolrond; hunne aarsvin is minder lang, en de aars derhalve 
niel zoo ver naar voren geplaatst. De stralen hunner borstvinnen zijn allen ge- 

takt, Hunne eerste rugvin is geheel of gedeeltelijk met de tweede verbonden. 
Zij bereiken zelden meer dan eenen voet lengte, en worden in de Roode en 
de Indische tot in de Stille Zuidzee aangetroffen. Zij zijn meestal met zeer 
fraaije kleuren versierd. — Percis hezophthalma, uit de Roode zee, is 
groenachtig, op de zijde des staarts met drie zwarte, geel ingezoomde ronde 
vlekken. — Percis pulchella, van Japan, heeft een roodbruin ligchaam, 

met blaauwe gekronkelde strepen op den kop. — Tot deze afdeeling behoort 
ook Aphrites Urvillii, een zoetwater-visch van Tasmanië. 

Aan deze visschen sluit zich aan Pinguipes brasiliänus. De rugvinnen 
zijn bij deze soort volkomen ineenvloeijend. De stralen der buikvinnen zijn 

zeer dik en de kop is even breed als hoog. — Eene andere soort, Ping. 
chtlensis, komt van de kusten van Chile. 
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Hemerocctes acanthorhynchus, van Nieuw-Zeeland, heeft groote schub- 
ben; de oogen liggen zeer digt bijeen en zijn schuins naar boven gerigt; 
de bovenkaak loopt van voren in twee punten uit; de eenige rug— en aarsvin 
zijn zeer lang. Deze visch is donkergeel van kleur, met blaauwe schuinsche 

strepen op den kop. 

De Slang-Baarzen. (Percophis.) 

Deze visch, welke den naam van slangbaars of Percophis brasiliensis 
draagt, heeft het ligchaam rolvormig en nog sterker in de lengte gerekt dan 

de Pijlbaarzen, met welke hij eenige uiterlijke overeenkomst heeft. De aarsvin 

reikt tot aan het einde der borstvinnen, over welke de eerste rugvin staat, 

die door eene groote tusschenruimte van de tweede afgescheiden is. De kop 
is zeer langwerpig, en geheel met schubben bedekt. De kieuwdeksels zijn 
ongewapend. De onderkaak steekt ver voor de bovenkaak uit, en beide zijn, 
even als het gehemelte, met krachtige tanden van ongelijke grootte bezet. 
Hij heeft zeven stralen in het kieuwvlies, eene lengte van eenen voet, is 
bruin met zilverglans, en wordt aan de kusten van Brazilië gevonden. 

De Schorpioen-Visschen. (Bovichthys.) 

Deze visch, Bovichthys diacanthus, van de kusten van Chile en bij 

Tristan d'Acunha waargenomen, vereenigt met de hoofdkenmerken der Pieter- 
visschen de gestalte der Donderpadden, en herinnert ook die der Zeehanen. 
Zijn kop is groot en plat; de zeer groote oogen zijn geheel naar boven 
geplaatst. De onderste stralen der borstvinnen zijn niet getakt. De beide rug- 
vinnen zijn hoog, en stooten met haren wortel aan elkander. De laatste 
stralen der aarsvin zijn verlengd. Hij heeft fluweeltanden in de kaken en 
het gehemelte, en zeven kieuwstralen. Deze visch is donker van kleur, met 
witte ronde vlekken aan de zijden van den staart, en wordt te Valparaiso 
torrito genoemd. 

De Sterrekijkers. (Uranoscopus.) 

Deze visschen worden zoo genoemd, omdat hunne kleine oogen aan de zijden 
der bovenvlakte van den kop liggen en naar boven gerigt zijn. Men herkent 
hen, behalve dat, voornamelijk aan hunnen grooten, vierkanten , door verhe- 
venheden ruwen en met eene huid zonder schubben bekleeden kop, en door 
hunne loodregte mondopening. Hun ligchaam is langwerpig en krachtig en met 
kleine schubben bedekt, of ook geheel naakt. Zij hebben eene harde en eene 
weeke rugvin, die somtijds tot ééne vin ineenvloeijen. Hunne buikvinnen liggen 
ver voor en onder de borstvinnen, die zeer groot zijn. Hunne aarsvin is lang, 
en de staartvin meestal een weinig afgerond. De zijstreep loopt zeer digt 
langs de bovenvlakte van den rug heen. Zij hebben eenen stekel aan het schou- 
derbeen; en hun mond is vóór de tong met een lang en smal vlies voorzien, 
hetgeen waarschijnlijk dient, om de kleine visschen, waarmede zij zich voeden, 
tot zich te lokken. Zij leven eenzaam in de zeeën der heetere en warmere 
luchtstreken. De meesten zijn bruin gemarmerd en gevlekt. 
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De gewone soort, Uranoscopus scaber, heeft gescheidene rugvinnen, en 
wordt in de Middellandsche zee aangetroffen. De grootste soort, Ur. inermis, 
die twee voet lang wordt, en de Indische en Japansche zee bewoont, heeft 
de rugvinnen vereenigd. — Ur. elongätus van Japan, heeft slechts ééne, ver 
naar achteren geplaatste, rugvin, en een langwerpiger ligchaam dan de overige 
soorten. 

DE ZAND-BAARS. (TRICHODON .) 

Deze zonderlinge visch heeft door zijne gestalte en zijne levenswijze eenige 
overeenkomst met de Pietermannen, van welke hij voornamelijk door de 
volgende kenmerken afwijkt. Het geheele ligchaam is zonder schubben. Er 
zijn twee van elkaâr gescheidene rugvinnen van gelijke grootte aanwezig. 
De buikvin staat een weinig achter den wortel der borstvinnen. Het kieuw- 
deksel is glad, maar het voorkieuwdeksel is met vijf, stervormig geplaatste, 
stekels voorzien. De kop is van boven plat. De mondopening is bijkans lood- 
regt. Hij wordt tusschen eenen halven en eenen voet lang, is van boven 
loodkleurig, van onderen wit. Hij houdt zich aan de kusten van Kamtschatka 
en de Alëoetische eilanden op, kruipt bij den tijd der ebbe, in het zand, 
waarin het wijfje ook de kuit schiet, en de eijeren schijnt uit te broeijen, 
nadat die door het mannetje bevrucht zijn. Men kent slechts ééne soort van 
dit geslacht; zij wordt Trichodon Stelleri genoemd. 

De Cichlops. (Cichlopsis.) 

Deze visch uit de Moluksche zee, Cichlopsis cichlophthalmus, ook Labra- 

cinus genoemd, heeft een langwerpig, eenigzins lansvormig ligchaam ; eene 
zeer lange rug— en aarsvin, welke van achteren puntig verlengd en, behalve 
drie kleine, aan haar vooreinde geplaatste stekelstralen, geheel uit weeke stra- 
len zaamgesteld zijn; eene stomp-lansvormige staartvin; eenen korten kop 
met een sterk afhellend voorhoofd; eene dikke en opklimmende onderkaak ; 
tamelijk krachtige hoektanden en, behalve deze, fluweeltanden aan de boven- 
kaak en het gehemelte ; eenen tot-onder het oog gespletenen mond; tamelijk 
kleine schubben, welke zelfs de wangen en kieuwdeksels bekleeden, en zes 
kieuwstralen. Hoofdkleur bruinachtig geelrood, gewoonlijk met vijf tot zes 
zwarlachtige min of meer afgebrokene lengtestrepen. 

DE SCORPIOEN-VISSCHEN. (COTTI.) 

Deze visschen zijn in het algemeen kennelijk door hunnen met stekels of 
beenstukken gepantserden kop, en voornamelijk door de lange, aan het voor- 
kieuwdeksel stootende, onder—oograndbeenderen, welke de wangen als met 
een schild bedekken. Hun kop heeft meestal eene zonderlinge gedaante, hunne 
oogen zijn groot en bij de meesten min of meer naar boven gerigt. Hunne 
borstvinnen zijn niet zelden sterk ontwikkeld, en hare onderste stralen bij velen 
ongetakt, of de eerste of drie eerste geheel vrij en, als het ware, vingervormig. 

. 16 
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De buikvinnen zitten aan of voor de borst, en zijn met een stekeltje en vijf 
weeke stralen, somtijds slechts met drie weeke stralen voorzien. Er is steeds 
ééne aarsvin aanwezig en meestal twee, dikwijls vereenigde rugvinnen. 
De staartvin is bij de meesten afgerond. Bij eenige soorten zijn de stralen 
van alle vinnen buigzaam en onverdeeld. Zij hebben fluweeltanden aan de 
kaken en meest ook aan het ploegbeen en gehemelte. Sommige soorten zijn 
klein, andere bereiken één tot twee voet lengie. Zij leven, op weinige uit- 
zonderingen na, in de zee, en zijn over de geheele wereld verbreid. 

De Zeehanen. (Jrigla.) 

De Zeehanen, ook Knorhanen genoemd, zijn kennelijk aan hunnen min 
of meer vierkanten, van de groote hoogliggende oogen sterk naar de punt 
des snuits afhellenden, en met groote ruwe beenstukken bedekien, kop. Hun 

ligchaam is langwerpig, veelal even breed als hoog en naar achteren kegel- 
vormig. Zij hebben twee, van elkaâr gescheidene rugvinnen en hunne buik- 
vinnen zitten aan de borst. Hun ligehaam is met schubben of harde schilden 
bedekt. De meesten bereiken omstreeks een’ voet lengte eu zijn van boven 
roodachtig. Zij worden in alle zeeën aangetroffen, en vormen de volgende 
hoofdgeslachten. 

De eigenlijke zeehanen hebben onder iedere borstvin drie vrije stralen; 
een met schubben bedekt ligchaam; eenen sterk afhellenden snuit; eene 
ruime, op iedere zijde met een lang aanhangsel voorziene, zwemblaas, en 
omstreeks twaalf blinde aanhangsels aan het darmkanaal. De zijstreep en 
ook de rug zijn bij velen met groote, scherpe en puntige schubachtige platen 
voorzien. Zij zwemmen zeer vlug, voeden zich met weekdieren, jonge #& 
visschen, kwallen en andere zeedieren; laten, wanneer zij uit het water 
gehaald worden, een knorrend geluid hooren; worden vooral in de gematigde 

en koudere streken van beide halfronden in groote menigte aangetroffen, 
en schijnen in de meeste tropische zeeën te ontbreken. Zij hebben fluweel _ 
tanden aan de kaken, aan het ploegschaarbeen en somtijds ook aan de ge- 
hemeltebeenderen. — Eene der gemeenste soorten in de zeeën om Europa, 
de kleine zeehaan of poon (Trigla gurnardus), is van boven graauw, dikwijls 
in het roodachtige trekkende, en meestal met witte vlekjes als bezaaid. — 
De groote zeehaan (Tr. hirundo), even gemeen als de kleine, heeft de 
achterzijde der grootere borstvinnen zwart met blaauwe randen. — Bij eene 
soort uit de Middellandsche zee, Tr. lyra, die tot in het kanaal voorkomt, 
is de harde snuit aan zijn einde tamelijk diep gevorkt en geland: zij is 
rood van kleur, bereikt eene lengte van twee voet, en heeft groote borst- 
vinnen. — [n Japan vindt men twee soorten met eenen gevorkten snuit, 
Tr. Bürgeri en hemisticta, beide van boven rood; de eerste met kleinere 
blaauwachtige, de tweede met grootere, op de vliezen zwarte, borstvinnen, 
en met zwarte vlekjes langs de zijstreep en bovendeelen. — Aan de Atlantische 
kusten van Amerika vindt men eenige soorten met nog grootere borstvinnen , 

en met tanden aan het gehemelte. Hiertoe behoort Tr. (Prionütus) punclâta, 

van boven grijsbruin, met rosse vlekken, eene grootere zwarte vlek boven aan 
de eerste rugvin, en de borstvinnen van onderen blaauw gezoomd. 
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De pantser-zeehanen (Peristedion) hebben het ligchaam achthoekig en 
ingesloten in een pantser, gevormd, op iedere zijde, uit vier rijen groote, 
zeshoekige, in het midden met doornachtige stekels voorziene, harde schubben ; 
hun snuit is op iedere zijde verlengd in een regt en plat uitsteeksel; de mond 
ligt aan de onderzijde vaa den kop; hunne onderlip is met getakte voel- 
draden voorzien; de borstvin heeft slechts twee vrije draden, en de tanden 

ontbreken geheel en al. Zij gelijken voor het overige op de eigenlijke Zee- 
hanen, en zijn min of meer rood van kleur. Men kent slechts drie soorten 
van dit geslacht. De eene, uit de Middellandsche zee, Per. cataphractum, 
die ook somtijds in het Kanaal gevangen wordt, heeft de stralen der eerste 
borstvin gewoonlijk verlengd. — De tweede soort, van de kusten van Japan, 
Per, orientâle, heeft de uitsteeksels van den snuit meer naar buiten gerigt. — 
De soort van de Molukken, Per. läticeps, heeft eenen zeer breeden kop. 

De vliegende zeehanen (Dactyloptêra), hebben buitengewoon groote en 
breede borstvinnen, welke tot aan de staartvin reiken, en van onderen door 
eene kleinere, uit vijf tot zes stralen bestaande vin, de vrije stralen der overige 
Zeehanen voorstellende, voorafgegaan worden; hunne schubben zijn met 
scherpe kielen voorzien ; hun snuit is zeer kort, en hun voorkieuwdeksel loopt 
in eene lange en zeer krachtige punt uit. Deze visschen verheffen zich, wan- 
neer zij door andere roofvisschen vervolgd worden, fnet eenen fikschen sprong 

uit het water; bewegen zich, door hunne lange borstvinnen gedragen, eenigen 
tijd door de lucht, en vallen alsdan weder in de zee. Zij zijn, door deze 
gewoonte, even beroemd en even bekend bij de Zeevaarders als de eigenlijke 
vliegende visschen. De gewone soort, Dact. völitans, wordt een’ voet lang, 
is van boven bruin, van onderen roodachtig, en heeft zwarte borstvinnen met 

blaauwe vlekken. Zij bewoont de Middellandsche zee en den Atlantischen 
Oceaan tot aan de oostkust van Amerika en de geheele westkust van Afrika. — 
Bij de soort uit den lndischen Oceaan, Dact. orientalis, die tevens over alle 
warme streken der Zuidzee verspreid is, is de pantserhelm, welke den kop 
bedekt, bij het achterhoofd buitengewoon diep ingesneden, en dadelijk achter 
die insnede is de eerste straal der rugvin geplaatst, die van de overige geheel 
afgescheiden en drie maal langer dan deze is. Zij is van boven rood; van 

onderen en op de vinnen witachtig blaauw, en heeft ronde, donkergroene 
vlekjes op de borstvinnen, die in het midden fraai groen van kleur zijn. 

Aan de kusten van Suriname wordt een, twee tot drie duim lang, vischje 
Cephalacanthus spinarella, gevonden, dat even als de vliegende Zeehanen 
eenen korten snuit, eenen gepantserden kop en eenen langen stekel aan het 
voorkieuwdeksel heeft, maar zijne borstvinnen zijn niet grooter dan de bij 
de gewone Zeehanen, zonder vrije stralen, en de vliezen zijn op hare boven— 
helft geel, op de onderhelft zwart. De groote doornachtige uitsteeksels van 

het achterhoofd zijn nog veel langer dan bij de vliegende Zeehanen, en reiken, 
op iedere zijde, tot over de helft des wortels van de rugvin. 

De Snoek-Scorpioenvisschen. (Platycephälus.) 

Zij zijn gekenschetst door een langwerpig, eenigzins plat en met ruwe, 
tamelijk kleine schubben bedekt ligchaam ; eenen zeer platten , met stekels en 
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gezaagde lijsten gewapenden kop; groote, schuins naar boven gerigte oogen ; 
eenen breeden, platten, stompen, snoekachtigen snuit, met eene eenigzins 
vooruitspringende onderkaak. De eerste rugvin strekt zich tot aan den wortel 
der tweede uit; hunne buikvinnen zijn met eenen stekel en vijf weeke 
stralen voorzien, en zij hebben zeven stralen in het kieuwvlies. Deze visschen 
zijn van de Roode zee over den Indischen Oceaan en de warme streken der 
Zuidzee verbreid. 

De eigenlijke snoek-scorpioenvisschen hebben de buikvinnen een weinig 
meer naar achteren geplaatst dan de borstvinnen. De meesten bereiken eene 
lengte van een’ tot twee voet. Zij zijn voortreffelijk van smaak, houden 
zich langs de kusten op, en hebben de gewoonte, van zich in het zand te 
woelen, ten einde op deze wijze de voorbijzwemmende visschen, die hun 
tot voedsel verstrekken, te verrassen en overmeesteren. Eene der meest 
verbreide soorten, Platycephalus insidiätor, is boven grijsbruin, van onderen 
witachtig, en heeft op de staartvin drie tot vier zwarte vlekken in de gedaante 
van banden, — Plat. guttätus van de kusten van Japan, is lichtbruin, met 
donkerbruine dwarsbanden over den rug. De vinnen zijn met ronde zwarte 
vlekken bedekt, en het geheele overige ligchaam is met kleine zwarte stipjes 
als overzaaid. 

Aan de kusten van Japan worden twee soorten gevonden, wier buikvinnen 
vóór de borstvinnen zitten en wier kop achter den snuit een weinig verhoogd 
is. De eene, Bembras japonicus, bijkans een’ voet lang, is rood van kleur 
met witachtige vinnen. De tweede, Bembras curtus, is kleiner ; haar ligchaam 

is meer ineengedrongen ; de onderkaak steekt sterk vooruit; zij heeft grootere 
schubben, en hare aarsvin en tweede rugvin zijn meer dan de helft korter, 
en ieder slechts met acht of negen stralen voorzien. 

De Donderpadden. (Cottus.) 

Zij hebben eenen grooten, eenigzins platten kop, die naar onderen tamelijk 
breed uitloopt, en van boven, zoo als de kieuwdeksels, meestal met enkele 

dikke tandachtige uitsteeksels voorzien is. Haar snuit is afhellende, kort en 
afgerond. Zij hebben twee gescheidene rugvinnen; slechts bij ééne soort zijn 
deze vinnen vereenigd, terwijl bij eene andere soort de eerste rugvin geheel 
ontbreekt. De buikvinnen staan onder den wortel der borstvinnen, en zijn 
meestal met drie, somtijds met vier stralen voorzien. De borstvinnen zijn 
tamelijk groot, en hare stralen zijn, op de onderste helft, niet getakt. De 
aars bevindt zich omstreeks in het midden van het ligchaam. Zij hebben 
zes stralen in het kieuwvlies en een klein getal portier-aanhangsels; maar 
de zwemblaas ontbreekt. De meeste soorten zijn klein van gestalte, en er 
is er geene, die veel meer dan eenen voet lengte bereikt. Slechts twee soorten 
bewonen de rivieren van het noordelijk halfrond. Alle overige worden in 
de zee, en wel in de koudere en gematigde streken van het noordelijk halfrond, 
aangetroffen ; men heeft er intusschen ook eene aan de Kaap waargenomen. 

De eigenlijke donderpadden hebben eene naakte huid, op welke men zelden 
en slechts toevallig eenige rijen van onduidelijke schubben opmerkt. Haar 
kop is met stekels voorzien ; hare beide rugvinnen zijn gescheiden of slechts 

ed 
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aan den wortel vereenigd, en zij hebben slechts drie stralen aan iedere buik- 
vin. — De gewone rivierdonderpad (Cottus göbio), wordt vier tot vijf 
duim lang, heeft eene gladde slijmerige huid, die ook den kop bekleedt; deze 
is slechts met één’, aan het voorkieuwdeksel zittenden stekel voorzien; de 
eerste rugvin is zeer lang, en de geheele visch zwartachtig van kleur. Hij 
wordt in het gematigde en koude Europa, en het geheele noordelijke Azië 
tot Kamtschatka aangetroffen, en houdt zich in beken en rivieren op, wier 
grond met zand of steenen, onder welke hij zich verschuilt, bedekt is. 

Hij zwemt met buitengewone snelheid, voedt zich met insecten en hunne 
maskers, en wordt door andere visschen, vooral door de Alen, vervolgd. 
Gekookt, neemt hij eene roode kleur aan, en is zeer smakelijk. — De soorten, 
die de zee bewonen, leven eenzaam, en houden zich, hetzij tusschen rotsen 

of zeewier, hetzij op zandige gronden op.— De gewone donderpad der 
Noordzee, Cottus scorpius, ook zeepos genoemd, wordt negen duim lang, 
heeft den kop met vele stekelachtige verhevenheden gewapend, en is donker- 
bruin van kleur, met witachtige vlekken, terwijl de buik geheel wit en grijs 
gemarmerd is. De wijfjes zijn grooter en dikker dan de mannetjes, en ook 
eenigzins anders van kleur. — In de Oostzee wordt eene soort, Cottus qua- 
dricornis, gevonden, die boven de oogen en het achterhoofd twee paar 
wratachtige knobbels, in de gedaante van kleine champignons heeft. — In 
den noordelijken Stillen Oceaan worden verscheidene kleine soorten aange- 
troffen, welke aan het voorkieuwdeksel zeer lange stekels hebben ; deze ste- 
kels zijn somtijds naar boven omgebogen, zoo als bij Cottus uncinatus, met 
eene zeer ruwe huid, van Japan; somtijds met zijtakken voorzien, zoo als 
bij Cottus cläviger, die ook veel langere buikvinnen heeft dan gewoonlijk. — 
Tot deze visschen behooren ook de Triglops van Groenland. 

De pantser-donderpadden (Aspidophörus), hebben het ligchaam, even 
als de Pantser-zeehanen, met groote, harde, zeshoekige platen voorzien, 
en de vinstralen geheel ongetakt. Zij worden alleen in de zeeën der ge- 
matigde en koude streken van het geheele noordelijke halfrond aangetroffen, 
zijn klein, en hebben meestal een dun, min of meer sterk in de lengte gerekt 
ligehaam. De gewone soort, Cottus cätaphraetus, door onze visschers 
oudewijfs-kaak of het oude grootje genoemd, wordt zes duim lang; zij 
heeft twee aan elkaar stootende rugvinnen; de onderkaken met het kieuwvlies 
met kleine draadjes, en den vooruitstekenden snuit met verscheidene punten 
voorzien. — Eene soort van de kusten van Groenland, Cottus decagonus, 
heeft een zeer langwerpig ligchaam en de rugvinnen staan ver van elkaar. — 
Eene andere, Cottus monopterygius, mede uit de IJszee, is nog dunner en 
langer, en onderscheidt zich van alle overige door het gemis eener eerste 
rugvin. 

In de noordelijke Zuidzee wordt eene soort, Cottus hemilepidotus, ge- 
vonden, die in grootte en gestalte veel overeenkomst heeft met onze gewone 
Donderpadden, van welke zij zich echter daardoor onderscheidt, dat hare 
beide rugvinnen vereenigd zijn; dat haar ligchaam langs de zijden en den 
rug, met verscheidene rijen, grootendeels onder de dikke huid verborgene, 
schubben bedekt is; en dat hare buikvinnen ieder met vier stralen voor- 

zien zijn. 



126 

Eene andere soort van de oostkust van Noord-Amerika, Cottus (Hemitri- 
ptérus) tripterygtus, heeft de eerste rugvin, die bijkans aan de tweede stoot, 
zeer lang, en naar voren zeer hoog; hare*huid is met korrelige verhevenheden, 
en de kop, behalve de stekels, met eene menigte huidaanhangsels voorzien. 
Men telt vier stralen aan iedere buikvin. Zij is roodachtig geel van kleur en 
bruin gemarmerd, en wordt ruim een’ voet lang. Men vangt haar met de 
Kabeljaauwen. 

De Zee-Scorpioenen. (Scorpena.) 

Zij hebben eenen grooten, aanmerkelijk zamengedrukten kop, die met stekels 
gewapend en met eene gladde huid voorzien is, welke echter somtijds, op de 
wangen, onduidelijke schubjes vertoont. Het overige ligehaam is krachtig, 
ineengedrongen, hooger dan breed en met kleine of middelmatige schubben 
bedekt. Hunne beide rugvinnen zijn vereenigd, en de stekels der eerste rugvin, 
zijn even als de drie stekels der aarsvin, zeer krachtig. De buikvinnen zijn 

zamengesteld uit een’ stekel en vijf weeke stralen, en staan een weinig verder 
naar achteren dan de borstvinnen, die tamelijk groot zijn, en wier onderste 
helft uit onverdeelde stralen bestaat. Het ligchaam is met een grooter of kleiner 
gelal franjeachtige huidaanhangsels voorzien. Zij hebben zeven stralen in het 
kieuwvlies, bereiken één’, somtijds anderhalven voet lengte, en worden in 
alle zeeën der heete en warmere luchtstreken aangetroffen. — In de Middel- 
landsche zee worden twee soorten gevonden : eene groote, Scorpcena scrofa, 
die tot achttien duim lengte bereikt, huidaanhangsels boven het oog en aan 
de kin heeft, en roodachtig van kleur is; en eene kleinere, die somtijds 

ook in het kanaal voorkomt, bruinachtig van kleur is, met zwarte marmer= 
vlekken, en zonder huidaanhangsels aan de onderkaak. — In de Antillische 

zee wordt eene soort, Scorp. grandicornis aangetroffen, wier huidaanhangsels 
boven de oogen getakt en even hoog als de rugvin zijn. — Eene fraaije soort 
van den Indischen Archipel, Scorp. didbölus, is met allerlei kleuren ge- 
marmerd. é 

De Baars-Scorpioenvisschen. (Sebastes.) 

Deze visschen hebben de grootste overeenkomst met de Zeescorpioenen ; 
maar hun kop is slechts met een klein getal stekels gewapend, en met schub- 
ben bedekt, en de huidaanhangsels ontbreken. Zij herinneren door hunne 
gestalte, de Baarzen, van welke zij zich intusschen oogenblikkelijk onder 
scheiden door de niet getakte stralen der onderste helft hunner borstvinnen, 
en hun lang, met het voorkieuwdeksel vereenigd onderoogbeen. Men vindt 
deze visschen in de meeste zeeën. — Eene soort, Sebastes norwegicus, 

bewoont de kusten van Groenland, New-Foundland, IJsland en Noorwegen, 
alwaar zij Roodvisch genoemd wordt. Zij bereikt twee voet lengte, en is 
donker purperrood van kleur, veelal met eene zwarte vlek op het kieuw- 
deksel. Hij leeft op diep water, voedt zich met visschen en kreeften en 
valt zelfs zwemmende vogels, zoo als meeuwen, aan. — De soort der Middel 
landsche zee, Seb, imperiälis, onderscheidt zich van de voorgaande door 
hare kortere rugvin, en haren met vijf donkerroode dwarsbanden voorzienen 
rug. — Aan de kusten van Japan vindt men eene zwartachtige, met zwarte 
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marmervlekken voorziene soort, Seb. inermis. — Eene andere soort dier 
zee, Seb. ventricüsus, is loodkleurig en heeft roodbruine vinnen, — Nog 
andere soorten komen aan de kusten van Nieuw-Holland, aan de Kaap en 
in andere zeeën voor. 

De Vliegende Zee-Scorpioenen. (Pterois.) 

Ook deze visschen hebben ten opzigte van hun maaksel en hunne gestalte, 
veel overeenkomst met de Zeescorpioenen ; hun kop is eveneens grootendeels 
naakt en met huidaanhangsels, vooral boven de oogen, voorzien ; maar hunne 
vinnen zijn in het algemeen sterker ontwikkeld, en zij onderscheiden zich 
van hen, even als van alle andere soorten der familie, door de sterk verlengde 
en grootendeels vrije stralen der eerste rugvin en der bovenste helft der borst— 
vinnen, welke laatste meestal tot aan de staartvin reiken en tot aan hun 

einde toe onverdeeld blijven. Zij bereiken eene lengte van acht tot tien 
duim, en worden alle in de oude wereld en wel in den Indischen Oceaan 

aangetroffen. Men heeft aan deze visschen, om hunne groote borstvinnen, 
den bijnaam van vliegende gegeven; het is intusschen zeker, dat zij zich 

‚niet buiten het water verheffen. De meest verspreide, vooral in de Moluksche 
zee vrij menigvuldige soort, Pterois volitans, heeft de lange stralen der 
borstvinnen tot aan hun einde met een smal vlies voorzien. Zij is roodbruin 
van kleur, met rosékleurige dwarslijnen. De borst- en buikvinnen zijn lila, 
met zwartachtige vlekken gewolkt, de overige vinnen hebben donkerbruine 
ronde vlekjes. — Pter. lunuläta, van Japan, heeft zeer korte aanhangsels 
boven het oog, en is rood, met zwarte dwarsbanden op den rug, en zwarte 
halvemaanvormige vlekken op de borstvinnen. — De fraaiste soort, Pter. 

cincta, komt uit de Roode zee. Zij is donker roodbruin, met acht fijne 
witte dwarslijnen; de kop, de weeke rugvin, de aars— en staartvinnen zijn 
steenrood, en het vrije gedeelte van den staart is lichtbruin, mel twee licht 
blaauwe lengtestrepen op iedere zijde. 

De Wratkoppen. (Synanceia.) 

Ook deze visschen herinneren, wat hun maaksel en hunne gestalte betreft, 
de Zeescorpioenen: zij hebben meestal als deze ongedeelde stralen aan de 
onderste helft hunner borstvinnen; maar hun geheel ligchaam is met eene 
gladde of met wratjes voorziene huid bedekt, meer ineengedrongen en even 
breed als hoog; hun kop is grooter, vierkant, met uithollingen en hoekige 
knobbels van veelerlei gestalte voorzien ; hunne oogen zijn tamelijk klein, en 
hunne mondopening is nagenoeg loodregt. Zij bewonen dezelfde zeeën als 
de vliegende Zeescorpioenen, evenaren deze in grootte, en worden, waar- 
schijnlijk om hunne afzigtelijke gestalte, gevreesd, De voornaamste soorten zijn : 
Synanceia horrida, van den Indischen Archipel, vaalbruin van kleur, — Syn, 
brachio, die alle deelen, zelfs de vinnen, met eene losse, sponsachtige huid, 
bekleed heeft, en met allerlei kleuren gewolkt en gemarmerd is. — Syn. 
erdsa, van Japan, met twee diepe, vierkante holten boven op den kop, en 
lichtrood van kleur, met eenige bruinroode dwarsbanden. 
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De Duivel-Zeescorpioenen. (Pelor.) 

Deze visschen sluiten zich het meest natuurlijk aan de Wratkoppen aan. Zij 
zijn, gelijk deze, afzigtelijk van gestalte en hun geheel ligchaam is met eene 
gladde of met wratjes voorziene huid bedekt; maar de twee onderste stralen 
hunner borstvinnen zijn van de overige afgescheiden en grootendeels vrij ; 
hunne oogkassen springen boven op den kop sterk vooruit; hun snuit is 

van boven sterk uitgehold ; hun ligchaam is meer in de lengte gerekt, de kop 
met huidaanhangsels voorzien, en de stekels der rugvin zijn langer en aan 
hunne geheele bovenste helft vrij. Zij hebben een gemeenschappelijk vaderland 
met de Wratkoppen en de Vliegende Zeescorpioenen. — Hiertoe behoort 
Pelor filamentosum, met huidaanhangsels aan de stekels der rugvin; grijs 
met bruin gemarmerd en witte stipjes. — Pelor japonicum is bruin met wit- 
achtige marmervlekken, en Pelor aurantiacum, even als de vorige van Japan, 
geheel oranjegeel. 

De Stekel-Scorpioenvisschen. (dpistus.) 

Dit geslacht bevat een vrij aanzienlijk getal vischjes, die niet meer dan 
twee tot tot zes duim lengte bereiken, in hun maaksel en hunne gestalte 
veel overeenkomst hebben met de Zeescorpioenen, maar van deze afwijken, 
doordat hun onderoogbeen in eenen min of meer ontwikkelden stekel verlengd 
is, die eenigzins naar buiten gekeerd kan worden en als wapen dient. 
Sommigen hebben de huid glad, anderen met schubben bedekt; en het gebeurt 
niet zelden, dat de onderste straal der borstvinnen geheel vrij en aanzienlijk 
verlengd is, terwijl bij anderen de drie onderste stralen dezer vinvrij zijn. Bij 
eenige zijn de borstvinnen zoo groot, dat zij tot het zoogenaamde vliegen 
dienen. Zij komen alle uit de Indische en Zuidzee. 

Eenige soorten met schubben en eenen vrijen straal aan de borstvinnen, 
hebben twee voeldraden aan den kin, en de borstvinnen zijn zoo lang, dat 

zij tot aan de staartvin reiken. Zij verheffen zich niet zelden springende 
buiten het water, en strijken, door hunne borstvinnen gedragen, op kleine 
afstanden, langs de oppervlakte van het water. — De gewone soort, Aptstus 
alätus, van de Indische en Japansche zee, is bleek bruinrood van kleur 
met zwarte borstvinnen en zwarte dwarsbanden op de achtervinnen. Zij 
bereikt eene lengte van vijf duim. 

Andere, zonder vrijen straal aan de borstvin hebben het ligehaam met 
schubben bedekt, die intusschen op den rug en kop verdwijnen. Hiertoe 
behoort Ap. australis, van Nieuw-Holland, die volmaakt de gestalte der 
Zeescorpioenen heeft. — Ap. trachinoides, van den Indischen Archipel, ge- 
kenschetst doordat de drie eerste stekels der rugvin van de overige afgescheiden 
zijn en eene kleine, afzonderlijke, boven het achterhoofd geplaatste vin 
vormen. — Ap. tacnianotus, uit diezelfde en de Chineesche zee, met eene 

hooge, reeds boven de oogen beginnende rugvin. — Ap. barbatus, met twee 
voeldraden aan de onderkaak, van Java. 

Er zijn ook soorten, die van de voorgaande slechts door eene geheel naakte 
huid afwijken. Hiertoe behoort Apistus niger, geheel zwartachtig van kleur. 
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Bij andere soorten met eene naakte huid is de onderste straal der borstvin 
vrij en zeer verlengd; b.v. bij Apistus monodactijlus van Java. 

Eene zeer merkwaardige soort uit de Chinesche zee, Choridactijlus, heeft 

de drie onderste stralen der borstvinnen verlengd, en hoekig naar onderen 
gebogen. Hare huid is glad, maar de stekels der rugvin zijn met eene menigte 
draadvormige aanhangsels voorzien, en men ziet boven de oogen en aan de 

__kin groote, franjeachtige huidaanhangsels. 
Er zijn eindelijk soorten, bij welke de stekel onder het oog weinig ont- 

wikkeld is of ontbreekt. Hiertoe behooren : Tenionotus triacanthus, met 
eene hooge rugvin en doornen boven het oog en de neusgaten, terwijl het sterk 
zamengedrukte, hooge ligchaam met schubjes bedekt is; en Sthenopus mollis, 
uit de Chinesche zee, van de gestalte der Zeescorpioenen, maar de huid 

zonder schubben en met vele aanhangsels, die zich tot over de stekels der 
rugvin verbreiden, de buikvinnen klein, terwijl de drie eerste stralen der 
rugvin eene, eenigzins afgezonderde, boven het oog geplaatste vin vormen. 

De Paardvisschen. (dgriopus.) 

Deze zonderlinge visschen hebben een zamengedrukt, lansvormig ligchaam, 

hetgeen zich echter boven den kop aanzienlijk verheft, en zij zijn, behalve 
door hunne lange en tamelijk hooge rugvin, die boven de oogen begint en 
zich naar achteren veel verder dan de aarsvin uitstrekt, gekenschetst door 
hunne naauwe, met zeer kleine tanden voorziene mondopening, door hunnen 
ongewapenden kop, en door hunne huid, die glad of van korreltjes of stekel 
achtige puntjes voorzien is. Sommige bereiken eene lengte van twee voet. Zij 
worden allen in het zuidelijke halfrond aangetroffen. 

De grootste soort, Agriopus torvus, is gemeen aan de Kaap; zij wordt 
aldaar Zeepaard genoemd, heeft eene gladde huid, is bruin van kleur, en 
wordt gegeten — Eene andere soort met eene gladde huid, van Nieuw-Holland, 
Agr. leucopecilus, heeft een’ meer puntigen snuit; hare rugvin is van voren 
lager, en zij is met groote, witachtige vlekken gemarmerd. — Twee andere 
soorten van de Kaap, Agr. spinifer en Agr. verrücósus, hebben eene korrelige 
huid. — De soort van de kusten van Chile en Peru, Agr. peruvidnus, heeft, 

in den jeugdigen leeftijd, de huid met stervormige stekeltjes bedekt. 

De Zeilvisschen. (Blepstas.) 

Tot dit geslacht behooren eenige soorten van visschen uit den noordelijken 
Stillen Oceaan. Zij zijn daardoor gekenschetst, dat de stralen van al hare 

vinnen ongedeeld zijn, dat de buikvinnen slechts drie stralen hebben, en 

dat de rug- en aarsvin buitengewoon lang en ook tamelijk hoog zijn. Voor 

het overige is haar ligchaam tamelijk langwerpig, niet hoog en, even als 

de kop, eenigzins zamengedrukt. Het voorkieuwdeksel is van eenige groote 

tandachtige uitsteeksels voorzien. De oogen liggen hoog en zijn groot. De 

huid is korrelig of met stekeltjes gewapend. 

Eene soort, Blepsias bilobus, van de Noord-Westkust van Amerika, is 

zes duim lang; zij heeft het voorste, eenigzins stekelachtige, Bderle der 
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rugvin in tweeën gedeeld; het weeke gedeelte dezer vin en de aarsvin zijn 
zeer groot en boogvormig; de buikvinnen buitenmate klein, de snuit is met 
één, de onderkaak met vier paar draden voorzien. — Eene soort van Japan, 
Bleps. haploactis, is slechts drie duim lang, de vinnen, met uitzondering 
der middelmatige buikvinnen, zijn minder groot, de drie eerste stralen der 
rugvin zijn een weinig van de overige afgezonderd, en de huid is met stekeltjes 
gewapend. Dit vischje is bruin van kleur. î 

De Irassakuts. (Moplichthys.) 

De Jrassakuts der Japanners is een zonderlinge visch, welke door zijne 
onder de keel geplaatste buikvinnen en ingewanden zonder blinde aanhangsels 
aan de Pitvisschen herinnert. Zijn zeer platte kop is, even als het naar achteren 
dunne en rolvormige ligchaam, met een’ stekelpantser gewapend. De drie 
onderste stralen der borstvinnen zijn, zoo als bij de Zeehanen, geheel vrij. 
De eerste rugvin is klein, en staat boven de borstvinnen. De tweede rugvin 

en de aarsvin zijn lang en, de bovenste vooral, hoog. Hij heeft tanden als 
fluweel in de kaken, het ploegbeen en het gehemelte, en zeven stralen in 
het kieuwvlies, bereikt eene lengte van zeven duim, en is grijsachtig groen 
van kleur. 

De Kegelvisschen. (Oreosoma.) 

Dit geslacht berust op een, naauwelijks twee duim lang, zeer zonderling 
vischje, Oreosoma coniferum, uit den Atlantischen Oceaan. Zijn ligchaam 
is sterk zamengedrukt, eirond, met eene korrelige huid bedekt, en van 
onderen zoowel als van boven, van groote, dikke knobbels in den vorm van 
kegels voorzien. Twee paar dier kegels staan voor de tweede rugvin; een paar 
aan den aars en vijf paar langs de borst en den buik. De twee rugvinnen 
zijn, even als alle overige vinnen, volkomen ontwikkeld. De mondopening 
is loodregt. Men ziet boven de groote oogen eenen stekelachtigen knobbel. 
Dit vischje is bruin van kleur. 

DE STEKELBAARSEN. (GASTEROSTEUS.) 

De Stekelbaarsen zijn kleine visschen, wier voorste rugvin vervangen 
wordt door een grooter of kleiner getal vrijë stekels, en wier buikvinnen, 
ieder uit eenen, in een pantserschild ingeleden, stekel bestaat, onder wiens 
oksel een of eenige zeer kleine, weeke stralen verborgen zijn. De overige 
vinnen zijn volkomen ontwikkeld, en bieden geene bijzonderheden aan. Zij 
hebben kleine talrijke tanden aan de kaken en somtijds ook aan het gehemelte. 
Hun voorste kieuwdeksel is, als bij de Scorpioenvisschen, met het onder= 
oogbeen verbonden. Zij worden in de rivieren en zeeën van het noordelijk 
halfrond aangetroffen. 

De eigenlijke stekelbaarsen zijn vischjes van twee tot drie duim lengte, 
met een lancetvormig ligchaam, hetgeen met eene gladde huid bedekt, maar 
op iedere zijde van eene langere of kortere reeks, hooge, in het midden puntige, 
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pantserstukken voorzien is, en wier stekels van den rug en van de buikvin zeer 
krachtig zijn. Zij hebben slechts drie stralen in het kieuwvlies. Zij worden 
menigvuldig in de rivieren, beken en moerassen van Europa en het noor- 
delijke Azië aangetroffen, komen ook aan de zeeoevers voor, en werden 
tot aan de kusten van den noordelijken Stillen Oceaan en Noord-Amerika 
waargenomen. Zij vertoonen zich somtijds in de monden der rivieren in 
zulk eene menigte, dat het water er letterlijk van krioelt. Zij zijn zeer vlug, 
zeer vraatzuchtig, leven vooral van vischbroed, en worden zelve niet zelden 

een buit der larven van watertorren. — De gewone soort, Gast. aculeätus, 

met drie vrijë rugstralen, schijnt, met geringe afwijkingen, over alle gematigde 
en koude streken van het noordelijke halfrond verspreid te zijn. Deze soort 
is merkwaardig door de zorg, welke zij voor haar kroost aan den dag legt. 
Zoodra de tijd der voortteeling nadert, bouwt het mannetje een fraai ko- 
gelvormig nest uit waterplanten, met eene enkele opening. Nadat het wijfje 
hare kuit daarin heeft geschoten, wordt die door het mannetje bevrucht, 
hetwelk van nu af het nest bewaakt en de kuit, zooals later de jongen, be- 
schermt, totdat zij voor zich zelve kunnen zorgen. Deze vischjes worden niet 

zelden de buit der maskers van groote waterkevers. — Eene andere soort, 
met tien stekels op den rug, Gast. pungittus, bewoont het gematigde en 
noordelijke Europa, wordt slechts twee duim lang, en is de kleinste van 
onze zoetwatervisschen. 

De zee-stekelbaars (Gasterosteus spinachta), wordt vooral in de Oostzee 
aangetroffen, komt echter ook in de Noordzee en somtijds aan onze kusten 
voor. Zijn vorm is zeer van die der voorgaande verschillend; want zijn 
ligchaam is zeer in de lengte gerekt en vijfhoekig, de snuit is sterk pijp=- 
vormig verlengd, de rug met vijftien stekels bezet, en de buikvinnen bestaan 

slechts uit twee kleine en zwakke stralen. Hij wordt zes duim lang, en is 
alsdan niet dikker dan een manspink, voedt zich met zeer kleine visschen 
en kreeften, en komt nooit in zoetwater voor. 

De matskasa (Monocentris carinäta), wijkt in de gedaante van de overige 
Stekelbaarsen aanzienlijk af. Hij bereikt eene lengte van vijf duim, en zijn 
ligchaam, van ter zijde gezien, is eirond De eerste rugvin bestaat uit vijf 
tot zes stekels, van welke de laatsten meestal klein en onregelmatig van 
gestalte zijn. Het ligchaam is op iedere zijde met zeven rijën harde schilden 
gepantserd, die in het midden in een knobbel of eene punt verlengd zijn. 

Zijn snuit is zeer stomp, afgerond, en weinig vooruitspringende. Hij heeft 
acht stralen in het kieuwvlies en is geelachtig bronskleurig, met roodachtige 
vinnen. De kop is van eene menigte groeven voorzien, over welke eene 
naakte, weeke huid gespannen is, 

DE VIJL-VISSCHEN. (LABRAX.) 

De Vijlvisschen, alzoo genoemd door de bewoners der kusten en eilanden 
van den noordelijken Stillen Oceaan, die hun tot eenige verblijfplaats schijnt 
aangewezen le zijn, vormen eene op zich zelven staande familie van visschen, 

die intusschen, door hunne met het voorkieuwdeksel vereenigde onderoog- 

beenderen, aan de Scorpioenvisschen, en in andere opzigten aan de Slijmvisschen 



132 

doen denken. Hun ligchaam is langwerpig lancetvormig, en loopt van achteren 

in eene gewone, aan het einde regte staartvin uit, die slechts van gelakte stra- 

len voorzien is. De stralen van alle overige vinnen zijn enkelvoudig en buigzaam. 

Er zijn twee lange, grootendeels vereenigde rugvinnen aanwezig, en de stekels 

der eerste zijn digt bij elkaâr staande en bijkans even dun en buigzaam als de 

weeke stralen der overige vinnen. De lange aarsvin staat tegenaver de tweede 

rugvin, en begint dadelijk achter den aars, die zich op het midden van het 

ligchaam bevindt. De middelmatige buikvinnen, die uit vijf weeke stralen 
zamengesteld zijn, slaan een weinig meer naar achteren dan de tamelijk sterk 
ontwikkelde borstvinnen. Hun kop is tamelijk klein, de mondopening en de 

oogen zijn middelmatig. Hetligchaam en de kop zijn met kleine getande schub- 

ben bedekt. Men ontwaart dikwijls boven het oog een klein huidaanhangsel. 
Er is slechts één neusgat op iedere zijde aanwezig; maar de kop is van 
boven met slijmporiën voorzien. Zij hebben kleine tanden als fluweel aan 
de kaken en het gehemelte. Het darmkanaal heeft vele blinde aanhangsels. 
Het kieuwvlies wordt door zes stralen ondersteund. Er zijn, bij de meeste, 
behalve de gewene zijstreep, nog eene of meer zijstrepen, langs den rug en 
buik loopende, aanwezig. Deze visschen bereiken eene lengte van omstreeks 

een voet. 
De gemeenste soort, Labraz hezagrammus, roodachtig bruin van kleur, 

met bruine vlekken, heeft, aan iedere zijde, behalve de gewone zijstreep , 

eene poriënstreep langs den buik en drie langs den rug. Zij wordt somtijds 
aan de kusten van Japan, waar zij « Abramees genoemd wordt, gevangen, 
en, als een bijzonder lekker eten, zeer duur verkocht. — Bij eene andere 
soort van diezelfde kusten, Labraxagrammus, is, zoo als gewoonlijk , slechts 

ééne zijstreep aanwezig. 

DE ZUIGERVISSCHEN. (ECHÈNEIS.) 

Deze visschen wijken van alle overigen af door de platte zuigeschijf, waar- 
mede hun kop van boven voorzien is. Deze schijf is elliptisch en strekt zich 
tot over het begin des rugs uit; hare randen zijn volmaakt vrij; hare platte 
oppervlakte is langs het midden met eene lijst voorzien, van welke zijdelings, 
tien tot twintig paar, schuins geplaatste, van haakjes voorziene en, als de 
plankjes van een zonnenblind, beweegbare dwarsplaatjes uitloopen. Dit werk- 
tuig dient den visch om zich daarmede aan andere ligchamen te hechten, 
aan rotsen, schepen of allerlei visschen. Deze visschen hebben een min of 
meer rolrond, van achteren dunner en in de lengte gerekt ligchaam , hetgeen 

met zeer kleine schubben bedekt is. Hunne bovenkaak is aanzienlijk korter 
dan de onderkaak, en beide zijn met vele puntige tanden gewapend. De 
tamelijk kleine oogen liggen volkomen zijdelings. De vinnen zijn van weeke 
stralen voorzien. De buikvinnen liggen een weinig meer naar voren dan 
de borstvinnen. De rugvin beantwoordt volmaakt aan de aarsvin, en de staart- 
vin is van achteren nagenoeg regt. De aars ligt omstreeks aan het midden 
van het ligehaam. De zwemblaas ontbreekt; zij hebben vier paar kieuwen 
en acht stralen in het kieuwvlies; talrijke blinde aanhangsels aan de in- 
gewanden, die wijd maar kort zijn, en eene ruime maag; maar de zwemblaas 
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ontbreekt. Er zijn slechts een klein getal soorten van dit geslacht bekend, 
en zij worden in de zeeën der warme luchtstreken aangetroffen. 

De gewone soort, Echeneis rémóra, die in de Middellandsche zee dikwijls 
aangetroffen wordt, tot aan de Kaap de Goede Hoop en de kusten van Engeland 
en Japan waargenomen werd, en van welke de ouden allerlet sprookjes 
en onder anderen verhaalden , dat zij een schip in volle vaart kan tegenhouden, 
bereikt een’ voet lengte, heeft omstreeks achttien plaatjes in de schijf, en een 
tamelijk gedrongen ligchaam. — Aan deze sluit zich aan, Ech. pallida, met 
eene sponsachtige huid, en Ech. albescens, geheel wit, met dertien plaatjes 
aan de schijf, beide van de Japansche zee. — Ech.naucrätes, zeer rank 

van gestalte, grijsachtig blaauw met groote zwartachtige vlekken, met omstreeks 

drie en twintig plaatjes aan de schijf, schijnt in de zeeën van alle warme 
gewesten voor te komen. — Ech. lineata, heeft een nog meer verlengd en 
gestreept ligchaam, maar slechts elf plaatjes aan de schijf. 

DE DUIVELVISSCHEN. (LOPHII.) 

Deze visschen, welke door hun zonderling monsterachtig voorkomen da- 
delijk in het oog vallen, onderscheiden zich voornamelijk door hunne borst 
vinnen, welke, door de verlenging der middelhandbeenderen, als op eenen 
steel schijnen te zitten, en als het ware een arm vormen, die de eigenlijke 
vin als eene soort van hand ondersteunt. Zij stemmen, ten dezen opzigte 
met de Spring-grondels overeen; welke intusschen door hunne trechter 
vormige buikvin en hunne geheele uiterlijke gestalte van de Duivelvisschen 
afwijken. De kop dezer visschen is meestal zeer groot, en hunne huid zonder 
schubben, somtijds glad, somtijds ruw. Hunne kleine buikvinnen zitten van 
onderen vóór de borstvinnen. Zij hebben slechts drie volmaakte kieuwen, 
kunnen tamelijk lang buiten het water leven, en vormen drie geslachten. 

De Zeeduivels. (Lophtus.) 

De romp dezer visschen heeft de gedaante eener groote, platte, den kop 
geheel of grootendeels insluitende schijf, aan wier achtereinde, ter weèrszijde 
des staarts, de borstvinnen, en digt bij deze, de kleine rondachtige kieuw- 
openingen gelegen zijn. De kegelvormige staart, die de schijf omstreeks in 
lengte evenaart, is aan het einde met de, eenigzins afgeronde, staartvin, 

van boven en onderen met de rug— en aarsvin voorzien. De kleine buikvinnen 
bevinden zich op de ondervlakte der schijf. Bij sommigen ziet men, op bare 
bovenvlakte, langs het midden, eene rij van op zich zelve staande stralen, 
welke de eerste rugvin vertegenwoordigen. Dit geslacht bevat wederom drie 
onderafdeelingen. 

De eigenlijke zeeduivels zijn degenen, aan wier schijf van boven lange, 
vrijë stralen bevestigd zijn; de eerste drie dezer stralen zijn meestal van vlies- 
achtige aanhangsels voorzien, op den kop met geledingen ingeplant, en 
derhalve zeer bewegelijk, Hunne mondopening is buitengewoon groot, en 
neemt het geheele voorgedeelte der schijf in. De onderkaak springt vooruit, 
en beide kaken zijn, even als het gehemelte, met puntige tanden gewapend. 
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Hun ligchaam is met eene gladde huid bedekt, die, langs de zijden, eene 
menigte franjeachtige aanhangsels vormt. Hunne tamelijk kleine oogen liggen 
boven op den kop : zij zijn zijdelings gerigt, kunnen echter ook naar boven 
gekeerd worden. De kieuwopeningen hebben de gedaante van een tamelijk 
klein, rondachtig gat, hetgeen in den oksel der borstvinnen ligt. De kieuwen 
zelve, die slechts door een zeer klein kieuwdeksel beschermd worden, zijn 
onder het buitengewoon groote zakvormige kieuwvlies verborgen. Hun maag 
is zeer ruim, hun darm kort en met twee kleine blinde aanhangsels voorzien. 
De zwemblaas ontbreekt. De neusgaten zijn bekervormig, en er zijn slechts 
twee handwortelbeenderen aanwezig. Deze visschen bereiken eene aanzien- 
lijke grootte, en hebben, door hunne zonderlinge gedaante, ten allen tijde, 
de opmerkzaamheid der menschen tot zich getrokken. Hunne gewoonte, de 
visschen of andere dieren, waarmede zij zich voeden, door de bewegingen 
hunner kopdraden te lokken of die zelfs in hun zakvormig kieuwvlies op — 
te vangen, heeft hen niet minder beraemd gemaakt dan hunne gestalte. 

Zij zijn in de zeeën van het noordelijk halfrond en aan de Kaap de Goede 
Hoop waargenomen. — De gewone zeeduivel (Lophius piscâtorius), ook 
hoozenbek genoemd, van boven bruin, van onderen wit, bewoont de zeeën 

van Europa, en bereikt somtijds eene lengte van zes tot zeven voet. Deze 
visschen leven ieder op zich-zelve; zwemmen slecht; liggen onder het 
water op zandbanken, rotsen of achter zeeplanten verscholen, en hunne 
draden latende spelen, wachten zij tot dat een visch, deze voor diertjes 
houdende, op hen toeschiet, en in stede van een buit te verkrijgen, zelf de 
buit wordt van deze roofdieren. Zij worden nergens in menigte gevonden, 
en niet gegeten. — Bij de soort van de Japansche zee, Loph. sêtigërus, 
zijn de huidaanhangsels sterker ontwikkeld dan bij de onze, en de mond _ 
is van binnen purperbruin, met langwerpige, witte vlekken. — Eene soort 
van de Kaap, Loph. hypsicephdälus, heeft eenen hoogeren kop en grootere 
tanden, en de huidaanhangsels zijn draadvormig en kort. 

Bij den rooden zeeduivel (Loph. [Halieutwa) stellätus), van de Chinesche 
en Japansche zee, is de schijf volmaakt kringvormig ; hare bovenzijde is geheel 
van vinstralen ontbloot maar met doornen gewapend, wier stervormige wortels 

onder de huid verborgen liggen; de mondopening neemt slechts het derde 
gedeelte der schijf in, en het gehemelte is van tanden ontbloot. Deze visch, 
in het leven hoogrood, wordt een’ voet lang, en door de Japaners « akaankoo » 
genoemd. 

Bij eenige soorten van de oostkust van Amerika, Malthe, is de schijf eveneens 
van vrijë stralen ontbloot; maar zij is driehoekig of omgekeerd hartvormig 
en van voren in een’ regten, kegelvormigen, min of meer verlengden snuit 
uitloopende; de oogen zijn zijdelingsch; de kleine mondopening ligt van 
onderen, en kan vooruitgeschoven worden, en de huid is met harde en ruwe 
verhevenheden voorzien. Zij hebben noch eene zwemblaas, noch blinde aan- 
hangsels aan het darmkanaal. Zij bereiken omstreeks een’ voet lengte. — bij 
de gewone soort, Loph. vespertilio, neemt de snuit omstreeks een-tiende 
der geheele lengte van den visch in: vinnen en onderdeelen, in het leven, 
hoog steenrood ; bovendeelen donker grijsachtig-—olijfbruin. — Bij Loph. lon- 
girostris is de snuit langer; bij Loph. näsutus korter. 
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De Kikkervisschen. (Ohironectes.) 4 

8. Zij stemmen met de Zeeduivels overeen door hunne kleine, achter de 
borstvinnen geplaatste, kieuwopeningen; maar hun ligchaam is zijdelings 
zaamgedrukt; zij hebben eene tamelijk lange weeke rugvin, en vóór deze 

drie straien, welke meestal vrij zijn, en van welke de voorste, op den snuit 
zittende, gewoonlijk van een huidaanhangsel voorzien is, terwijl de twee 
volgende veelal de gedaante van twee steel, haak of bogchelvormige knob- 
bels met draadvormige aanhangsels hebben. Deze visschen bereiken hoogstens 
eene lengte van drie tot zes duim; hunne oogen zijn klein en zijdelingsch ; 
hunne mondopening is tamelijk ruim en bijkans loodregt; hunne onderkaak 
is een weinig vooruitstekende, hunne huid is glad of ruw; hun darmkanaal 

zonder aanhangsels; zij hebben eene groote zwemblaas en kunnen, door 
hunne maag uit te zetten, hun ligchaam min of meer kogelvormig opblazen. 
Deze kleine visschen bewonen de tropische zeeën; zij kruipen, met hunne 
handvormige borstvinnen langs den grond der zee, en houden zich veelal 
tusschen het zeewier op, hetwelk in sommige streken eene groote uitge- 
strektheid der oppervlakte van den Oceaan bedekt. Men ziet hen niet zelden, 
bij stil weder, in groote troepen, langs de kusten zwemmen. 

Van de soorten, wier kop van een’ gepluimden draad en vervolgens van 

twee knobbels voorzien is, hebben sommige eene gladde huid. Hiertoe be- 
hooren : Chironectes marmorätus, met vele huidaanhangsels op het ligehaam, 
geelachtig met bruine marmervlekken en strepen, gemeen in den Indischen 
Oceaan tot aan de kusten van Nieuw-Guinea en Japan; Chir. pictus, van 
Suriname, met rondachtige witte vlekjes op de onderdeelen, en andere. 

Bij sommige soorten zijn de aanhangsels van den kop zoo als bij de voor- 
‚ gaande; maar hare huid is zeer ruw. Hiertoe behoort Chir. tridens: geel, 

melt zwartachtige vlekken, en den snuitdraad met drie aanhangsels, van de 
kusten van Japan. — De meeste overige soorten, alle van de Oostkust van 
Amerika afkomstig, hebben slechts twee aanhangsels aan dien draad. — Eij 
eene soort uit den Indischen Oceaan, Chir. hispidus, is deze draad aan 

, zijne punt van een pluimvormig, in vele fijne draadjes verdeeld, aanhangsel 
voorzien. 

Er zijn ook eenige soorten, van den Indischen Oceaan afkomstig, wier 
aanhangsels van den bovenkop eene volmaakte vin vormen. Bij de eene, 
Chir. hirsutus, is de eerste straal van den bovenkop vrij en van een 
aanhangseltje voorzien, terwijl slechts de beide volgende door een vlies tot 
eene vin vereenigd zijn. — Bij de tweede, Chir. levis, is ook de eerste 
straal met de twee volgende vereenigd. 

De Paddevisschen. (Batrachus.) 

Ofschoon door hunne gesteelde borstvinnen en door hun maaksel in het 
algemeen met de Duivelvisschen overeenstemmende, en door den vorm van 
hunnen kop de eigenlijke Zeeduivels herinnerende, wijken zij noglans van 
de beide overige geslachten der familie, in vele andere opzigten af, vooral 
door hunne gewone, wijde, voor de borstvinnen liggende, kieuwopeningen; 
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door den vorm van hun ligchaam, welke aan dien der Vallen doet denken, en 
door hunne smalle, slechts uit drie stralen bestaande buikvinnen, wier eerste 
straal verlengd en breed is. De kop is groot en dik, maar min of meer plat; 

de snuit is kort en afgerond ; de mondopening zeer ruim; de tamelijk kleine 
oogen zijn schuins naar boven gerigt, en het kieuwdeksel van eenige stekels 
voorzien. Het ligchaam is verlengd, maar krachtig en kegelvormig. De huid 
is glad of met schubjes bedekt, en bij de meeste soorten, langs den rand 
der onderkaak of ook langs dien der bovenkaak en de zijden des kops van 
franjeachtige aanhangsels voorzien. De staartvin is afgerond ; er is eene tame- 

lijk lange aarsvin en eene nog langere, weeke rugvin aanwezig, en deze 
laatste wordt voorafgegaan door eene eerste rugvin, welke uit drie korte, 
krachtige, door het dikke huidvlies vereenigde stekels bestaat. De borst- 
vinnen zijn breed en rond. Zij hebben kleine tanden in de kaken en het 

gehemelte, eene langwerpig? maag, korte ingewanden zonder aanhangsels, 
en eene van voren gevorkte zwemblaas. De handworlel bestaat bij deze 
visschen uit vijf beenderen. Zij bereiken eene lengte van omstreeks een 
voet, houden zich op zandige en slijkerige gronden langs de zeekusten of 
aan de monden der rivieren op, leggen zich aldaar op den loer op andere 
visschen, welke hun voedsel uitmaken; laten, wanneer zij gevangen worden, 
een knorrend geluid hooren, en bewonen de warme gewesten van beide 
halfronden. Zij zijn meestal bruin van kleur, met donkerbruine groote vlek- 
ken gemarmerd. 

Sommige soorten met eene gladde sponsachtige huid hebben een huid 
aanhangsel boven ieder oog. Hiertoe behooren: Batrachus grunniens, gemeen 
in den Indischen Oceaan, in onze koloniën gewoonlijk knorhaun genoemd, 
met twintig stralen in de weeke rugvin; en de toadfisch der Anglo-Ameri- 
kanen, Batr. tau, met zes en twintig stralen in voornoemde vin. 

Bij de soorten met schubben ontbreekt het aanhangsel boven het oog. De 
gewone soort van Suriname, Batr. surinamensis, heeft acht en twintig 

stralen in de weeke rugvin. 
Aan de kusten van Chile heeft men eene soort, Batr. porosissimus, ge- 

vonden, wier huid glad en met verscheidene rijën poriën voorzien is, maar 
bij welke de franjeachtige aanhangsels van de kaken, en den kop in het 
algemeen, geheel ontbreken. 

DE SNOTTOLVEN. (CYCLOPTÉÈRI.) 

Deze visschen zijn daardoor merkwaardig, dat hunne, onder de borst lig- 
gende, buikvinnen omgevormd zijn tot eene, vlak tegen hel ligchaam aan- 
liggende, eenigzins holle zuigschijf, met welke zij zich aan de rotsen of 
andere vaste ligchamen vasthechten. Hunne huid is slijmerig en glad, of met 

eenige groote huidbeenderen gewapend. Hunne vinnen bestaan uit weeke 
stralen; er zijn eene of twee rugvinnen aanwezig; de aarsvin is ver naar 

achteren geplaatst; de staartvin afgerond of regt aan het einde, en de borst 
vinnen strekken zich ver naar onderen en voren uit. Zij zijn voor het overige 
het naast met de Grondels en Pitvisschen vermaagschapt. Het getal soorten 
dezer familie is zeer beperkt. 
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__ Bij de eigenlijke snottolven zetten zich de borstvinnen tot onder de keel 
voort. Zij sluiten zich aan de Grondels aan. De gewone snottolf (Cyclopterus 

komt, is een visch van eene zonderlinge gestalte. Zijn ligchaam, dat bij 
den rug zeer hoog is, wordt door eene dikke, door verhevenheden ruwe 
huid bedekt, die zich geheel over de eerste, hierdoor bogchelvormige, rugvin 

mezien is. Zijn geraamte is grootendeels kraakbeenig, en de spieren zijn week. 
à Hij heeft eene zeer ruime maag, buitengewoon lange ingewanden, en eene 

Î zwemblaas. Hij wordt ruim zes pond zwaar, en de kuit van een wijfje bevat 

ij die geschoten en bevrucht is, bewaakt die onophoudelijk en verjaagt de 
5 dieren, die haar willen verslinden. Deze visschen voeden zich met week— 
_ dieren, kwallen en andere zeedieren. Zij hechten zich met hunne buikschijf, 
4 

_ dat men ze slechts door aanmerkelijk geweld kan losmaken, en blijven niet 
Ô zelden dagen lang vastgehecht. Zij zijn ook niet zeer vlug, en worden dikwijls 

een buit der zeehonden, en der haaijen of andere roofvisschen.— Cyel. 

en zijne huid is met groote, ronde en ruwe beenplaten, als spijkerkoppen 
_ bezet.— Eene zeer kleine soort uit de Noordzee, Cyel. lipdris, heeft slechts 
_ ééne lange rugvin, eene gladde huid, en ís zeer langwerpig van gestalte. — 

huid en eene lange rugvin, is paarschachtig blaauw van kleur. 

Sommige kleine soorten, wier kop, ten opzigte zijner gedaante, die der 
 Pitvisschen herinnert, hebben eene gladde huid, en de zuigschijf is van voren 

Hiertoe behoort Cycl. dentex, van de Kaap de Goede Hoop, geheel rood 
van kleur. Zij hebben als de volgende slechts ééne, ver naar achteren ge- 

_ plaatste rugvin. 

overeenstemmende, vormt het onderste gedeelte der borstvinnen, eene tweede, 

voor de buikschijf liggende schijf. Tot deze behooren : Cyel. Gouani, uit 
de zeeën om Europa; Cycl. piänicéus, van Nieuw-Zeeland, geheel rood van 

lumpus), die in de zeeën van het Noordelijke Europa tot in de IJszee voor- 

voortzet, en langs iedere zijde van drie rijën groote harde knobbels voor- 

vele millioen eijeren. Het mannetje draagt veel zorg voor de kuit, zoodra 

ós door eene luchtledige ruimte te maken, zoo vast aan allerlei vaste voorwerpen, 

spinosus, uit Groenland, eenen halven voel lang, is bijkans kogelvormig, 

Cyel. tunicatus, van Groenland, een voet lang, en mede met eene gladde 

_ door de vereenigde borstvinnen, van achteren door de buikvianen gevormd. 

Bij andere kleine soorten, in grootte en uiterlijke gestalte met de vorige 

kleur, en anderen. 

DE GRONDELS. (GÖBIUS.) 

Dit groote geslacht bevat een aanzienlijk getal, meestal tamelijk kleine, 
visschen, wier hoofdkenmerk daarin bestaat, dat hunne buikvinnen gedeel- 
telijk of geheel vereenigd zijn, en alsdan de gedaante van eenen trechter 
hebben. Deze vinnen zitten steeds aan de borst. Hun ligchaam is min of 
meer langwerpig, met kleine schubben bedekt. Zij hebben voor het overige 
het gewone getal vinnen, maar de beide rugvinnen zijn niet zelden vereenigd, 
de stekels der eerste rugvin zijn zwak, en hunne staartvin is steeds afgerond , 

somtijds zelfs puntig uitloopende. Het kieuwvlies heeft vijf stralen. De opening 
van de werktuigen der voortteeling ligt achter den aars en tusschen de beide 

18 
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openingen bevindt zich een klein tepelvormig huidaanhangsel; kenmerken die 

ook bij de Slapers, de Pitvisschen en de Slijmvisschen waargenomen worden. 
Er wordt gewoonlijk, noch eene zwemblaas, noch aanhangsels aan den portier 
waargenomen. Zij leven aan de kusten der zee of in moerassen en rivieren. 

De meesten worden in de oude wereld aangetroffen. 

De eigenlijke grondels hebben twee gescheidene rugvinnen. Sommige 
maken uit zeeplanten eene soort van nest, waarin zij hunne kuit schieten, 
die zij getrouw bewaken. Zij verschuilen zich ook gewoonlijk achter zee— 
planten of onder hoorns, om op hunnen buit te loeren, die uit allerlei kleine 
dieren bestaat. Eene soort, Gobius niger, schijnt uitsluitend aan de noord- 

kusten van het gematigde Europa te leven. Eene der kleinste uit die zeeën, 

Gob. minütus, houdt zich aan moerassige plaatsen der kuststreken op, en 

loert op haren buit, onder een hoorn verscholen, om hetwelk zij naar alle 
riglingen straalsgewijze groeven in den grond maakt, ten einde de daarin , 

rakende diertjes, door er schielijk op toe te schieten, gemakkelijk te vangen. 
Eene andere kleine soort, Gob. flüviätilis, leeft uitsluitend in de rivieren 

“ van Italië. Vele uitheemsche soorten zijn met fraaije kleuren versierd. Eene _ 
soort van Java, Gob. histrio, heeft een hoog, kort en ineengedrongen lig- | 

chaam. 
Bij sommige soorten zijn de vereenigde buikvinnen schotelvormig, en haar 

snuit is zeer stomp. Zij leven in zoet water. Tot deze behoort Sieydium 
eynocephälum van Celebes. 

Eene soort van Suriname, Göbtoides Broussonetii, heeft beide rugvinnen 

volmaakt tot een geheel vereenigd, en haar ligehaam is zeer in de lengte 

gerekt. 
Bij andere soorten is het ligchaam nog langer en bijkans lintvormig, hare — 

buitengewoon lange aarsvin en rugvin zijn met de staartvin vereenigd, en 
hare oogen zeer klein, Zij komen van Dekan. De eene, Frypäuchen vägina, 
heeft eene diepe groef boven het kieuwdeksel. — De andere, Amblyopus 
Herrmanniänus, heeft zeer groote tanden, en hare hoogliggende oogen zijn 
zoo klein, dat zij naauwelijks zigtbaar zijn. 

De Springgrondels. (Pertophthalmus.) 

Hoewel in gestalte en maaksel met de eigenlijke Grondels overeenstem- k 
mende, wijken zij echter van deze af door hunne slechts tot op de helft 
vereenigde buikvinnen, door hunnen hoogen kop, aan wiens bovenlijn de 
groote oogen uitpuilen, en door hunnen, tot eenen steel verlengden wortel 
der borstvinnen, welke daardoor als pooten tot het springen op den vasten 
grond gebruikt kunnen worden. Zij houden zich in moerassen op, waar zij 
in den modder kruipen, en, wanneer zij vervolgd worden, door groote 
sprongen te maken, met ongelooflijke schielijkheid ontvlugten. De grootste 
soort, Periophthalmus Schlosseri, die een voet lang wordt, komt van 
de Molukken. Eene kleinere van de kust van Guinea, Per. päpilto, heeft 
eene zeer groote, [raai geteekende rugvin. Per. Boddaertii, eene der ge- 
meenste soorten van den Indischen Archipel en de kusten van Japan, heeft — 
het ligchaam met vele witte stipjes als bezaaid. 
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DE SLAPERS. (ELEOTRIS.) 

Deze visschen hebben veel overeenkomst met de Grondels, en onderscheiden 
zich van deze voornamelijk door hunne volmaakt gescheidene buikvinnen, 

die, behalve uit een stekeltje, uit vijf weeke, maar dikke, getakte, en van 
_ voren tot den vierden in lengte toenemende, stralen bestaan. 

De eigenlijke slapers hebben twee, tamelijk korte, van elkander verwij- 
derde rugvinnen, tamelijk kleine oogen, en eene wijde mondopening. Zij 
worden door de Franschen op de Antillische eilanden dormeurs genoemd. 
Eene der grootste soorten, Eleotris dormitätrix, komt van Haïti, Porto- 
rico en Martinique. — Eleotrisgyrtnus, tétard door de Franschen genoemd, 
komt van diezelfde eilanden en van Suriname. — Fene menigte andere 
soorten zijn in de Indische zee tot aan Japan en de kusten der Stille Zuid-zee 
verbreid, In de Roode zee leeft eene zeer kleine soort met lange buikvinnen, 
Asteropteryx genoemd. 

« Er worden aan de kusten der Zuidpool-landen verscheidene soorten aan- 
getroffen, welke, ten opzigte harer gestalte, tot de eigenlijke Slapers naderen; 
maar haar kop is dikker, haar ligchaam is langwerpiger, de aarsvin en weeke 
rugvin zijn langer en hare stralen zijn niet getakt, de eerste rugvin is klein 
en slaat digt bij de tweede, en de zijstreep is op den staart afgebroken. 
Zij hebben slechts in de kaken tanden, en de zwemblaas ontbreekt. Tot 
deze behoort Notothenia coriiceps, een voet lang, van Kerguelens-land. 

Eenige kleine soorten uit de zeeën der heete luchtstreken hebben slechts 
ééne rugvin; de vijf weeke stralen der kleine buikvin zijn buitengewoon 
tenger; de zijstreep houdt, tegenover de helft der rugvin, plotseling op, en 
de oogen zijn zeer groot. Tot deze behooren Opistognathus Sonneratii uit 
de Roode en Indische zee, en Op. Cuvieri, van de kust van Brazilië, met 
eene eironde vlek op de rugvin. 

DE SLIJMVISSCHEN. (BLENNII.) 

De Slijmvisschen zijn met de Grondels, in hun maaksel en hunne uiterlijke 
gestalte, naauw verwant, en onderscheiden zich van deze voornamelijk door 
hunne buikvinnen, welke slechts uit twee weeke stralen bestaan, of ook ge- 

heel ontbreken, als ook door hunne huid, welke bij de meesten glad, 

slijmerig en zonder schubben is. De tweede straal der buikvin is somtijds 
gespleten. De stralen der vinnen, met uitzondering der staartvin, zijn on- 
gelakt, of somtijds stekelachtig. Hunne aarsvin is lang; de rugvin zeer lang 

en somtijds in twee of drie afdeelingen gescheiden. De staartvin is, zoo als 
bij de Grondels, Slapers en Pitvisschen, steeds afgerond. Hun kieuwvlies heeft 
zes stralen. Zij hebben, noch eene zwemblaas, noch portieraanhangsels. Zij 
worden in alle zeeën aangetroffen. 

De eigenlijke Slijmvisschen. (Blennius.) 

Dit zijn kleine visschen, met een langwerpig, naakt ligchaam; aan de 
kaken met ééne rij tanden, van welke de voorste somtijds de gedaante van 
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eenen hondstand aanneemt. Hun kop is niet zelden met allerlei aanhangsels, 
voorzien. De buikvinnen zitten aan de keel. Zij leven, meestal gezellig, . 
aan rotsachtige kusten. | 

De soorten met eenen stompen kop, die boven het oog van een aanhangsel 
voorzien is, komen grootendeels in de Middellandsche zee tot aan de kusten / 
van Engeland voor. De grootste, Blennuus gattorugine, met eene enkele 
rugvin, met een tiental donkere dwarsbanden, bereikt eene lengte van acht 
duim. Zij is zeer gemeen in de Middellandsche zee. — Blenn. pâvo heeft 
den kop kapvormig verhoogd. — Bij Blenn. sphynx is de rugvin in tweeën 
gescheiden. | 

Van de soorten zonder aanhangsels aan den kop vindt men er eene aan 
de kusten van Frankrijk en Engeland: dit is Blenn. (Pholis) levis. Dit 
vischje is zeer vlug, kan eenen geheelen dag lang buiten het water leven | 
en gebruikt zijne buikvinnen, om: zich op kleine oneffenheden der rotsen 
te steunen of daarover heen te kruipen. Het verschuilt zich ook in rotsholten, 
en springt met snelheid. 

Bij sommige kleine soorten Blennechis, Petroseyrtes en Chasmodus, is 
de opening der kieuwen van onderen tot op de helft gesloten. 

De Salarias. (Salartas.) 

Zij wijken van de eigenlijke Slijmvisschen voornamelijk daardoor af, dat 
hunne kleine draadvormige tanden slechts in het tandvleesch zitten en der- 
halve beweegbaar zijn. Hun kop is van boven met aanhangsels voorzien. Zij 
zijn vooral menigvuldig in de Indische zee. Eene der gemeenste soorten dier 
gewesten is Salarias palmicornis. 

De Clinus. (Clxus.) 

Hun ligchaam is met kleine schubben bedekt; hun snuit kort en kegel- 
vormig, en niet, zoo als bij de voorgaande Slijmvisschen, gewelfd. Hunne 
kaken zijn met eene buitenrij grootere tanden bezet, die meestal van binnen 
door talrijke kleine tanden gevolgd worden, en de stralen hunner rugvin zijn 
grootendeels stekelachtig. Eene der grootste soorten, Clinus superciliaris, 
wordt een voet lang en is gemeen aan de Kaap de Goede Hoop, waar zij 
zich aan rotsachtige kusten ophoudt, en met kleine kreeften voedt. — Clinus 
anguilläris uit diezelfde streken en even groot, heeft het ligchaam bijna 
rolrond en langwerpig, hetgeen hem op eenen Paling doet gelijken. 

Tot dit geslacht behooren ook de Myxodes van de kust van Chile, die 
slechts ééne rij tanden hebben. 

Eene soort uit Australië, Cristiceps austrälis, heeft eene hooge, maar slechts 

uit drie stralen bestaande vin achter het voorhoofd, en is levendbarend. 
Eene andere van de Kaap, Cirrkhibarbis capensis, heeft verscheidene draden 

aan het einde der boven— en onderkaak. 
Sommige kleine soorten, Tripterygion of Enneapterygion genaamd, 

hebben de rugvin in drie volmaakt van elkander afgezonderde gedeelten 
gescheiden. 
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De Aal-Slijmvisschen. (Gunellus.) 

__Hun ligchaam is zeer langwerpig, maar zamengedrukt. De rugvin wordt 
alleen door stekels ondersteund en reikt, even als de aarsvin, tot aan de 
staartvin, met welke de eene of andere somtijds vereenigd is. De buik— 
vinnen zijn klein of bestaan slechts uit éénen stekel. Hunne zeer kleine 
schubben zijn in de huid verborgen. Zij worden in de zeeën van het noor- 
delijk halfrond aangetroffen. De gewone soort, Gunellus vulgäris, drie 
vierde voet lang, met negen oogvlekken aan den wortel der rugvin, komt 

ook aan onze kusten voor. 
Andere hebben verscheidene zijstrepen, zooals Sticheus punectältus van 

Groenland, en eene minder langwerpige soort, Stichceus hexagrammus van 
de kusten van Japan. 

De Kwab-alen. (Zoarces.) 

Zij hebben een smal en lang ligchaam, hetgeen aan het eind van den 
staart puntig uitloopt, en door de vereenigde en hier volmaakt gelijkvormige, 
rug-, aars- en staartvin omzoomd wordt. De gewone soort, Zoarces vtvi- 
pärus, komt ook aan onze kusten voor. Zij wordt een voet lang, en brengt 

levende jongen, ten getale van eenige honderd, ter wereld. 
Aan de Kwabalen schijnen zich aan te sluiten eenige soorten uit het zui- 

delijk halfrond, te weten : Iluocmtes uit den Chiloë-Archipel, en Phucocceles 

van de kusten der Falkland-eilanden. 
Lijcodes reticulätus, en andere soorten uit Groenland, hehben getakte 

stralen, en iedere buikvin vertoont zich als eene kleine weeke punt. Zij is 

bruin met een net van zwarte vlekken. 

De Zeewolven. (Anarrhichas.) 

Zij onderscheiden zich van alle overige Slijmvisschen door het volslagen 
ontbreken van buikvinnen. 

De eigenlijke zeewolf (Anarrhichas lupus), is een visch, die eenen eigen- 
lijken Slijmvisch, maar zonder buikvinnen, in het groot voorstelt. De lange 
rug— en aarsvin loopen tot digt bij de tamelijk kleine staartvin. Hij heeft 
groote kegelvormige tanden. Zijne schubben zijn zeer klein, en zijn kop 
is naakt, met verscheidene rijën van slijmporiën. Hij wordt zes voel lang 
en is bruinachtig olijfgroen, met omstreeks twaalf zwarte dwarsbanden over 

den rug. Hij is zeer roofzuchtig, kan langen tijd buiten het water leven, 
en verdedigt zich door te bijten. Hij wordt in den noordelijken Oceaan 
tusschen Amerika en Europa aangetroffen, en komt aan alle kusten van het 
noordelijke Europa voor. Men vangt hem vooral aan de kusten van Groenland 
en IJsland. Zijn vleesch wordt gedroogd of gezouten; men maakt leder of 
lijm uit zijne huid en gebruikt zijne gal tot zeep. 

Bij eene kleinere soort uit de Japansche zee, Dictyosuma genoemd, is 
de huid met dwarsplooijen voorzien, en de buitengewoon lange rugvin be- 
staat grootendeels uit stekels, en is, even als de aarsvin, met de kleine staart 
vin vereenigd. Zij wordt een voet lang, en draagt in Japan den naam van 
doro-negiri. 
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DE PITVISSCHEN. (CALLIONYMHUS.) 

Ook deze visschen sluiten zich, ten opzigte van hun maaksel, aan de 
Grondels aan ; maar hunne oogen zijn schuins naar boven gerigt en liggen, 
aan de oppervlakte van den kop, digt bij elkander. Hunne borstvinnen zijn 
groot en onmiddellijk achter het kieuwdeksel geplaatst, en de buikvinnen 
liggen aan de keel, vlak onder de borstvinnen. De staartvin is steeds afgerond 
of puntig. Zij hebben meestal twee rugvinnen : de eerste bestaat uit fijne 
stekels; de tweede, zoo als de aarsvin, uit weeke ongetakte stralen. De 
kop is groot, maar plat, en de snuit kegelvormig en klein. Hunne huid is 
naakt. Hun kieuwdeksel is met stekels of haken voorzien. 

De eigenlijke pitvisschen hebben eene zeer kleine kieuwopening; deze ligt 
aan het boveneinde des kieuwdeksels en heeft de gedaante van een rond gat. 
De stralen hunner eerste rugvin en somtijds ook die der staartvin zijn niet 
zelden verlengd. Zij zijn meestal met fraaije kleuren versierd. De grootste 
soorten bereiken een voet lengte. Bij velen bestaat er een uiterlijk geslachts 
verschil, doordat de mannetjes gewoonlijk de stralen der eerste rugvin 
zeer verlengd hebben. Dit is onder anderen het geval bij de soort der Noordzee, 

Callionymus lijra. Bij Call. lunätus van de kusten van de Japansche zee, is 
slechts de eerste rugstraal zeer verlengd. Bij het mannetje van Call. japonieus 
of longicaudätus, uit diezelfde zee, is de staartvin buitengewoon lang. Bij 
Call. filamentosus van Celebes zijn slechts de twee middelste stralen verlengd. 

Bij eene andere kleine soort, Harpägifer bispinis zijn de kieuwopeningen 
wijd. Zij wordt tusschen het zeewier om Kaap Hoorn aangetroffen. 

Aan de Pitvisschen sluit zich aan eene soort, Trichonotus setigërus, met 

wijde kieuwopeningen, wier rugvinnen volmaakt tot ééne vereenigd zijn, 
welke de twee eerste stralen zeer verlengd heeft. 

DE BAIKALVISCH. (COMEPHÖRUS.) 

Dit zonderlinge en zeldzame vischje, Comephorus baikalensis genoemd, 
eene der weinige soorten, welke het Baïkalmeer bewonen, komt eerst dan 
te voorschijn, wanneer het, in den zomer, door de hevige noordstormen, aan 

de kust geworpen wordt. Het nadert, in zijn maaksel, tot de Pitvisschen : 
maar het heeft in het geheel geene buikvinnen, zijne mondopening is zeer 
lang en ruim; zijn snuit is breed en eendachtig, zijne staartvin is uitgesneden, 
en de kieuwopeningen zijn zeer wijd. Het heeft eene zeer lage eerste, door 
fijne stekels ondersteunde rugvin. De tweede rugvin is lang en bestaat uit 
ongelakte weeke stralen; de aarsvin komt volmaakt met deze tweede rugvin 

overeen. De borstvinnen zijn zeer lang, maar door fijne stralen ondersteund. 
De huid is naakt, en de geheele visch zoo vet, dat hij om zijne weekheid zeer 
gemakkelijk stukgedrukt kan worden. Hij wordt niet gegelen; maar men 
kookt er olie van. 

DE WAAIJERVISSCHEN. (PLATYPTÈRA.) 

Deze visschen, welke de rivieren van de Sunda-eilanden en van Celebes 
bewonen, naderen tot de Pitvisschen, door hunne kleine, hoogliggende 
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oogen, hunne groote borstvinnen en hunne zeer ontwikkelde, aan de keel 
liggende buikvinnen; maar hun ligchaam is met groote schubben bedekt, 
hunne weeke rugvin en de aarsvin zijn kort en van getakte stralen voorzien, 

hunne staartvin is uitgesneden, en hunne kieuwopening is wijd. Zij hebben 
twee korte rugvinnen, van welke de eerste uit stekels bestaat, en hunne barst— 

vinnen, even als de buikvinnen, kunnen zijdelings, als een waaijer, uitgebreid 
worden. De gewone soort, Platyptera aspro, wordt zoo wel op Java als op 
Gelebes waargenomen. 

DE KAMVISCH. (PAT/ZECUS.) 

De kamvisch (Pateecus fronto), schijnt zich het meest natuurlijk aan de 
Slijmvisschen en Grondels aan te sluiten, en heeft in zijne uiterlijke gestalte, 
eenige algemeene overeenkomst met de Paardvisschen. Zijn kop is zeer hoog, 
en het ligchaam loopt naar achteren in den lansvormigen staart uit. De snuit 
is volkomen loodregt. De van voren zeer hooge rugvin begint op het voorhoofd 
en is met de afgeronde staartvin vereenigd. De tamelijk lange aarsvin loopt 
tot digt bij de staartvin. De buikvinnen ontbreken, en de groote borstvinnen 
zitten zoo laag, dat zij tevens de verrigtingen der buikvinnen schijnen waar 
te nemen. Het oog en de mondopening zijn klein. De kieuwopening is zeer 
lang. De huid is glad en zonder schubben. De zijstreep loopt tot aan het 
einde der rugvin. Alle vinstralen zijn ongetakt. Deze visch heeft eene lengte 
van negen duim en komt van het zuidelijke Australië. 

DE HAANVISCH. (CHENICHTHYS.) 
Deze merkwaardige visch, van de kusten van Kerguelensland, sluit zich, 

wat zijn maaksel betreft, aan de Slapers en Pitvischen aan, en vertoont tevens 

overeenkomst met de Zeehanen, welke hij in gedaante, behalve in zijnen 
platten, snoekachtigen snuit, nadert. De staartvin is afgerond ; de aarsvin en 
weeke rugvin, lang en van gelijke grootte, bestaan uit ongetakte stralen. De 
eerste, door stekels ondersteunde, rugvin is hoog en staat boven de schouders, 
De buikvinnen zijn aan de keel geplaatst en hare vier eerste stralen zijn zeer 
dik en niet getakt. De borstvinnen zijn tamelijk groot en afgerond. De kop 

is groot. Het kieuwdeksel loopt van boven met tandachtige punten uit. De 
oogen zijn groot en liggen hoog. De snuit is verlengd, breed, plat, en boven 
de neusgaten met een doorn gewapend. De kaken zijn met kleine tanden 
bezet. De zijstreep is op het korte vrijë einde van den staart afgebroken. 
De huid is glad en zonder schubben. Deze visch, van anderhalven voet lengte, 
is van onderen wit, van boven paarschachtig. Hij houdt zich tusschen het 
zeewier Op. 

DE LANSVISSCHEN. (OPHIDIUM.) 

Zij sluiten zich aan de Slijmvisschen en de basterd-Dorschen aan, en zijn 
gekenschetst door het gemis van buikvinnen en door hun lansvormig ligchaam, 
hetgeen door de vereenigde, door weeke stralen ondersteunde, rug—, staart— 
en aarsvin, omzoomd wordt. Het zijn tamelijk kleine visschen, die in de 
zee leven. 
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Eene soort uit de Middellandsche zee, Ophidium barbätum, heeft vier 

baarddraden onder de onderkaak ; de stralen harer rugvin zijn geleed, maar 
niet gelakt, en de zwemblaas is aan een beenig toestel der eerste wervels 
bevestigd. Dit vischje bereikt nog geen voet lengte; het is vleeschkleurig , 
met zwarte zoomen aan de lange vinnen. 

Bij eenige kleinere soorten uit diezelfde zee ontbreken de baarddraden 
en de rugvin is buitengewoon lang en fijn. Dit zijn Oph. imberbe en den- 
tatum ; de laatste met groote hoektanden. 

Aan laatstgenoemde soorten sluiten zich aan eenige kleine visschen, Ozij- 
beles, van welke sommigen als parasiten in het ligchaam (waarschijnlijk de 
ligehaamsholte), van zeesterren en tripangs levend aangetroffen werden : b.v. 

Oxyb. Brandesii van den Indischen Archipel in het ligchaam van den Goud 
tripang en van den, onder den naam van « Asterias (Culcìta) discoidea» be- 
kenden zeester. 

Bij eene kleine soort van de kusten van Engeland, Echiodon Drummondii, 
komt de aars onder den wortel der borstvinnen uit. De geheele visch bestaat 
derhalve grootendeels uit kop en staart. Hij is lang en lintvormig. De mond 
js met groote tanden gewapend. 

Eene soort van de kusten van Australië, Machcertum subducens, heeft 
alle vinstralen getakt. Hare zijstreep houdt tusschen den aars en het begin 
der rugvin op. Zij is een voet lang. 

Bij Enchelyophis vermiculäris van de Philippijnsche eilanden ontbreken de 
borstvinnen, en is de aarsopening aan de keel geplaatst, zoo als bij Echiodon. 

Tot deze afdeeling behoort misschien ook een hoogst zonderling vischje, 
Nemichthys scolopacëa, uit den zuidelijken Atlantischen Oceaan, met een 
draadvormig ligchaam, geheel omgeven van eene vin, de bovenste door dikke, 
de onderste door fijne stralen ondersteund, met den aars onder de kleine 
borstvinnen, zonder buikvinnen, en met lange tangvormige kaken als een 
Geep (Belone). 

DE DORSCHACHTIGE VISSCHEN. (GADINI.) 

Dit zijn visschen met weeke vinnen, een langwerpig ligchaam, en kleine, 
puntige, aan de keel zittende buikvinnen, welke somtijds slechts uit een 
enkel draadje bestaan. Zij hebben niet zelden een of meer voeldraadjes aan het 
einde der kaken, en bij verscheidene soorten zijn drie rug— en twee aarsvinnen 
aanwezig. Hunne schubben zijn klein, glad en week, hun kop is meestal 
naakt. Hunne kaken zijn met talrijke kleine tanden als eene rasp gewapend. 
Zij hebben talrijke blinde aanhangsels aan den portier en eene zwemblaas 
zonder buis. Zij zijn meestal van middelmatige grootte en eenvoudig gekleurd. 
Verreweg de meesten worden in de zeeën van het noordelijk halfrond ge- 
vonden, waar zij buitengemeen talrijk zijn, en door hun fijn vleesch een 
geschat en overvloedig voedsel aanbieden. Het zijn roofvisschen, die zich 
met kleinere visschen en allerlei andere zeedieren voeden. Zij vormen twee 
hoofdgeslachten, te weten : dat der dorschen (Gadus), die volkomene buik- 
vinnen hebben, en dat der basterd-dorschen (Phycis), bij welke de buikvinnen 
door draadjes vervangen zijn. 
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De Dorschen. (Gadus.) 

De Dorschen hebben steeds volkomene, uit zes of meer stralen bestaande 
buikvinnen. 
Sommige soorten hebben drie rug- en twee aarsvinnen, en een draadje 

_ van onderen aan de punt der onderkaak. De beroemdste onder deze is de 
__kabeljaauw (Gadus morrhua), in den jeugdigen leeftijd dorsch (Gadus cal- 

lartas) genoemd. Hij wordt gewoonlijk drie tot vier voet lang en twintig 
pond zwaar, is grijsachtig bruin van kleur, met kleine geelachtige vlekken, 

__ De Kabeljaauw wordt in ontelbare menigte, in den Noordelijken Oceaan 
__ tusschen Europa en Amerika, tot in de Noord- en Oostzee aangetroffen, en 
_ voornamelijk op de banken van Nieuw-Foundland, om IJsland, aan de noord 
__ kusten van Groot-Britanje en aan de kusten van Noorwegen, met hoeken 
_ gevangen, welke in grooten getale aan lange lijnen bevestigd worden. Het 

vleesch wordt gedroogd of gezouten, en komt, in het eerste geval, even als 

dat van den Stokvisch (Gadus merlucius), onder den naam van Stokvisch, 

in het tweede geval onder den naam van Labberdaan in den handel. Uit 
de lever van den Kabeljaauw wordt de, om zijn gehalte aan Jodium als 
geneesmiddel bekende, levertraan genoemd, bereid. De Kabeljaauw houdt 
zich voornamelijk op zandbanken op, en voedt zich met Visschen, Schelp 
dieren, Zeesterren en allerlei andere kleine zeedieren. De schelvisch (Gadus 
eglefinus), de égrefin der Franschen, de haddock der Engelschen, is kleiner 
en minder krachtig, bruin, van onderen zilverkleurig, met eene zwarte 

zijstreep. Hij is gemeen in de Noordzee en wordt even als de Kabeljaauw 
met hoeken gevangen. Hij wordt versch gegeten, en hoog geschat. 

Bij andere soorten met drie rug— en twee aarsvinnen ontbreekt het draadje 
aan de onderkaak. Tot deze behoort de wijting (Gadus merlangus), de colin 
of grelin der Franschen, de whiting der Engelschen. Zijne bovenkaak is 

langer dan de onderkaak. Hij bereikt een voet lengte, is van boven rood- 
achtig grijs, van onderen zilverachtig, en bewoont de Atlantische kusten 
van Europa tot in de Noord- en Oostzee. De koolvisch (Gadus carbonärius), 
heeft de onderkaak langer dan de bovenkaak, is donkerbruin van kleur, 

en wordt gewoonlijk twee voet lang. Gadus pollachius heeft de onderkaak 
nog langer, is kleiner, van onderen zilverachtig en heeft vlekken op de zijden 
van het ligchaam. Beide zijn menigvuldig in de zeeën van het Noordelijke 
Europa. 

Eene soort uit de Middellandsche zee, Mora mediterränëa, heeft twee 
rug— en twee aarsvinnen. 

Nog andere zonder baarddraadjes hebben een langer ligchaam, ééne lange 
aarsvin en twee rugvinnen, van welke de tweede met de aarsvin in grootte 
overeenstemt. Tot deze afdeeling behoort de zoogenaamde stukvisch (Gadus 
merlucius), de hake der Engelschen : gemeen in de zeeën om Europa, waar 
hij in menigte gevangen wordt. Zijn gedroogd vleesch draagt, met dat van 
den Kabeljaauw, in den handel, den naam van stokvisch. 

Nog anderen hebben de gestalte en vinnen der voorgaande soort; maar 
tevens een baarddraadje aan de kin. Tot deze behoort de leng (Gadus molua), 
meer dan vier voet lang; hij is gemeen in onze noordsche zeeën tot aan 
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onze kusten, wordt in menigte gevangen, en gedroogd of gezouten in den _ 
handel gebragt. De eenige soort van Dorschachtige visschen, welke in 
zoetwater leeft, behoort tot deze afdeeling : het is de in de meeste rivieren 
en meren van Europa en ook in ons land voorkomende puit—aal (Gadus lota). 
Hij bereikt eene lengte van twee voet, en is geel, met bruin gemarmerd. Zijne 
lever is zeer groot. 

Eene soort van de kusten van Skandinavië en Denemarken onderscheidt 
zich van de Puit-alen door haren breeden kop, meer ineengedrongen vorm, 
door eene kleine eerste rugvin, met drie stralen, die echter grootendeels onder 
de huid verborgen zijn. Dit is de Raniceps fuscus, die geheel donkerbruin 
van kleur is. 

Eenige andere soorten hebben de gestalte en kenmerken der Puit-alen, 
van welke zij zich onderscheiden door draadjes aan de bovenkaak en eene 
eerste zeer lage rugvin, welke aan de tweede stoot en wier eerste straal een 

weinig verlengd is. Tot deze behoort Gadus (Motella) trieirrhätus, met 

drie, en Gadus guinguecirrhâtus, met vijf draadjes aan de bovenkaak : beide 
van omstreeks eenen voet lengte en in onze zeeën te huis behoorende. 

Er komen ook soorten voor, welke slechts ééne rug— en ééne aarsvin 
hebben. Zij hebben een draadje aan de onderkaak. Tot deze behoort, Brosmius 
vulgäris, uit de IJszee om IJsland, Groenland tot aan de Orkadische eilanden. 

Eindelijk is er eene soort, bij welke de tweede rugvin met de staart- en 
aarsvin volkomen vereenigd is. Zij heeft geene baarddraadjes, wordt in de 
Middellandsche zee aangetroffen en Strinsia tinca genoemd. 

De Basterd-Dorschen. (PAycis.) 

Dit zijn Dorschen, wier buikvinnen ieder slechts uit éénen, somtijds ge- 
spletenen, weeken straal bestaan. Zij naderen in sommige opzigten de Slijm 
visschen en de Lansvisschen (Ophidíum). 

Bij sommigen is de draad, welke de buikvinnen vertegenwoordigt, ge- 
deeltelijk gespleten. Zij hebben twee rugvinnen en ééne aarsvin, en hun 
kin is met een draadje voorzien. Tot deze behoort Pkijcis tinca, uit de 
Middellandsche zee, en Phycis furcätus, van de westkusten van Europa, 
met eene hooge eerste rugvin. 

Bij andere soorten is er slechts ééne rugvin aanwezig, en deze is met 
de staart—- en aarsvin zoo volmaakt vereenigd, dat zij allen te zamen slechts 
ééne vin uitmaken, welke den lansvormigen staart omzoomt. Zij hebben beide 
lippen met talrijke draden voorzien. Tot deze behoort Brotüla barbäta uit 
de Antillische zee, en eene twee voet lange soort, Brot. multibarbäta, uit 
de Japansche zee. 

Bij andere soorten met eenen lansvormigen staart ontbreken de draadjes 
der lippen geheel. Dit zijn : Bythites fuscus, van Groenland, bruin, met 
een gedrongen ligchaam, eenen grooten kop, en eene in het midden afge- 
brokene zijstreep, en Byth. inermis, van Japan, grijsachtig, de vinnen met 
eene zwarte streep en den rug met twee rijën zwarte vlekken. 

Aan deze visschen sluit zich aan eene hoogst zonderlinge soort uit de 
zee om Japan, Ateleopus genoemd. Zij heeft eenen dikken neusvormigen 
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snuit, en eenen vooruitstrekbaren, kringvormigen mond. Er is slechts ééne, 
korte, maar tamelijk hooge, rugvin aanwezig, die zich boven de borstvinnen 
verheft. Haar staart is buitengewoon lang, eenigzins lintvormig en aan het 
einde met eene kleine, schuins afgesnedene staartvin voorzien. De zeer 
lange aarsvin bereikt bijkans de staartvin. De oogen zijn klein. Deze visch 
is bruinachtig van kleur, en buitengewoon zeldzaam. Zijn Japansche naam 
is sjatsfuri. De Japanners zeggen dat hij vergiftig is en electrische stooten 
mededeelt. 

DE GRENADIERS. (MACROURUS.) 

Deze zeevisschen hebben het geheele ligchaam met harde en gekielde of 
getande schubben gepantserd; eenen zeer grooten kop, eenen buitengewoon 
korten romp en eenen langen, allengskens in dikte afnemenden en puntig 
uitloopenden staart. De aarsvin is lang en reikt van den aars tot aan de 
kleine staartvin, en de tweede rugvin is haar aan lengte en gestalte volkomen 
gelijk. Eene eerste, tamelijk hooge maar korte, rugvin staat boven de borst- 
vinnen, en onder deze bevinden zich de buikvinnen, wier eerste straal in 

een draadje verlengd is. De oogen zijn groot. De onderkaak is aan de kin 
met een draadje voorzien. Zij hebben vele kleine tanden aan de kaken, 
zijn blaanwachtig zilverkleurig, houden zich in diep water aan rotsachtige 
kusten op, en voeden zich met wormen en kwallen. 

Eene groote soort van de kusten van Groenland, Macrourus rupestris, heeft 

eenen stompen snuit en bereikt eene lengte van twee tot drie voet. — Eene 
van deze weinig afwijkende soort, Maer. eeelorhynchus bewoont de Middel- 
landsche zee, en wordt aan de kusten van het zuidelijk Frankrijk grenadier 
genoemd. — Een derde soort met eenen stompen snuit, Maer. dentieulatus, 
komt van de kusten van het zuidelijk Australië. 

Bij sommige soorten is de snuit verlengd en driehoekig; zij steekt voor 
den mond, die aan hare platte ondervlakte ligt, uit; en zij is aan de zijden 
met eenen kiel voorzien, die tot de kieuwdeksels voortloopt. Deze kenmerken 
vindt men bij Maer. japonteus, door de Japanners tsoozen—aginasi ge- 
noemd, en bij eene soort uit de Middellandsche zee, Maer. trachyrhynchus. 

DE AALACHTIGE VISSCHEN, (ANGUILLZE.) 

Zij hebben een slangvormig ligchaam;, eene slijmerige, meestal naakte 
huid en kleine, ronde kieuwopeningen, die niet zelden vereenigd zijn; de 
buikvinnen ontbreken steeds, somtijds ook de eene of de andere der overige 
vinnen, welke altijd met weeke stralen voorzien zijn. Hun aars is meestal 
min of meer aanmerkelijk van de borst verwijderd. Zij hebben geene aan- 
hangsels aan den portier, maar velen hebben eene zwemblaas. De keel is 
bij velen rekbaar, en derhalve somtijds met lengteplooijen voorzien, hetgeen 
hen beter in staat stelt, dien op te blazen en op deze wijze het zwemmen 
te bevorderen. Zij houden zich bij voorkeur aan modderachtige plaatsen op, 
en velen kunnen langen tijd buiten het water leven. Hun voedsel bestaat 
in wormen, allerlei andere kleine dieren en vischkuit. De meesten leven 
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in de zee; onderscheidenen ook in rivieren. Zij zijn over de geheele wereld 
verspreid, en vormen de volgende hoofdgeslachten. 

De Palingen. (dnguilla.) 

Dit zijn de soorten met borstvinnen, met een kieuwgat aan iedere zijde, 

en met eene lange rug— en aarsvin, die meestal den geheelen staart een— 
vormig omzoomt. Hare kieuwdeksels en tanden zijn klein. 

Bij de eigenlijke palingen begint de staartvin op het midden van den 
romp, en de onderkaak steekt voor de bovenkaak uit. De gewone aal of 
paling (Anguilla vulgaris), behoort onder deze. Hij bewoont de zoete wateren 
van geheel Europa, wordt drie tot vijf voet lang, en is zwartachtig groen 
met eenen geel— of witachtigen buik. Men onderscheidt onder den naam 
van aal en paling twee ondersoorten. Zijn vleesch is vet en zeer gezocht, 
en men gebruikt de huid tot riemen voor dorschvlegels. Zij hebben een 
taai leven, houden zich op modderachtige gronden op, en verlaten niet zelden 
het water, om, over het land kruipende, in andere wateren te komen. Ge- 
durende den winter kruipen zij in den modder. Zij voeden zich met allerlei 
kleine dieren en voornamelijk met vischkuit. Zij houden zich gedurende den 
tijd der voortteeling schuil en trekken meest aan de monden der rivieren, 
waar het water somtijds geheel wit uitziet van de menigte jonge palingen, 
die de gedaante van kleine wormen hebben, en welke men somtijds ook 
in Onze slooten aantreft. De eijeren zijn zeer talrijk, maar buitengemeen 
klein en schijnen zich spoedig te ontwikkelen. Andere soorten leven in Oost 
Indië en Japan. 

Bij de zee-palingen (Conger), begint de rugvin reeds boven de borst— 
vinnen, en de onderkaak is korter dan de bovenkaak. De gewone soort, 
Conger vulgaris, die somtijds ook aan onze kusten gevangen wordt, en 
om geheel Europa voorkomt, wordt zes voet lang en dikker dan een mansarm. 
Haar vleesch wordt niet geschat. Zij is bleek van kleur, met zwarte zoomen 
om de lange vinnen, en witte slippen op de zijstreep. Eene kleine soort uit 
de Middellandsche zee, Conger mirus, is witachtig, met zwarte vlekken 
en een dwarsband op den kop. 

Bij sommige soorten houden de rug— en aarsvin op, alvorens zij het einde 
van den staart bereiken, hetgeen geheel zonder vin is. De gewone soort, 

Ophisurus serpens, schijnt in alle zeeën der heete en warmere luchtstreken 
voor te komen. Haar snuit is puntig; zij is van boven bruin, van onderen 

zilverkleurig, en slank van gestalte, maar zij bereikt eene lengte van zes voet. 
Eene andere van de kusten van Japan, Oph. porphyréus, is dikker en ge- 
heel koperkleurig. Eene derde uit de Moluksche zee, Oph. colubrinus, heeft 
buitengewoon kleine borstvinnen, en het geheele ligchaam met zwarte en 
witte ringen versierd. 

De Moer-alen. (Murena) 

Zij leven allen in de zee, en onderscheiden zich van de eigenlijke Palingen 
door het volslagen ontbreken van borstvinnen. Hunne tanden zijn somtijds zeer 
groot. Dit geslacht is buitengewoon talrijk aan soorten, die over alle zeeën 
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der heete luchtstreken tot in de Middellandsche zee verspreid zijn. De be- 
roemdste onder deze is Murcena helêna, uit de Middellandsche zee, drie tot 

vier voet lang en bruin en geel gemarmerd. Zij is vraatzuchtig en kan ge- 
vaarlijke beten toebrengen. Zij werd bij de oude Romeinen zoo hoog geschat , 
dat men kleine zeeboezems afdijkte, waarin zij gevoed, en ten iederen tijd, 
naar verkiezing, gevangen kon worden. Men verhaalt, dat de rijke Romein 
Vipius PorLo haar met het vleesch zijner slaven, wanneer die om eenige 
misdaad ter dood gebragt waren, liet voeden, om haar smakelijker te maken. — 
Bij sommige soorten, b.v. bij Murena pardälis van de Japansche zee, zijn 
de vinnen onder de huid verborgen, zoodat het schijnt als of zij geheel ont- 
braken. Deze soort is bruin met vele ronde, wilte met zwart ingezoomde 
vlekken, en zij heeft dikke draden aan den wortel en het einde van den snuit. 

Bij eene soort uit de Roode zee, Uropterygíus concolor, van bijkans een 
voet lengte, schijnt geene andere vin dan eene, het einde van den staart om- 
zoomende, staartvin aanwezig te zijn. Zij is eenkleurig donkerbruin. 

Eene kleine soort uit de Roode zee heeft een veel korter ligchaam met 
eenen dikkeren staart en eene afzonderlijke staartvin, die echter door een 
schuinsch vlies met de rug- en aarsvin verbonden is. Dit is Haliophis guttatus. 

De Worm-alen. (Sphagebranchus.) 

Zij zijn zeer rank van gestalte; hunne oogen zijn klein, en hunne kieuw— 
gaten liggen digt bij elkander aan de keel. Hunne borstvinnen zijn buitenge- 
meen klein of ontbreken geheel, en hun snuit is puntig. De huid van de keel 
is met lengteplooijen voorzien. Hiertoe behoort Sphagebranchus imberbas 
uit de Middellandsche zee, met zeer kleine borstvinnen. Sphag. rostratus, 
uit de Oost-Indiën en zonder borstvinnen, en Sphag. cecus, zonder eenige 
vin hoegenaamd en de korrelvormige oogen onder de huid verborgen, uit de 

Middellandsche zee. 

De Zweep-aal. (Saccopharyna.) 

Deze visch heeft eene hoogst zonderlinge gedaante door zijn grooten muil, 
en zijnen zakvormigen romp, die in eenen langen, en buitengewoon dunnen, 
zweepvormigen staart uitloopt. Deze wordt door eene zeer lage vin omgeven, 
en er zijn ook zeer kleine borstvinnen aanwezig, onder welke de beide kieuw— 
gaten liggen. De kop is van boven gewelfd; de snuit is zeer kort en kegel- 

vormig en de oogen zijn zeer klein. De kaken zijn met puntige tanden 
gewapend. Hij wordt zes voet lang, zwemt met behulp van zijnen opgeblazen 
hals, en wordt in den Atlantischen Oceaan, tusschen Europa en Amerika, 

aangetroffen. 

De Dwerg-alen. (Cheilobranchus.) 

Dit zijn kleine visschen van twee tot vier duim lengte, welke met de 
Modder-alen (Symbranchus) het kenmerk van een enkel, onder de keel ge- 
opend, kieuwgat deelen, maar wier aars aan de voorste helft van het geheele 
ligehaam ligt, en wier breede en niet zeer lange staart met eene kleine 
afgeronde staartvin voorzien is, aan welke zich echter de lange en tamelijk 
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hooge aars- en rugvin aansluiten. De rugvin loopt naar voren tot aan den 
kop. De borstvinnen ontbreken. Zij worden in de zeeën van het zuidelijke 
halfrond aangetroffen. 

Eene soort, Cheilobranchus aptenodytum, is merkwaardig om hare den 
Zuidpool nabijliggende woonplaats. Zij werd aan de kusten van Pengoïns- 
eiland op 72° Z.-Br. aangetroffen, en is bleek—bruin van kleur. — Eene 
andere, Cheil. dorsalis, zwartbruin, met witachtige vinnen komt van de 
Noordkusten van Australië. 

De Modder-alen. (Symbranchus.) 

Deze alen zijn slangvormig, en hebben beide kieuwopeningen in een ge- 
meenschappelijk, onder de keel liggend gat vereenigd. Zij hebben geene 
borstvinnen, hun romp is zeer lang, de staart daarentegen buitengewoon kort. 
De oogen zijn klein. Zij houden zich aan de moerassige oevers der rivieren op. 

Bij sommigen is de kop dik en de snuit gewelfd; de lange vin zet zich 
slechts tot op het achtereinde van den rug voort, er is, op iedere zijde, 
slechts één neusgat aanwezig, en het kieuwgat is zonder tusschenschot. 
Tot deze behoort Symbranchus marmoratus, uit Suriname, twee tot drie 
voet lang, meestal met groote bruine vlekken gemarmerd. 

Bij eene andere soort, Syinbr. (Monoptêrus) javanicus, heeft het kieuw- 
gat een lusschenschot; de lippen zijn vleezig en de vin is bijkans alleen tot 
den staart bepaald. Zij is van boven olijfkleurig, van onderen roodachtig, 
wordt twee voet lang, en bewoont Java. 

Eene derde, Symbr. (Ampkipnous) cuchia, heeft in het geheel geene vin, 
wier plaats door den op beide randen snijdend uitloopenden staart vervangen 
wordt; maar het kieuwgat is, zoo als bij de voorgaande, met een tusschenschot 
voorzien. Deze visch wordt in Bengalen aangetroffen. Hij houdt zich op aan 
de modderige oevers der rivieren, en kruipt in gaten, om zijnen buit te 
bespieden. Hij bereikt eene lengte van twee voet. 

De Beef-alen. (Gymnotus.) 

Tot dit geslacht behooren die palingen, welke eene lange aarsvin, maar 
in het geheel geene rugvin, geene borstvin, en gewoonlijk ook geene staart- 
vin hebben. Hun aars ligt digt bij of aan de borst, en de kieuwopeningen 
vóór de borstvin. Zij komen allen in de rivieren van het heete Amerika voor. 

De merkwaardigste soort is de beef-aal, ook tril-aal (Gymnötus electricus) 
genoemd. Zijn ligchaam is krachtig en de kop breed; hij is donkerbruin 
van kleur en bereikt eene lengte van vijf tot zes voet. Deze soort is beroemd 
om de electrieke schokken, welke zij, bij het aanraken, mededeelt. Zij worden 
voortgebragt door eene soort van galvanische batterij, welke uit twee grootere 
bovenste en twee kleinere onderste werktuigen gevormd wordt, die het grootste 
gedeelte van het ligchaam innemen. Zij bestaan uit taaije lengtevliezen, welke 
door eene menigte, digt aan elkander geplaatste, dwarsche plaatjes verbonden 
zijn, en meer dan twee honderd paar takken van de ruggemergs-zenuwen 
ontvangen. De ruimte tusschen de plaatjes is met een slijmerig vocht gevuld, 
hetgeen het geleidende vermogen buitengewoon verhoogt. De schokken, welke 
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deze visch mededeelt, hangen geheel van zijnen wil af, en de eersten zijn steeds 
sterker dan de volgenden, die allengskens, door afmatting, verflaauwen. De 
schokken van dezen visch werken verdoovend, en de getroffene leden blijven 
niet zelden dagen lang pijnlijk. Wanneer deze visschen hun electrisch 
werktuig aan den buik van paarden, ezels of andere diergelijke groote dieren, 
welke door het water gaan, ontlasten, zoo zinken deze oogenblikkelijk be- 

wusteloos op den grond en verdrinken, ofschoon de schok op zich zelve 
niet doodelijk is. Bij de naar Europa gebragte voorwerpen is de werking 
minder krachtig dan bij de in de vrijë natuur en in water van eene hooge tem- 
peratuur levenden. Deze visch is over het grootste gedeelte van Zuid-Amerika 
verbreid en houdt zieh in rivieren, meren, maar voornamelijk in moerassen 

en kreken op. Zij komen dikwijls aan de oppervlakte van het water, om 
lucht te scheppen. Zij voeden zich met wurmen, kleine visschen en andere 
kleine dieren, welke zij door electrische schokken verdooven en op deze 
wijze gemakkelijk bemagtigen. 

Bij andere soorten uit diezelfde streken ontbreekt het electrische werktuig; 
hun ligchaam is sterk zamengedrukt en, behalve den kop, met zeer duide- 
lijke schubben bedekt. Onder deze behooren Carapxs carapo, eene bruine, 
gevlekte soort met eenen langen staart en Car.brachyurus, met eenen korten 
staart en schuinsche dwarsstrepen : beide uit Suriname en het overige heete 
Zuid-Amerika. — Eene derde soort, Car. rosträtus, uit diezelfde streken, 
heeft eenen langen dunnen snuit, met de kleine mondopening aan zijn einde, 
en den aars aan de keel. — Aan deze sluit zich Sternarchus albifrons aan, 
die eene kleine afzonderlijke en ronde staartvin heeft. 

De Konings-aal. (Gymnarchus.) 

Deze zeldzame visch, welke in den Nijl leeft, en eene lengte van vier 
voet bereikt, heeft, in tegenoverstelling van de Beef-alen, eene zeer lange 
rugvin, maar daarentegen in het geheel geene aarsvin. De staart loopt puntig 
uit. De kop is kegelvormig en naakt, het ligchaam met schubben bedekt. 
Oogen en mond zijn klein. 

De Lint-alen. (Zeptocephalus.) 

Dit zijn kleine visschen, met een lint of lansvormig, sterk zamengedrukt, 
week, doorschijnend en witachtig ligchaam ; eenen kleinen puntigen kop; zeer 
kleine borstvinnen, en eene lange rug— en aarsvin, welke van achter den 
punligen staart omgeven. Eene soort, Leptocephälus Morrisii, komt aan de 
kusten van Engeland en Frankrijk voor. Zij wordt acht duim lang. Andere 
bewonen in het zuidelijk halfrond. De merkwaardigste is Lept. allus, met 
gekruiste kaken als bij de Kruisbekken, eenen zeer kleinen kop, een hoog 
ligchaam en, zoo als het schijnt, den aars zeer ver naar achteren geplaatst. 

DE VAL-ACHTIGE VISSCHEN. (SÌLURI.) 

De Vallen zijn visschen zonder schubben, met het gewone getal vinnen, 
van welke echter somtijds de drie achterste vereenigd zijn; met buikvinnen, 
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welke aan den buik zelve , meestal digt bij den aars geplaatst zijn; met weeke 
gelede stralen aan de vinnen, behalve den eersten der rug- en buikvinnen, welke 
zich meestal als een krachtige, met eene geleding aan den wortel der vinnen 
verbondene doorn, vertoont; en van welken velen, boven en achterop den staart 
met eene velvin voorzien zijn. Hunne huid is naakt, maar niet zelden is de 
kop gedeeltelijk of geheel, somtijds ook het geheele ligchaam door been- 
stukken gepantserd. De kop is groot en meestal plat, en de snuit meestendeels 
met een grooter of kleiner getal voeldraden voorzien, Hunne oogen zijn klein, 
somtijds zeer klein. Het tusschenkaaksbeen is zeer klein. Deze visschen 
zijn gewoonlijk zeer eenvoudig gekleurd. Sommige bereiken eene aanzienlijke 
grootte. Zij leven bijkans allen in het zoete water tot aan de monden der 
rivieren, houden zich op modderachtige gronden op, en voeden zich met 
allerlei kleinere of grootere dieren. Zij bewonen, behalve eenige uitzonderingen, 
de landen onder de heete luchtstreken gelegen. Deze familie is zeer talrijk 
aan soorten, Men kan haar onder de volgende hoofdgeslachten brengen. 

De Vallen. (Stlurus.) 

Zij hebben eene naakte huid, slechts ééne rugvin, en hun kop is somtijds 
door beenstukken gepantserd. 

Onder deze behoort de meirval (Stlarus glanis), in het Duitsch Wels 
genoemd; de eenige soort der familie in ons werelddeel : een groote visch, 
welke in het oostelijke gematigde Europa te huis behoort, en westelijk tot 
de Nederlanden verspreid is, waar hij echter slechts nog in de kleine, het 
nu droog gemaakte Haarlemmermeer, waar hij zich vroeger ophield, omgevende, 
meren voorkomt. Hij heeft eene zeer kleine rugvin op het midden van 
den rug; eene lange met de staartvin vereenigde aarsvin ; aan de bovenkaak 
twee lange, van onderen aan de onderkaak vier kortere draden. Hij is lei- 
kleurig bruin, en bereikt, in den Donau vooral, eene lengte van tien tot twaalf 
voet, is alsdan zoo dik als een man om het lijf, en weegt verscheidene 
honderd ponden. Zijn vleesch, hetgeen bij ons niet gegeten wordt, is in 
sommige streken hoog geschat. Hij houdt zich op modderachtige gronden 
op, kruipt gaarne in den modder en loert aldaar op zijnen buit, welke in allerlei 
Visschen, in Kikvorschen, Watervogels, enz., bestaat : men zegt zelfs, dat 
zeer groote voorwerpen kleine kinderen verslinden. Hij is zeer vraatzuchlig, 
en wordt derhalve door onze visschers als een schadelijke visch beschouwd, 
dien zij trachten uit te roeijen. De Japansche meirval (Silurus japonicus), 
heeft slechts twee voeldraden aan de onderkaak. Eene kleine soort van Java, 
Silurus bimaculatus, heeft de beide draden der onderkaak zoo klein, dat 
zij naauwelijks zigtbaar zijn. De rugvin is smal, maar hoog ; de aarsvin reikt 
niet tot aan de staartvin. Zij is met zeer fijne groenachtige, blaauwachtige 
en geele tinten versierd. Een vlek boven de borstvinnen en eene halve maan 
vormige streep aan den wortel der staartvin zijn zwart, — Bij eenige anderen, 
uit het noordelijke Afrika en Oost-Indië, is de rugvin met eenen doorn 
voorzien, en het ligchaam sterk zijdelings zamengedrukt. Tot deze behoort 
Silurus mystus, in Egypte schilbe genoemd, 
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Eene soort uit Bengalen, Saccobranchus fossïlis, is merkwaardig om den 
langen luchtzak, die op iedere zijde van den rug ligt, in de kieuwholte uit- 

loopt, en als een hulpademhalingswerktuig optreedt. Hare vinnen zijn omtrent 
zoo als bij den gewonen Meirval, maar de aarsvin is niet met de staartvin 
vereenigd. Haar kop is plat, glad en van acht draden voorzien. Deze visch 
bereikt eene lengte van een’ en eenen halven voet. Hij leeft in het zoete water 
van geheel Dekan en Bengalen, waar hij Singgi genoemd wordt. De inlanders 
beschouwen zijn vleesch als zeer versterkend. 

Andere soorten hebben eene lange rugvin, die, zoo als de aarsvin, tot kort 
aan de staartvin loopt. Haar kop is geheel met ruwe, beenige platen bedekt. 
Zij hebben vier tot zes draden om den mond; en hun derde en vierde kieuw- 

boog is van aanhangsels voorzien, die de gestalte van een boompje in 
het klein hebben : werktuigen, welke slechts te dienen schijnen, het water 
in de kieuwen terug te houden, en welke men ook bij andere soorten met 

eene vetvin (Heterobranchus) terugvindt. De soorten van dit geslacht komen 
uit Afrika en Oost-Indië, — De gewone soort in den Nijl, Clarias anguilläris, 
is aldaar zeer gemeen en bereikt eene lengte van twee voet. Zij houdt zich 

in het riet op en is zoo weinig schuw, dat men haar dikwijls met de hand 

kan vangen. Haar vleesch is slecht. Zij kan verscheidene dagen op het land 
leven. — Eene tweede soort, Clarias magur, wordt in Oost-Indië gevonden. 

Zij leeft in vijvers, grachten en kruipt, wanneer die zonder water zijn, in 
den modder. 

Onder de Vallen behoort ook een vischje, Brontes prenadilla, hetgeen 
met verscheidene andere soorten, somtijds in groote menigte met het slijk 
uit de vuurspuwende bergen van Quito, op eene hoogte van 15000 voet 
uitgeworpen wordt. Het leeft in beekjes en onderaardsche meren, en wordt, 
wanneer de vulkaan op deze werkt, naar buiten gebragt. Dit vischje is twee 
duim lang, de oogen zijn zeer klein en liggen digt bij elkaâr, de lippen 
zijn zeer groot; er zijn slechts twee draden en wel aan de bovenkaak aanwezig, 
en de aarsvin is zeer KW. 

Bij eenige kleine Zuid-Amerikaansche soorten staat de rugvin slechts op 
geringen afstand voor de aarsvin; alle vinnen zijn week, en er zijn slechts 
zes draden aan de bovenkaak aanwezig. Tot deze behoort Trichomycterus 
punctulâtus en Eremophilus Mutisii, de laatste zonder buikvinnen, en de 
beekjes in de hoogvlakten van het Andesgebergte bewonende. 

Aan de Vallen sluiten zich aan eenige soorten uit het heete Zuid-Amerika, 
welke in vele opzigten van alle andere afwijken. Haar kop is zeer plat en 
driehoekig; de schouders zijn breed; de romp is dik, zeer kort en gaat 
weldra in den langen smallen en puntig toelcopenden staart over. Hare 
oogen, de mond- en de kieuwopeningen zijn klein. De rugvin is korter 
dan hoog, haar eerste straal is dikwijls verlengd en zij staat op het midden 
van den romp. De eerste straal der borstvinnen is een krachtig, plat en 
aan de achterzijde getand beenstuk. De aarsvin is zeer lang en reikt bijkans 
tot aan de kleine staartvin. De buik der wijfjes is somtijds met kleine ronde 
op steeltjes zittende ligchamen, als eijeren, bezet. Zij leven in de rivieren 
van Guyana. De gewone soort, Asprëdo levis, heeft acht draadjes aan de 
kaken. Zij is gemeen in Suriname. 

20 
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De Vinvallen. (Pumelodus.) 

Dit in soorten buitengemeen talrijke geslacht bevat alle Vallen met eene 
- gladde huid en eene vetvin van boven en achter op den staart, welke, 

behalve eenige uitzonderingen, steeds door eene rugvin met getakte stralen 
en eenen doorn wordt voorafgegaan. Hun kop is niet zelden met beenplaten 
bedekt, en hunne staartvin is steeds gevorkt. Zij worden in de rivieren der 
heete luchtstreken aangetroffen. Men begrijpt de soorten met tanden aan het 
gehemelte gewoonlijk onder den naam van Bagrus. 

Eene groote soort uit den Senegal, Pimelodus nigrita, heeft eenen breeden 
gepantserden kop, acht draden aan de kaken, en eene kleine aars— en velvin. 

Sommige soorten uit Zuid-Amerika hebben eenen meer langwerpigen, 
platten kop en hare bovenkaak is van voren stomp en afgerond. Tot deze 
behoort Pim. (Platystoma) fasciätus, een fraaije groote visch met een 

dertigtal regelmatige zwarte dwarsbanden, uil Suriname, 
Eene soort uit Bengalen, Pim. bugartus, heeft zeer breede baarddraden 

aan den mondhoek, en de eerste stralen der rug— en borstvinnen, alsmede 
de bovenste der staartvin, zijn verlengd. Bene kleine bruine, geelgevlekte 
soort, Pim. platypögon, die gemeen op Java en Borneo is, heeft de voorste 

baarddraden breed en dik. 
Sommige Zuid-Amerikaansche soorten hebben in het geheel geene tanden 

en hare oogen liggen zeer laag aan den mondhoek. Eene dezer, met zeer 
lange baarddraden, Pim. (Hypophthalmus) longifilis, komt van Suriname, 

Bij andere soorten uit hel noordelijke Afrika zijn de kop en de schouders 
met beenstukken bedekt, en hare onderkaak is met tanden gewapend, 
ieder uit een fijn, van een haakje voorzien plaatje bestaande, hetwelk met 
een steeltje, zoo fijn als een hair, aan de kaken bevestigd is. De meest 
bekende soort is de schal (Synodontis macrodon) uit den Nijl. 

Bij sommige Amerikaansche soorten is de zijstreep met beenstukken ge- 
pantserd, zoo als ook de schouders en de kop. Tot deze behoort Doras 
costâta: gemeen in Suriname. 

Eene kleine soort, Pim. cyclöpum, welke met verscheidene andere kleine 
soorten dezer familie in de beekjes en meren der hooge vulkanen van Zuid 
Amerika leeft, wordt somtijds in groote menigte door het onderaardsche 
vuur, wanneer dit op die wateren werkt, uitgeworpen. 

Bij sommige groote soorten is niet alleen de vetvin maar ook de eerste 
rugvin lang, en zij hebben, als de Clarias, getakte aanhangsels aan de 
kieuwbogen. Zij worden in Noord-Afrika aangetroffen. De meest bekende 
dezer soorten is Heterobranchus bidorsälis uit den Nijl. 

Aan deze visschen sluit zich aan eene soort uit den Nijl, den Senegal, 
den Gambia en den Zambese, welke door hare electrische eigenschappen be- 
roemd en uitwendig dadelijk te herkennen is, doordat zij, behalve de vetvin, 
geene andere vin op den rug heeft. Dit is de Malaplêrurus electricus. Al 
zijne vinnen zijn week, en de kop, even als de geheele overige visch, met 
eene naakte huid bekleed. De buikvinnen liggen zeer ver naar achter. Hij 
bereikt eene lengte van twee voet en is met zwarte vlekjes bedekt. Het 
electrieke orgaan is voornamelijk aan den buik zigtbaar, en bestaat uit eene 
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menigte kleine cellen. De Arabieren noemen dezen visch raasch, hetgeen 
donder beteekent. Zijn vleesch wordt gegeten, en als smakelijk geroemd. 

De Ailia van Bengalen, heeft even als de Raasch, behalve de vetvin, 
geene andere vin op den rug, maar haar ligchaam en haar kleine kop zijn 
zamengedrukt; zij wijkt ook in vele andere opzigten van de voorgaande soort 
af, en het blijkt niet, dat zij electrische eigenschappen bezit. 

n De Pad-aal. (Chaca.) 

Deze zonderlinge visch doet in het algemeen, wat zijne gestalte betreft, 
aan die der Zeeduivels en Paddevisschen denken. Zijn kop is zeer groot en 
breed, en de groote mondopeping heeft de gedaante eener breede dwars- 
spleet. De lippen en de wangen, even als ook de zijden van het ligchaam, 
zijn met een aanzienlijk aantal draadjes bezet. De oogen zijn zeer klein en 
naar boven gerigt. De korte staart is wormvormig en draagt eene vin, welke 
zich van onderen tot digt bij de korte aarsvin, van boven tot aan het einde 
des romps voortzet. De eigenlijke rugvin is kort, maar van eenen krachtigen 
doorn voorzien, en nabij den kop geplaatst. De eerste straal der borstvinnen 
is beenachtig en getand. Deze viseh wordt negen duim lang. Hij is zwart— 
achtig en houdt zich op moerassige gronden in meren of rivieren van Borneo 
en het noordelijke Bengalen op. 

De Slangvallen. (Plotosus.) 

Zij onderscheiden zich van alle overige Valachtige visschen door dat hun 
lansvormige staart omgeven is van eene enkele gelijkvormige vin, welke van 
onderen tot aan den aars, van boven tot op de helft van den romp loopt, 
en hier voorafgegaan wordt door eene korte, maar tamelijk hooge gewone 
rugvin met eenen doorn. Hun geheel ligchaam is naakt, de kop stomp en 
de snuit met acht krachtige voeldraden voorzien. Zij leven in de zee, gaan 
ook de rivieren op, en zijn van den Indischen Oceaan tot in de Stille Zuidzee 
verbreid. De gemeenste soort, die menigvuldig in de Roode zee, in den 
Indischen Archipel en op de kusten van Japan aangetroffen wordt, Plotosus 
lineätus, wordt een voet lang en heeft vier tot zes witte lengtestrepen. Men 
vreest de wonden, welke zij met den getanden doorn harer rug— en borst— 
vinnen te weeg breng gt, even zeer als die van den Pieterman (Trachinus).— 
Eene soort van Java, Plotosus unicölor, bereikt meer dan een voet lengte en 
is eenkleurig donkerbruin ‚ hetgeen op den buik in het geelbruine overgaat. 

De Pantservallen. (Zoricarta.) 

Zij zijn kennelijk aan hun ligebaam, hetgeen geheel en al met een pantser, 
uit onderling gelede harde schilden bestaande, ingesloten is. Zij komen allen 
uit de rivieren en meren van het heete Zuid-Amerika. 

Sommige hebben het ligchaam zeer in de lengte gerekt, eenen platten 
driehoekigen kop, en naar boven gerigte oogen; de borstvinnen liggen naar 
onderen en de buikvinnen digt achter haar; de korte aarsvin is ver naar voren 
geplaatst; de bovenste straal der gevorkte staartvin is somtijds verlengd „ en 
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er is slechts eene tamelijk ver naar voren geplaatste rugvin aanwezig. Hun 
mond ligt aan de ondervlakte van den kop en is door eene breede vlies- 
achtige, met vele kleine voeldraden bezette, lip omgeven. De gewone soort, 
Loricaria cataphracta komt van Guyana, waar zij kolderman genoemd 
wordt. Zij bereikt meer dan een voet lengte. — Lor. longirostris van Caracas 
is buitengewoon rank; haar kop is dun en spits en de beide uiterste stralen 
der slaartvin zijn verlengd. 

Andere soorten met eene rugvin hebben een gedrongen en krachtig lig- 
chaam. Tot deze behoort Rhinelepts genibarbis met een bundel häarachtige 
draden beneden de wang. — Bij eene andere, Rhin. hystrie, zijn ook 
diergelijke draden aan den stekel der borstvinnen. 

Nog andere hebben het krachtige ligchaam der voorgaande; maar men 
ontwaart achter hare rugvin eene tweede kleine, uit eenen gekromden stekel 
bestaande vin, welke met een vliesje aan den staart vastgehecht is. De ge- 
wone soort, Hypostomus plecostomus, is gemeen in Suriname. Zij wordt meer 
dan een voet lang. Haar ligchaam is met kleine vlekjes versierd. — Eene 
kleine soort, Hyp. cirrhösus, houdt zich in rivieren aan plaatsen op, waar 
eene sterke strooming is. Zij verbergt zich onder steenen of in rotsholten, 
en zuigt zich met hare lippen vast, of haakt zich met de doornen van haar 
kieuwdeksel aan de steenen. Zoodra men ze aanraakt, breidt zij hare vinnen 
uit, om zich te verdedigen. Zij zwemt schielijk, en dikwijls met den rug naar 
onderen gekeerd, voedt zich met wormen, en kleeft hare kuit aan steenen. 

Er zijn ook soorten, welke, ten opzigte harer vinnen en gedaaute, met 

de voorgaande overeenstemmen, wier kop plat is, wier mond echter eene 
eenvoudige dwarsspleet vormt, en geen lippenvlies, maar daarentegen vier 
dikke draden aan den snuit heeft. Haar pantser bestaat slechts uit twee rijën 
beenstukken. De gewone soort, Callichthys asper, is gemeen in Suriname, 
wordt niet veel meer dan eenen halven voet lang, houdt zich aan moerassige 
plaatsen op, kruipt in den modder, en gaat ook op het land. 

DE SIREENVISSCHEN. (LEPÌDOSIREN ) 

Zij wijken in vele opzigten van al de overige visschen af, en bieden een 
zonderling mengsel van kenmerken aan. Hun ligchaam is aalvormig ; de rug-, 
slaart- en aarsvin zijn ineengesmolten en omgeven den lancetvormigen staart ; 
de borst- en buikvinnen, welke laatste geheel digt bij de aarsvin liggen, zijn 
tot eenvoudige dikke draden omgevormd; hunne wervelkolom bestaat uit kraak- 
been, en is niet in bijzondere wervels afgedeeld ; hun tusschenkaaksbeen is 
van twee kleine, konische, bewegelijke, en de kaakbeenderen van voren zijn 
ieder van een paar groote gegroefde tanden voorzien ; de kieuwspleet bevindt 
zich digt voor de borstdraden ; de kieuwbogen zijn kraakbeenig, dragen slechts 
gedeeltelijk kieuwen, en de verandering van bloed heeft, na den jeugdigen 
leeftijd, voornamelijk in de zwemblaas plaats, die derhalve de functies van 
longen uitoefent. Deze zwemblaas bestaat uit twee, tegen den rug aanliggende, 
van cellen voorziene zakken, welke van voren vereenigd, met een kanaal, 

een weinig regts aan de buikzijde van den visch, in den slokdarm uitkomt; 
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en hare ader, de longader, begeeft zich afzonderlijk in het voorhof van het 
hart, hetgeen bij de groote soort dubbel is. Deze visschen hebben, zoo als 
vele Haaijen en Roggen, een wenteltrapachtig vlies in het laatste gedeelte 

_ des darmkanaals, en hunne urinblaas ligt, zoo als gewoonlijk, achter den 
regten darm, waarin zij ook uitkomt. De oogen dezer visschen zijn klein, 
hun kop is met slijmporiën, en hun geheel ligchaam met schubben bedekt, 
die echter onder de opperhuid verborgen zijn. 

Er zijn slechts twee soorten van deze merkwaardige en zeldzame visschen 
bekend. De eene, Lepidosiren paradoxa, over de drie voet lang, wordt in 
de moerassen, die den Amazonenstroom omgeven, aangetroffen. — De tweede, 

Lep. annectens, van een tot twee voet lengte, leeft in de moerassen van 
den Gambia en Quellimane. Zij voeden zich met plantenstoffen , en kruipen, 
gedurende het heete jaargetijde, wanneer de moerassen droog zijn, iu den 
modder, tot eene diepte van verscheidene voeten. 

DE PHARAONSVISSCHEN. (MORMYRUS.) 

Dit geslacht bevat een klein getal zeer eigenaardige visschen, welke tot 
nog toe slechts in den Nijl en Senegal waargenomen werden. Zij hebben 
een langwerpig, zamengedrukt ligchaam, hetgeen met uitzondering van den 
naakten kop, door kleine schubben bedekt wordt. De kieuwopeningen, welke 

de gedaante van eene tamelijk kleine spleet hebben, liggen vóór de borstvinnen. 
De kieuwdeksels zijn niet beweegbaar. Hunne oogen zijn klein. Hun kop, 
die met eene dikke, naakte huid bekleed is, loopt in den kegelvormigen, niet 
zelden verlengden snuit uit, aan wiens einde de kleine mondopening ligt, 
welke schuins naar boven gerigt is. De onderkaak steekt voor de bovenkaak 
uit. Beide kaken, zoo als ook het gehemelte, zijn met zeer fijne tandjes bezet. 
De zijstreep is regt. De tamelijk kleine buikvinnen staan op het midden van 
den buik. De aarsvin is middelmatig, de staartvin gevorkt, en de rugvin 
niet zelden zeer lang. Alle vinnen hebben weeke, gelakte stralen. Hunne 
zwemblaas is eenvoudig, hun darmkanaal lang en van eenige blinde aanhang- 

__sels voorzien. Men neemt, onder de spieren, bij den staart, twee langwerpige, 
in eene menigte vakjes verdeelde, ligchamen waar, welke veel overeenkomst 
met electrieke organen hebben, ofschoon men niet waargenomen heeft, dat 
deze visschen met eenige electrieke kracht begaafd zijn. Zij houden zich op 
den grond der rivieren, tusschen steenen op,en zijn derhalve moeijelijk te 
vangen. Zij schieten hunne kuit in de maand Augustus, zoodra de Nijl begint 
te wassen. De meesten hebben eene lengte van eenen voet of meer. 

Eene soort, Mormijrus oxyrhynchus, was reeds bij de ouden zeer goed 
bekend, en haar ligchaam wordt niet zelden gebalsemd in de graven der 
oude Egyptenaren gevonden. Haar snuit is lang en trompvormig, en zij heeft 
eene lange rugvin. Zij is grijsachtig, welke kleur aan den wortel der vinnen 
in het roodachtige overgaat. — Morm. longipinnis heeft den snuit even lang 
en eene nog langere rugvin. — Morm. elongätus en labiätus hebben eenen 
korten snuit, en hare rugvin is kleiner dan de aarsvin; bij laatstgenoemde 
soort is het ligchaam hooger dan gewoonlijk. 
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DE SPILVISSCHEN. (GONORHYNCHUS.) 

Men kent slechts een zeer klein getal soorten dezer familie. Zij hebben 
eenige uiterlijke overeenkomst met de Modderkruipers (Gobitis), en naderen 
de Karperachtige visschen in het algemeen door hunnen geheel tandeloozen 
mond. Han ligehaam is langwerpig, bijkans spilvormig, en, even als de kop, 
geheel met kleine schubben bekleed. Hun snuit steekt vooruit, is neusvormig 
en van onderen, aan het einde, met een draadje voorzien, De mond ligt aan 
de onderzijde des snuits, en de onderkaak is zeer klein. Alle vinnen zijn 
evenredig ontwikkeld, van middelmatige grootte, en van weeke, getakte 
stralen voorzien. De buikvinnen liggen ver naar achter, digt voor den aars, 
en boven haar de rugvin. De aarsvin staat omstreeks op de helft van den 
staart, en de staartvin is gevorkt. Zij hebben slechts vier stralen in het 
kieuwvlies; de portier is van blinde aanhangsels voorzien; maar er is geene 
zwemblaas aanwezig. Zij bereiken zelden de lengte van een voet, en zijn 
bruinachtig van kleur. 

De soort van de Kaap de Goede Hoop, Gonorhynchus Gronovii, heeft 
eenen stompen snuit. — Bij de grootste soort, Gon. rhynchâna, van Torres- 
straat, is de snuit kegelvormig; bij Gon. abbreviatus, van de kusten van 
Japan, die korter van ligchaam is dan de beide andere soorten, is de snuit 

tamelijk smal en puntig. 

DE SMELTEN. (AMMÖDYTES.) 

De smelt of zand-aal (Ammödytes tobianus), is een vischje van acht 
tot tien duim lengte, hetgeen aan de kusten van Europa en ook aan de onze 
voorkomt en een smal, sterk zamengedrukt en lang ligchaam heeft, met 
eene lange rugvin, eene tamelijk lange aarsvin en digt achter deze eene 
afgezonderde gevorkte staartvin. De buikvinnen ontbreken. De onderkaak 
steekt aanzienlijk voor de bovenkaak uit, en de mond is geheel zonder 
tanden. De huid is zilverglanzig en met zeer fijne schubben bedekt. Het heeft 
noch aanhangsels aan den portier, noch eene zwemblaas, kruipt in het zand 

en voedt zich met wormen. Men onderscheidt nog eene tweede soort, Amm. 
lancea, uit diezelfde zeeën, maar met een krachtiger ligchaam en eene 

langere rugvin. 

DE KARPERACHTIGE VISSCHEN. (CYPRINI.) 

De Karperachtige visschen vormen eene groote familie, welke meer dan vier 
honderd soorten telt, en die riviervisschen van Europa, Azië, Afrika en Noord- 

Amerika bevat, welke in gedaante en maaksel mel onze Karpers, Witvisschen 
en Modderkruipers overeenstemmen. Zi hebben een zeer evenredig ontwikkeld 
en, behalve eene uitzondering, met schubben, welke afgerond zijn, bedekt 

ligehaam; eenen gladden kop; zwakke kaken; eenen tamelijk kleinen mond, 

die somtijds van draadjes voorzien en steeds geheel van tanden ontbloot is, 
wier plaals vervangen wordt door groote tanden aan de keelgatbeenderen. 
Zij hebben het gewone getal vinnen, die van weeke, getakte stralen voorzien 
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zijn, terwijl slechts de derde of vierde straal der rugvin of de eerste der 
aarsvin somtijds als een stekel optreedt, en bij welke alleen op te merken 
valt, dat de buikvinnen min of meer naar achter op den buik geplaatst zijn, 
dat er nooit meer dan eene rugvin aanwezig is, en dat de staartvin meestal 
gevorkt is. Zij hebben slechts drie stralen in het kieuwvlies; eene groote, 
min of meer volkomen in twee of zelfs drie afdeelingen gescheidene, door 
eene buis met het keelgat verbondene zwemblaas, met taaije vliezige wan- 
den; hun darmkanaal is lang, gekronkeld en zonder blinde aanhangsels; 
en zij voeden zich met wormen, insecten, allerlei waterdiertjes, zaden en 

andere plantachtige zelfstandigheden, welke hun het water, min of meer 

opgelost, in menigte aanbiedt. Men kan de Karperachtige visschen onder de 
volgende, min of meer kunstmatige hoofd-onderafdeelingen brengen. 

De Karpers. (Cypruus.) 

Dit zijn alle soorten, wier ligchaam met groote of tamelijk groote schubben 
bedekt, en wier mond van twee of vier draadjes voorzien is. Zij worden 
slechts in de oude wereld aangetroffen. 

De eigenlijke Karpers hebben gewone lippen, van welke de bovenste op 
iedere zijde van twee draden voorzien is; de eerste groote straal hunner 
rugvin is beenig en van achteren getand; hunne rugvin is lang; hun ligchaam 
is zeer krachtig en min of meer hoog, hunne schubben zijn groot; zij be- 

reiken eene aanzienlijke grootte, en zijn niet zeer talrijk aan soorten, welke 
in Europa en Azië aangetroffen worden. — De meest bekende is de gewone 
karper (Cyprinus carpio), die olijfkleurig is, met eenen geelen buik, en 
een tamelijk hoog ligchaam met eenen gewelfden rug heeft. De Karper is 
over het geheele gematigde vaste land van Kuropa en Siberië verbreid, en 
tegenwoordig ook gemeen in Groot-Britanje, waar hij echter eerst tegen het 
einde der middeleeuwen ingevoerd werd. Men heeft hem ook naar Cayenne 
overgebragt. Hij leeft in rivieren en meren, gaat echter ook in het zoute 
water, b.v. in de Kaspische zee, en wordt niet zelden in groote vijvers on- 
derhouden, waar hij, eeuwen oud, eene lengte van vijf voet bereikt en tot 
vijftig pond zwaar wordt. Deze visschen voeden zich met allerlei waterdiertjes, 
schieten hunne kuit in Mei of Junij aan waterplanten, en vermenigvuldigen 
zich gemakkelijker dan de meeste overige visschen. Men ziet ze dikwerf 
langs de oppervlakte van het water zwemmen en zij kunnen, wanneer zij 
in hooger gelegen water willen komen, tot vier voet in de hoogte springen. 
Hun vleesch is voortreffelijk, maar bij degenen, die in staande wateren 

leven, wordt het grof, smaakt modderig en is moeijetijk te verteren. Zij 
bereiken in het eerste jaar van hun leven de lengte van eenen voet; ver- 
volgens groeijen zij allengskens langzamer. Zij hebben een zeer taai leven 
en kunnen, wanneer men hunne kieuwen vochtig houdt, weken lang buiten 

het water verduren. Zij zijn derhalve gemakkelijk te vervoeren, en er wordt 
ook in vele streken een aanzienlijke handel met dezen visch gedreven. De 
spiegelkarper, met kale plekken en zeer groote schubben, is eene toevallige 
verscheidenheid van den gewonen karper. — De gewone karper van Java is 
Cypr. flavipinnis, die een voet lengte bereikt en geel van kleur is, met 

al, 
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eenen olijfgroenen rug. — De gewone karper van Japan, aldaar koi genoemd, 
Cypr. heemoplêérus, is langwerpiger van gestalte dan de onze, en heeft bloed 
roode vinnen. — Eene tweede soort van dit rijk, Cypr. melanötus, is nog 
langwerpiger en dikker, en heeft eenen zwarten rug. 

De barbeelen (Barbus), onderscheiden zich van de Karpers door hare korte 
rugvin en hare meer naar voren geplaatste voorste baarddraden. Bij velen 
is ook het ligchaam langwerpiger en minder krachtig. — De gewone barbeel 
(Cypr. barbus), zeer gemeen in de rivieren van het gematigde Europa, wordt 
meer dan twee voet lang, en is van boven olijfkleurig, van onderen witachtig 

met roode vinnen. Zij voedt zich met wormen, zaden van waterplanten, 

en is steeds om de lijken van menschen of groote dieren, die in het water 
liggen, te vinden. In Oost-Indië en voornamelijk in de Sunda-eilanden 

worden eene groote menigte andere soorten gevonden, die in hare uiterlijke 
gestalte meestal veel overeenkomst met de Witvisschen hebben. Eene der 
grootste en fraaiste is de Tampra; zij bereikt eene lengte van twee voet. 
De Binny uit den Nijl wordt drie voet lang, en wordt voor buitengewoon 
lekker gehouden. 

Men kent ook soorten, welke, behalve de vier gewone baarddraden, nog 
eenen vijfden, onparigen, van voren onder de onderkaak hebben. Tot deze 
behoort Läbéobarbus nadgia uit den Nijl, en Lab. macrolepis uit de rivieren 

van Kashmir. 
In ditzelfde hoogland worden verscheidene andere soorten gevonden, Schi- 

zothorax genoemd, bij welke de aars en de eerste stralen der aarsvin in 

eene overlangsche groef verborgen zijn. 
Sommige soorten hebben slechts twee baarddraden, te weten een aan 

ieder zijde der bovenlip, en al hare stralen zijn week. Onder deze behoort 
de zeelt (Cypr. tinca), met een krachtig, maar minder hoog ligchaam dan 
de karper, met kleine schubben, en vuil geel, van boven olijfgroen en met 
eenen donkeren staart. Hij is over het geheele gematigde en warme Europa 

tot Siberië verbreid, bereikt gewoonlijk eene lengte van eenen voet, somtijds 
meer, en wordt alsdan tot vier pond zwaar. Hij leeft in stille wateren, kruipt 
gaarne in den modder, en wordt niet bijzonder voor de tafel geschat. 

Een aanzienlijk getal soorten uit Afrika en Oost-Indië heeft mede slechts 
eenen baarddraad aan iedere zijde van den mondhoek, maar de punt van 
haren snuit is zeer vleezig en als opgezwollen, en er zijn drie lippen, in 
stede van twee, aanwezig. Tot deze behooren de Lepis der Egyptenaren, Läbéo 
niloticus ; Lábéo falcifer van Java, eene fraaije groenblaauwe soort met 

zeisachtige vinnen, en vele drent 

In Dalmatië en Bosnië leeft eene soort, Aulopyge Hügelii, welke vier 
baarddraden, maar een geheel naakt ligchaam heeft. 

De Steenkarpers. (Carasstus.) 

De Steenkarpers hebben, zoo als de eigenlijke Karpers, eene lange, van 
voren met eenen beenachtigen doorn voorziene rugvin; hunne vormen zijn 
even krachtig als bij deze, met welke zij in het algemeen de grootste over- 
eenkomst hebben; maar zij onderscheiden zich standvastig van hen door 
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het ontbreken van baarddraden. Zij bereiken zelden een voet lengte, houden 
zich in stil water of ook in rivieren op, en de niet zeer talrijke soorten 
worden, met ééne uitzondering, allen in het gematigde Europa, en door het 
geheele noordlijke en middele Azië tot China en Japan aangetroffen. 

De meest bekende soort, de gewone steenkarper (Cyprinus carassïus), in 
geheel Duitschland Karausche genoemd, is bruin, van boven groenachtig, op 
den buik geelachtig. Zij bewoont het grootste gedeelte van Europa, wordt 
in geheel Siberië gevonden, en leeft ook in grooten getale in de zoutzeeën 

der steppen van het Aziatische Rusland. Zij heeft een zoo taai leven, dat 
de strengste koude haar niet doodt, zelfs wanneer zij geheel in het ijs vast- 

gevroren is, hetgeen in Siberië dikwijls geschiedt. — Tot deze afdeeling 
behoort ook de goudvisch (Cyprinus aurätus), oorspronkelijk uit China af- 
komstig, van daar naar Japan, in de zeventiende eeuw naar St. Helena, in 
de achttiende naar Europa, en vervolgens ook in andere landen verplant, 
waar hij tot sieraad in de vijvers gehouden wordt. Deze visch, dien men niet 

in den wilden staat kent, heeft meestal eene hoogroode, min of meer naar 

het goudgeele trekkende kleur; sommige zijn zilverkleurig, of zwart gevlekt, 
en men vindt onder hen, vooral in China en Japan, waar zij zeer gezocht 

zijn, allerlei monsterachtige voorwerpen, zooals dit ook somtijds met onzen 
gewonen Karper plaats heeft. 

De Witvisschen. (Leuciscus.) 

Deze, aan soorten buitengewoon rijke, afdeeling bevat alle degenen, welke 
noch baarddraden, noch doornen aan de vinnen hebben. Het ligchaam is 
bij de meesten zamengedrukt en heeft eene zilverachtige kleur, weshalve 
zij Witvisschen genoemd worden. Men geeft aan velen bij ons ook den naam 
van katvisch, omdat zij een te gering voedsel voor de meer gegoedde klasse 
van menschen opleveren. Hun kop, en somtijds ook hun ligchaam, is in den 
rijtijd niet zelden met vele kleine, meestal licht gekleurde, puisten bedekt. 
Zij zijn grootendeels op het noordelijk halfrond beperkt. 

__ De wateren van Europa voeden eene menigte soorten, tot deze afdeeling 
behoorende. Wij voeren slechts de volgende aan. De voren (Cyprinus rutilus), 
gemeen in het geheele gematigde en noordelijke Europa en in Siberië, wordt 
zelden een voet lang en een pond zwaar, en is groen met eenen witten buik, 
de aarsvin bleekrood, de buikvinnen bijkans witachtig. De kuit wordt in de 
maand Mei geschoten. — De reusvoren (Cypr. erytrophthalmus) is hooger 
van ligchaam, zijne aars— en buikvinnen, zoo als ook het oog, zijn fraai 
rood, de onderkaak is een weinig langer dan de bovenkaak, en de mond 
opening schuins naar boven gerigt. Deze soort is even menigvuldig en even 
ver verspreid als de voorgaande. — Eene zeer kleine soort, Cypr. amärus, 
in Duitschland Bitterling, in Frankrijk bowvière genoemd, gemeen in de 
gematigde streken van het vaste land van Europa en ook in Nederland, wordt 
slechts twee duim lang; haar ligchaam is hoog, en haar darm spiraals— 
gewijze opgerold. 

Eene kleine, langwerpige en zilverkleurige, soort, Cypr. alburnus, in 

het fransch ablette, in het duitsch Alben genoemd, is merkwaardig, omdat 

21 
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men uit hare fijn gewrevene en in water opgeloste schubben de valsche 
parelen vervaardigt, door holle glaskogeltjes aan de binnenzijde met deze 
stof te overtrekken en die vervolgens met was op te vullen. Deze kunst werd 
twee eeuwen geleden, te Parys uitgevonden. — Eene groote soort, Cypr. 
aspius, met eene vooruitstekende onderkaak en eene wijde mondopening, 
wordt voornamelijk in Zweden, Pruissen, Oostenrijk en Rusland aangetroffen. 
Zij bereikt eene lengte van twee voet, en voedt zich niet zelden met kleine 
Witvisschen. — Eene soort uit het zuidelijke Duitschland, Cypr. orfus, is 
merkwaardig, omdat hare fraaije geelroode kleur met zilverglans aan die der 
Goudvisschen doet denken: zij bereikt meer dan eenen voet lengte. 

Eene andere, Cyprinus näsus, bij alle volkeren, in wier landen zij voor- | 
komt, de neus genoemd, heeft eenen dikken, stompen, aan zijn einde als _ 
afgehakten snuit; bereikt meer dan eenen voet lengte, en is in het geheele 

middel— en zuidelijk Europa gemeen; komt echter in de Nederlanden niet 
voor. — Verscheidene soorten van Japan, en vooral Cypr. platijpus, zijn 
merkwaardig om hare verlengde, van platte stralen voorziene, aarsvin. 

Bij sommige soorten is de aarsvin veel langer en haar ligchaam hooger dan 
gewoonlijk. Tot deze behoort de brasem (Cypr. brama); in den jongeren 
leeftijd, bij ons, veelal blei genoemd : donker van kleur, van één tot anderhalven 

voet lengte, zeer gemeen in het middele en noordelijke Europa; de blei of 
het kolfoog (Cypr. blicca), en anderen. 

In de rivieren en meren van Noord-Amerika leeft een aanzienlijk getal, 
meestal groote en krachtige soorten, wier mond onder den snuit ligt, en 
door breede, van lobben voorziene, lippen omgeven is, welke als zuigers 
dienen. Haar vleesch wordt door arme lieden gegeten. De gewone soort, 
Castostomus communis, wordt in Pensylvanië aangetroffen. 

Men vindt in de rivieren van het zuidoostelijke Europa en Oost-Indië ver- 
scheidene soorten, welke door hare eigenaardige gestalte zeer in het oog 
vallen. Haar ligchaam is zeer langwerpig en sterk zamengedrukl; de rug 
regt; de buik gewelfd en snijdend als een mes; hare borstvinnen zijn lang 
en liggen zeer laag; de aarsvin is zeer lang en de zijstreep afgebroken. 
De soort van Europa, Cypr. (Chela) eulträtus, wordt vooral in Hongarijë 
en in het zuidelijke Rusland aangetroffen, en bereikt eene lengte van ander- 
halven voet. 

De Modderkruipers. (Cobitis.) 

De Modderkruipers zijn kleine Karperachtige visschen met een langwerpig, 
bijkans rolvormig of min of meer zamengedrukt ligchaam , hetgeen met buiten- 
gewoon kleine schubben bedekt en slijmerig is; met zes tot tien draden 
om den mond; met weeke vinnen, en eene kleine rugvin die boven de tamelijk 
ver naar achter staande buikvinnen geplaatst is. Zij houden zich in beken 
en rivieren op, en zijn op Europa en Azië tot de Sunda-eilanden en Japan 
beperkt. 

Eene der grootste soorten, Cobitis fossilis, hier te lande donder-aal, 

ook modder-slang en modderkruiper genoemd, heeft vier draden aan de 
boven- en zes aan de onderkaak. Zij heeft eene afgeronde staartvin, is van 
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boven zwartachtig bruin, met geele lengtestrepen op de zijde, van orderen 
geel met bruine vlekjes; bereikt eene lengte van eenen voet; bewoont het 
oostelijke Europa tot in den Rijn ; is nergens menigvuldig; houdt zich gaarne 
in stille wateren, op modderachtige gronden, op; voedt zich met allerlei 
larven van insecten; is zeer taai van leven; schiet hare kuit in het voorjaar ; 
komt, bij aannadering van een onweder, aan de oppervlakte van het water, 
weshalve men haar, op vele plaatsen, als een wederpropheet, in glazen in 
de kamer houdt; en slikt lucht in, die, even als bij de ademhaling door 
longen, als koolzuurgas, maar door den anus, weder uitgestooten wordt. — 

De doosjoo der Japanners, Cob. rubripinnis, heeft tien baarddraden aan 
den mond, wordt even groot en heeft dezelfde gestalte als onze Donderaal, 
maar is geelachtig met bloedroode vinnen. Bij sommige soorten, loopt de 
staartvin op de boven- en onderzijde van den staart voort: b.v. bij Cob. 
maculata van Japan, met tien baarddraden. De staart is bij anderen, vooral 

aan zijne bovenzijde, door eene vetlaag verdikt; b.v. bij Cob. malapterurus 
met zes baarddraden uit Syrië. Eene andere soort van Europa, Cob. barbatula, 
met zes baarddraden, is niet veel langer dan een vinger, geelachtig, en 
onduidelijk met bruin gemarmerd. Zij wordt in beekjes of rivieren gevonden, 
wier grond met keizand bedekt is. — Hene kleine soort, Cob. tcenia, die 

over geheel Europa en Siberië tot Japan verbreid is, heeft een zamengedrukt 
gestreept of gerekt ligchaam , zes baarddraden en eenen doorn onder het oog, 
zoo als verscheidene andere Indische soorten. Onder deze voeren wij slechts 
aan, de zeer kleine Cob. oblonga, die op den rug bruin, aan de zijden geel, 
en van onderen roodachtig is. — Sommige soorten leven in heete bronnen; 
b.v. Cob. thermâlis, van Ceylon. 

De Steenkruipers. (Homaloptêra.) 

Deze vischjes, ook Balitora genoemd, waarvan men slechts een klein getal 
soorten kent, bewonen de rivieren van Oost-Indië met de Sunda—eilanden. 

Het zijn Modderkruipers met eenen breeden en platten driehoekigen kop, met 
groote, waaijervormige, zeer laag liggende borstvinnen, en met zes kleine 
baarddraadjes. Eene kleine vleeschkleurige soort met rood op den snuit, Homa- 
loptera erythrorhina, bewoont, met verscheidene andere, het eiland Java. 

DE TANDKARPERS. (CYPRINODON.) 

Deze vischjes hebben de gedaante der Karperachtige visschen, en, als 
deze, tanden in de keelgatbeenderen , maar hunne kaken, die bij de Karper- 
achtige visschen geheel ongewapend zijn, zijn van kleine tanden voorzien. 
Hun ligchaam is tot op de wangen met, meestal groote, schubben bedekt; 
hun kieuwvlies heeft vijf tot zes stralen; hunne zwemblaas is eenvoudig, 
en velen brengen levende jongen ter wereld. Zij bewonen de zoete wateren 
der warmere luchtstreken, en komen veelal aan moerassige plaatsen en ook 
in brak water voor, worden echter dikwijls om hunne kleinheid over het 
hoofd gezien. 
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Sommigen hebben eenen platten kop, en hun mond is vooruitstrekbaar. 
Tot deze behoort Cyprinodon calaritänus, eene zeer kleine soort van Italië 
en Sardinië. — Cyprinodon multidentätus uit Montevideo heeft zeer groote 
schubben. — Pecilia latipinna uit Noord-Amerika is merkwaardig om hare 
groote rugvin. 

Sommige soorten, Orestiás, hebben in het geheel geene buikvinnen, en 
hare rugvin staat tegenover de aarsvin. Zij komen allen uit het meer van 
Titiaca, op de bergvlakten van Bolivia gelegen. De grootste, Or. Cuvieri, 
bereikt eene lengte van negen duim. 

De merkwaardigste van allen zijn de hoogkijkers (Anableps), doordat hunne 
schuins naar boven gerigte oogen, ieder, tot op de iris, door eene ondoor- 
schijnende dwarsstreep, als het ware, in twee verdeeld zijn. Zij bewonen 
het heete Amerika. De gewone soort, An. tetrophthalmus, komt van Su- 
riname. Zij brengt levende jongen ter wereld, en wordt gegeten. De aarsvin 
zit bij het mannetje aan den achterrand van een lang, kegelvormig, met 

schubben bekleed, uitsteeksel. 
Aan deze familie schijnt zich aan te sluiten een kleurloos vischje, Am- 

blyopsis spelceus, hetgeen in eene onderaardsche grot in Kentucky in Noord 
Amerika ontdekt werd. Zijne oogen doen zich slechts als stipjes voor. Het 
ligehaam is met schubben bedekt, maar de kop is naakt. De aars ligt onder 
de keel; maar de aars— en rugvin zijn ver naar achter geplaatst. De buik— 
vinnen en kieuwgaten zijn klein. Het heeft eene zwemblaas en twee blinde 

aanhangsels aan den portier. 

DE ZALM-ACHTIGE VISSCHEN. (SALMONES.) 

Tot deze familie behooren alle visschen, welke geheel weeke vinnen, een 
met schubben of somtijds met eene naakte, maar als zilver glanzende, huid 
bedekt ligchaam, en achter de rugvin op den staart nog eene vetvin hebben ; 
en bij welke de buikvinnen aan den buik zelve geplaatst zijn. Slechts bij eenige 
kleine soorten is de vetvin door stralen ondersteund, en bij eene kleine soort 
ontbreekt de eerste rugvin : dit zijn de soorten, welke ook door de achter- 
waartsche plaatsing van den aars en de aarsvin, den overgang maken tot de 
Snoekachtige visschen. De staartvin is, bij de Zalmachlige visschen , meestal 
gevorkt, en de borstvinnen zitten gewoonlijk zeer laag. Vele bewonen de zee, 
maar de meeste komen in zoet water voor, hetzij in meren of rivieren of 
beekjes, niet zelden tot aan de sneeuwlijn der hooge gebergten. De in zoet 
water levende soorten zijn intusschen beperkt op het noordelijke Azië en 
Afrika, op Europa en Amerika; en behalve dit, bieden de Zuid-Amerikaan- 
sche soorten, standvastige wijzigingen in haar maaksel aan. De in de zee 
levende soorten gaan, om hare kuit te schieten, de rivieren op. Zij zijn, waar 
zij voorkomen, buitengewoon talrijk, en daar haar vleesch lekker is en velen 
eene aanzienlijke grootte bereiken, behooren de Zalmachtige visschen onder 
de voor den mensch zeer belangrijke dieren. Men kan ze in de volgende 
geslachten verdeelen. 
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De Zalmen. (Salmo.) 

Zij hebben een langwerpig, weinig zamengedrukt en met kleine schubben 
bedekt ligchaam ; evenredig ontwikkelde vinnen ; eenen ver naar achter ge- 
spletenen mond en tanden aan de kaken, het gehemelte en op de tong; meest 
tien tot twaalf stralen in het kieuwvlies, en eene eenvoudige zwemblaas. Zij 
worden slechts in het noordelijke halfrond aangetroffen. 

De gewone zalm (Salmo salar), in het Duitsch Lachs genoemd, wordt 
tot vijf voet lang, en somtijds zelfs vijftig pond zwaar. Hij is blaauwachlig 
grijs, van onderen zilverachtig, in den zomer met roode vlekjes. Hij heeft 

in de kaken slechts eene rij kegelvormige tanden. Hij bewoont de Oost- 
en Noordzee en den noordelijken Atlantischen Oceaan tot aan de kusten van 
Noord-Amerika en Groenland, komt ook in de Zwarte en Kaspische zee voor, 
en wordt zelfs, ofschoon zelden, in Siberië aangetroffen. Hij voedt zich met 
allerlei visschen, is zeer vraatzuchtig en groeit spoedig. Hij brengt het grootste 
gedeelte van het goede jaargetijde in de rivieren door, en dringt, zoo ver 
hij kan, voorwaarts. Hij springt over watervallen van twaalf tot veertien voet 
hoogte, wordt echter door den grooten waterval bij Schafhausen teruggehouden, 

verder dan tot dien plaats den Rijn opwaarts te komen. De wijfjes schieten 
hare kuit op ondiepe, met zand of keisteentjes bedekte, stille gronden in 
de rivieren. Zij maken tot dat einde, eene diepe vore in het zand, en werken 

steentjes om den kuit, ten einde die niet weggespoeld worde. De zalmvangst 
wordt meestal aan smalle plaatsen in de rivieren in het werk gesteld, door 
hen, als het ware, den weg met netten te versperren. Het vleesch wordt 
ter verzending gerookt, nadat het anderhalven dag in het zout heeft gelegen. 
Men heeft herhaaldelijk waargenomen, dat de voorwerpen, na haar jaarlijksch 
verblijf in de zee, steeds weder in dezelfde rivier terugkeeren, waarin zij 

uitgebroeid werden, en deze ondervinding geeft hoop tot het vooruitzigt, 
onze rivieren, die aan Zalmen tegenwoordig minder rijk zijn dan vroeger, 
op nieuw door kunstmatig uitgebroeide voorwerpen te kunnen bevolken. — 
Sommige schrijvers onderscheiden als eigene soort den bécard der Franschen, 
Salmo hamdätus, met sterk gekromde kaken bij beide seksen, van welke 

men zegt, dat hij de rivieren van Frankrijk slechts in het voor— en najaar 

komt bezoeken. — Eene groote soort, Salma hucho, uit den Donau en 
de meren van Oostenrijk en Beijeren, en in die landen Huchen genoemd, 
is gewoonlijk twee voet lang, zeer lekker, schiet hare kuit in de maand 

Junij in diepe groeven, die zij door krachtige slagen met haren staart in 
den kei- en zandachtigen grond van het water maakt.— Salmo lemannus 
uit de Rhône, het meer van Genève, van Como, enz., is eene groote 

soort, met roode stipjes langs de zijden. — De forel (Salmo färto), heeft 

grootere roode vlekjes, en behoort onder de kleinere soorten. Zij wordt 
in vele sterk stroomende riviertjes van Duitschland, Frankrijk en België 
aangetroffen, en komt ook bij ons in eenige bijriviertjes van de Maas en 
den IJssel voor. — Een aanzienlijk getal andere soorten van Zalmen of 
Forellen worden, behalve in Europa, in Siberië en Noord-Amerika aan- 

getroffen. De Engelschen noemen de kleinere soorten trout, de grootere 
salmon—lrout. 
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De spieringen zijn kleine, in de zee levende soorten , met kleine gekromde 
tanden aan de kaken. Hare kleuren zijn bleek, het vleesch doorschijnend, 
en zij hebben eenen eigenaardigen reuk. Tot deze behoort de spiering (Salmo 
[Osmerus] eperlänus). Zij komen aan de monden der rivieren om hare kuit 
te schieten, en geraken alsdan somtijds tot in meren van zoet water. Door 
velen voor eene lekkernij gehouden, worden zij door andere menschen of 
door geheele volkeren, zoo als de Kamtschatkalen, versmaad en dus in het 
geheel niet gegeten. 

Eene kleine soort uit de noordelijke IJszee, Salmo (Mallotus) arcticus, 

is kennelijk aan hare, vooral bij het mannetje, sterk ontwikkelde onder= 
vinnen, en kleine, konische tanden. Het mannetje heeft, langs de zijstreep, 
vele draadachtige schubben, Deze visch wordt van de kabeljaauwvisschers 
op de bank van Terre-Neuve capelaan genoemd, en als aas gebruikt. Aan 

de oevers der IJszee, worden deze visschen, nadat zij aan strand geworpen 

zijn, niet zelden door kleiachtigen modder bedekt en ingesloten, om misschien 
door onze nakomelingen als versteeningen voor den dag gehaald te worden. 

De Vlag-Zalmen. (Z%ymallus.) 

Zij onderscheiden zich van de Zalmen door hunne lange en hooge rugvin, 
door hunne ongewapende tong en kleine mondopening. Bij sommigen is de 
keel gedeeltelijk of geheel van schubben ontbloot. Zij worden in de meren 
en rivieren van Europa, het noordelijke Azië en Noord-Amerika aangetroffen. 
De gewone soort, Thymallus vexillifer, wordt in Zwitserland, Oostenrijk 
en Frankrijk aangetroffen, en schijnt ook in de boven-Maas voor te komen.— 
Eene andere fraaije soort, Thym. signifer, bewoont de groote meren van 

het noordelijkste gedeelte van Amerika, zoo als het Winter- en Groote Beeren- 

meer : zij wordt aldaar blaauw-visch genoemd. 

De Zilver-Zalmen. (#rgentina.) 

Dit zijn kleine, in de zeeën om Europa levende, soorten, die door het 
ontbreken van tanden aan de kleine kaken gekenschetst zijn, terwijl het ge- 
hemelte, en meestal ook de tong, met tandjes gewapend zijn. De gewone 

soort, Argentina sphyrena, uit de Middellandsche zee, is beroemd, omdat 
men hare zwemblaas tot het vervaardigen van valsche parelen gebruikt. 

De Houtingen. (Coregonus.) 

Dit zijn Zalmen van het noordelijke halfrond, welke voornamelijk daardoor 
gekenschetst zijn, dat zij in het geheel geene tanden hebben, Hun kop is 
tamelijk klein, de snuit is kort en kegelvormig en de mondopening klein. 
Sommigen leven In de zee; anderen in rivieren en meren. Zij bereiken 
meer dan één voet in lengte. Tot deze behoort de houting (Coregonus 
oxyrhynchus), wiens snuit neusvormig uitsteekt. Hij bewoont de Oost- en 
Noordzee, komt in het voorjaar in de monden der rivieren, en wordt alsdan 
ook bij ons aangetroffen. 
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De Roof-Zalmen. (Saurus.) 

Ofschoon in het algemeen op de eigenlijke Zalmen gelijkende, is echter 
hun ligchaam minder hoog en minder zamengedrukt; hun mond is buiten- 
gewoon ver naar achteren gespleten, wordt geheel door de tusschenkaaks- 
beenderen gevormd, en is, zoo als het gehemelte en de tong, met puntige 
tanden gewapend; hun snuit is zeer kort: de borstvinnen zijn hoog en de 
buikvinnen meer naar voren geplaatst dan gewoonlijk; de rugvin is zeer 
ontwikkeld, en hun kieuwvlies door talrijke (meestal zestien) stralen onder- 
steund. Zij bewonen de zeeën der heete en gemaligde luchtstreken. De gewone 
soort der Middellandsche zee, Saurus lacerta, is groenachtig grijs van kleur, 
en wordt meer dan een voet lang. — Saurus tombil, gemeen in de Indische 
zee tot aan de kusten van Japan, heeft eenen buitengewoon korten snuit, 

en het ligchaam met lichtblaauwe vlekken en lengtestrepen versierd : bij beide 
soorten zijn de tanden lang en talrijk. — Saurus (Aulopus) filamentösus, uit 

de Middellandsche zee, heeft kleine tanden, en eenige stralen van het voorste 

gedeelte der rugvin zijn zeer verlengd. — Eene andere kleinere soort, uit 
dezelfde zee, Saurus Agassizii, heeft buitengewoon groote oogen, en slechts 
lien stralen in het kieuwvlies. 

De Wolf-Zalmen. (Hydroeyon.) 

Deze visschen bewonen de rivieren van het heete Amerika, en er komen ook 
eenige soorten in die van het noordelijke Afrika voor. De meesten vertoonen 
in het algemeen de gestalte der Zalmen, maar zij hebben slechts vier tot 
vijf stralen in het kieuwvlies; eene dubbele zwemblaas; de aarsvin is meestal 
langer, de mond ver naar achteren gespleten en,‚ zoo als ook somtijds het 
gehemelte, met min of meer krachtige tanden gewapend. Eene soort uit 

den Nijl en Senegal, Hydrocyon Forskalii, heeft eene rij groote, krachtige 

tanden aan de kaken, een glad gehemelte, en tamelijk groote schubben. Zij 
wordt anderhalven voet lang, en is van boven groen, van onderen zilverachtig 
met roode vinnen. — Hydr. faleirostris, uit Brazilië en Guyana, heeft eene 
verlengde, sikkelvormig gekromde bovenkaak. — Bij andere soorten, die, 
zoo als al de volgende, uit Zuid-Amerika komen, zijn de voortanden der 
onderkaak zoo lang, dat zij, wanneer de mond gesloten is, door de boven- 
kaak heensteken : tot deze behoort Hydr. scomberoides, groenachtig, de 
achtervinnen geel met zwarte zoomen.— KEenige andere soorten hebben een 
zeer verlengd ligchaam en evenzeer verlengde kaken, waardoor zij eenige 
uiterlijke overeenkomst met de Snoeken vertoonen; b.v. Hydr. ocellatus, 
uit Guyana: groen, de vinnen met rood gezoomd en eene zwarte, wit in=- 
gezoomde vlek aan den wortel der staartvin, 

De Bult-Zalmen. (Zpicyrtus.) 

Zij zijn gekenschetst door hunne eigenaardige gestalte, Hun rug daalt tot 
de oogen afwaarts; de aars ligt ver naar voren, en de aarsvin is zeer lang; 
hel ligchaam is aanmerkelijk hoog en zamengedrukt, en de mond tamelijk 
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wijd. Zij komen in de rivieren van Zuid-Amerika voor. Tot deze behoort 
Epieyrtus gibbosus van Suriname, eene tamelijk kleine soort, met ééne rij 
tanden; Ep. cynopotamus en anderen. 

De Paku-Zalmen. (Myletes.) 

Paku is de naam, welke de Indianen van Guyana en Brazilië aan deze 
en soortgelijke visschen geven. Zij zijn kennelijk aan hunne platte en scherpe 
tanden, welke van insneden voorzien zijn en derhalve drie of meer punten 
vertoonen. Hun gehemelte is ongewapend. Hun ligchaam is min of meer 
zamengedrukt, somtijds zelfs hoog, maar steeds zeer krachtig. De snuit is 
kort en de onderkaak meestal zeer dik en krachtig. Hun mond is tot de 
oogen gespleten. De aarsvin* is meestal langer dan hoog. 

Bij sommigen zijn de tanden groot en van drie punten of lobben voorzien. 
Tot deze behoort Myletes Hasselquistii, uit den Nijl, met een langwerpig 
ligchaam zoo als de gewone Zalm. — Myl. bidens, de Paku der Indianen van 

Guyana, heeft een langwerpig, eirond, zeer krachtig ligchaam en is bruin 

van kleur, van boven met zwarte vlekken. Hij wordt twee voet lang en 
weegt lot tien pond. Men zegt, dat deze Paku zijne kuit niet in de rivieren 
schiet, maar wel in de poelen der Savannahs, waarheen hij, gedurende den 

tijd der overstroomingen, trekt. Hij zwemt zeer snel, voedt zich met planten, 

en wordt, om zijn lekker vleesch, hooggeschat. — Sommige soorten hebben 
een ruitvormig ligehaam, en hare borst en de buik zijn van scherpe punten 
voorzien : b.v. Myl. duriventris, uit de Amazonen-rivier. 

Andere hebben korte, van een grooter of kleiner getal insneden voorziene, 

tanden. Tot deze behoort eene soort met zeer groote schubben : Chalceus 
macrolepidötus. Zij komen allen uit het heete Amerika. 

De Zaag-Zalmen. (Serrasalmo.) 

Dit zijn meestal groote soorten uit de rivieren van het heete Amerika, 
met een sterk zamengedrukt, min of meer ruitvormig, ligchaam ; eene tame- 
lijk lange aarsvin; eenen scherpen, met zaagtandachtige punten, die naar 
achteren dubbel worden, gewapenden buik, en driehoekige, snijdende, ge- 
woonlijk op ééne rij geplaatste, tanden aan de kaken. Zij leven in groote 
menigte bijeen, zijn zeer vraatzuchtig, en vallen, zonder onderscheid, dieren 

van allerlei grootte, of menschen, aan, welke in het water komen. Eens 
door hunne beten bezweken zijnde, kluiven zij het grootste dier, in eenen 
onbegrijpelijk korten tijd zoo af, dat er niets als het geraamte overblijft. Eene 
in Guyana gemeene soort, Serrasalmo rhombêus, schijnt slechts eenen voet 
lengte te bereiken. — De Piraya van Brazilië heeft eene meer langwerpige 
gestalte en wordt twee voet lang. Wanneer een mensch of dier in het 
water valt, waar zich deze visschen ophouden, vallen zij hun slagtoffer 
oogenblikkelijk aan, en bijten, met even veel gemakkelijkheid, stukken 
vleesch af, als of die met een scheermes afgesneden werden. — Serr. niger, 
met een ruitvormig ligchaam en zwartachtige vinnen, is in Guyana zeer 
gevreesd. Hij komt intusschen niet aan de kuststreken voor. Hij valt andere 
visschen, en in het algemeen allerlei dieren, zelfs Krokodillen, aan. 
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De Karper-Zalmen. (Characinus.) 

Hun mond is zeer klein, en geheel ongewapend of slechts van zeer kleine, 
somlijds alleen in de lippen zittende, tanden voorzien. Hunne uiterlijke 
gestalte heeft groote overeenkomst met die der Karperachtige visschen , vooral 
der Vorens en Brasems. Zij bewonen de rivieren van Noord-Afrika en het 
heete Zuid-Amerika. — In Guyana komt onder anderen voor : Characinus 
cyprinoides, zilverkleurig, boven groenachtig, minder dan eenen voet lang, 
en geheel zonder tanden. Andere soorten hebben slechts tandjes in de boven= 
kaak : b.v. Char. vnimaculätus van Suriname, met eene zwarte vlek op 

de zijden. — Andere hebben eene rij tandjes in beide kaken, b.v. Char. 
Friderici, met drie zwarte vlekken op iedere achterhelft van het ligchaam, 
en Char. fasciätus, met vele zwarte dwarsbanden : beide van Suriname. — 
De Nefasch uit den Nijl heeft eenen smallen snuit, borstelachtige tandjes 
aan beide kaken, en doet, door zijne gestalte, aan sommige soorten van 
het geslacht Mormyrus denken. — Bij Char. argentëus en andere soorten 
van Zuid-Amerika zitten de tandjes in de lippen. 

De Buik-Zalmen. (Gasteroplecus.) 

Dit zijn zeer kleine zeevischjes met een zeer hoog en buitengewoon zamen=- 
gedrukt ligchaam, en eenen sterk vooruitstekenden, eenen halven cirkel be- 
schrijvenden, buik; terwijl de rug slechts weinig gekromd is. De buikvinnen 
zijn buitengewoon klein. 

Eene soort, Gasteroplecus sternicla, van Suriname, heeft eene lange aars- 
vin; zeisvormige, tamelijk hoog geplaatste borstvinnen, en tandjes met drie 
punten, 

Bij eene andere, Sternoptyx diaphana, is de valsche vin zeer lang, maar 
laag; zij heeft in het geheel geene schubben en zeer kleine tanden. 

Eene derde soort uit de Middellandsche zee, Argyroplecus hemigymnus, 
onderscheidt zich van de voorgaande voornamelijk door eene korte aarsvin. 

De Pijl-Zalmen. (Paralepis.) 

Dit zijn zeevisschen met een smal en zeer langwerpig ligchaam; eenen 
aanzienlijk verlengden, platten, snoekachtigen snuit; eenen ver naar achter 
geplaatsten aars en eene staartvin, die langer is dan hoog. 

Eene soort uit de Middellandsche zee, Paralepis coregonoides, heeft in 
de bovenkaak kleine, in de onderkaak en het gehemelte grootere en kleinere, 
puntige tanden. De buikvinnen zijn ver naar achteren, en onder de rugvin, 
geplaatst. — Par. borealis van de kusten van Groenland en IJsland heeft 
veel overeenkomst met voornoemde soort. 

Eene andere uit de Middellandsche zee, Paralepis of Sudis hijälina, wordt 
eenen voet lang, is vleeschkleurig, en de rugvin staat achter de buikvinnen. 

Bij Salanz Reevesii van de kusten van China is de kop buitengewoon 
plat en de buikvinnen staan tusschen de rug- en borstvinnen. 

22 
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De Spikkel-Zalmen. (Scopelus.) 

Het zijn kleine, in de zee levende, soorten, wier buik met verscheidene 
rijën witte of zwarte ronde stipjes voorzien is. Zij hebben meestal grbote, 
zilverkleurige schubben, eene groote aars— en rugvin, eenen grooten kop en 
korten snuit, eenen wijden, met puntige tanden gewapenden mand. De 
zwemblaas ontbreekt. Zij werden voornamelijk in de Middellandsche zee 
waargenomen, Onder deze behooren Scopelus Humboldtii, Myctophium, 
Maurocolicus en anderen. 

De Snoek-Zalmen. (Chaultodus.) 

Deze tamelijk kleine zeevisschen zijn in meer dan een opzigt merkwaardig. 
Hun aars is, even als bij de Snoekachtigen, zeer ver naar achteren geplaatst; 
de vetvin is meestal even groot als de aarsvin en toont duidelijke stralen, 
en de eerste rugvin ontbreekt bij eene soort, Stomias, geheel, en is bij 
eene andere zeer ver naar voren geplaatst. Hun kop is groot, de mond 
opening zeer ver gespleten en de kaken zijn met buitengewoon lange, ge- 
kromde tanden voorzien. Zij hebben witte spikkels als de voorgaande. 

Chauliodus Sloanii uit de Middellandsche zee, heeft de eerste rugvin ver 
naar voren geplaatst en haren eersten draad verlengd, de buikvinnen zijn 
lang, en de voorste tanden der kaken van eene geheel buitengewone lengte. 

Eene andere soort, Astronesthes niger, van het zuidelijke halfrond, heeft 

eene gewone velvin, de buik- en borstvinnen zijn sterk ontwikkeld, de 
bovenkaak is aan haar einde van twee zeer groote tanden voorzien, en aan 
de kin zit een draadvormig aanhangsel. 

Bij eene derde soort, Stomtas barbätus, ontbreekt de eerste rugvin geheel; 
de tanden zijn groot maar regelmatig; de onderkaak is in het midden van 
een lang borstelachtig aanhangsel voorzien, en de schubben zijn zeshoekig. 
Zij wordt in de Middellandsche zee aangetroffen. 

DE HARINGACHTIGE VISSCHEN. (CLUPEZ.) 

Dit zijn weekvinnige visschen met een langwerpig, meestal zeer sterk 
zamengedrukt, gewoonlijk door groote, ligt uitvallende schubben bedekt, 
ligchaam ; met eenen scherpen of van zaagtandachtige insneden voorzienen, 
zelden afgeronden, buik; met niet zeer sterk ontwikkelde vinnen, onder welke 
slechts eene, omstreeks in het midden van den rug staande, rugvin aan- 
wezig is; terwijl de buikvinnen, wanneer zij niet ontbreken, aan het midden 
van den buik zitten; met wijde kieuwopeningen; groote oogen, en eenen 
korten snuit. Hunne bovenkaak wordt meestal op de voorhelft door het tus- 
schenkaaksbeen, op de tweede helft door de bovenkaaksbeenderen gevormd, 
welke meestal uit drie stukken bestaan. Zij hebben fijne en vele graten, en 
eene groote zwemblaas. Zij bewonen de zee, gaan echter ook de rivieren op; 
sommigen echter leven geheel in zoet water. Zij worden in alle luchtstreken 
„aangetroffen ; zijn van eene buitengewone vruchtbaarheid; leveren, door hun 
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voortreffelijk vleesch en de menigte, in welke zij zich op sommige jaargetijden. 
vertoonen, een zeer gezocht voedsel, en hun vangst houdt, gedurende dezen: 
tijd, duizenden van menschen bezig. De Haringachtige visschen vormen de- 
volgende geslachten. 

De eigenlijke Haringen. (Clupea.) 

Bij de eigenlijke Haringen is de mondopening tot aan of onder het oog 
gespleten; de aarsvin middelmatig; het ligchaam lansvormig en de buik 
scherp en veelal getand. De meeste hebben zes tot acht, somtijds tien stralen 
in het kieuwvlies. 

De beroemdste soort is de gewone haring (Clupea harengus). Hij heeft 
acht stralen in het kieuwvlies, en kleine tanden aan de kaken, het gehemelte 
en de tong. Hij wordt omstreeks eenen voet lang; is zilverkleurig, op den 
rug blaauwachtig groen, en bewoont de zeeën in het noorden van Europa. 
Er bestaan waarschijnlijk verscheidene rassen van Haringen, welke misschien 
ook op verschillende tijden voortteelen. Die aan de Fransche kusten en in 
de Oostzee leven, zijn kleiner dan die uit het Noorden. De Haring leeft 
gezellig; houdt zich, buiten den tijd der voortteeling in eene zekere diepte 
der zee op; verzamelt zich, gedurende dezen tijd, in ontelbare menigte op 
banken en andere gunstige plaatsen langs de kusten, welke voor genoemd 
doel geschikt zijn, en het is vooral ten dien tijde, dat men op zijne vangst 
uitgaat. Zij vertoonen zich meestal plotseling, en in bepaalde streken, ver- 
plaatsen zich intusschen somtijds, in den loop van eeuwen, allengskens. 
De kuit wordt somtijds aan de kusten gespoeld, en wel in zulke groote 
hoeveelheden, dat hij den oever een halven voet hoog bedekt; dit heeft onder 

anderen bij ons niet zelden plaats aan de oevers der in de Zuiderzee gelegene 
eilanden. Zoodra de Haringen hunne kuit geschoten hebben, keeren zij 
weldra in het ruime sop terug. Somtijds bezoeken zij ook den mond der 
rivieren. De Haring heeft geen zeer taai leven, kan echter een uur lang 
buiten het water blijven, alvorens hij sterft. Op het drooge gebragt of bij 
het sterven, laat hij meestal, zoo als men dit ook bij vele andere visschen 
heeft waargenomen, een zwak geluid hooren. Bij stil weder steekt de Haring 
niet zelden zijnen kop uit het water of maakt zelfs kleine sprongen. Hij voedt 
zich met Garralen of andere kleine kreeftdieren en vischkuit; zijne voornaamste 
vijanden zijn de Vin- en Bruinvisschen, de Kabeljaauw, de Zalm, de Haaijen 
en vooral de Doornhaai, die de benden van Haringen in menigte volgt, en 
ook aan de netten groote schade toebrengt. De geschiedenis van de haringvangst 
gaat terug tot in het duister der Middeleeuwen. Ostende en Nieuwpoort waren 
reeds in 814 dorpen, door Haringvisschers bewoond. De eerste geregelde 
vaarten der Hollanders op de haringvangst werden in 1164, van den Briel 
uit, ondernomen. In 1416 ging men voor het eerst, van Hoorn uit, met zeer 
groote netten vangen. Een weinig voor dien tijd had WirLeMm BEuKELSz., het 
kaken der Haringen uitgevonden, en van nu af werden de zoogenaamde Hol- 
landsche Haringen boven alle andere beroemd. De hoogste bloei bereikte onze 
haringvangst in de zeventiende eeuw; er werden toen jaarlijks omstreeks 
twee duizend haringbuizen uitgezonden. Deze vangst heeft gedurende de 
zomermaanden plaats; die der zoogenaamde Panharingen, welke niet zelden 
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als mist op de teellanden gebruikt worden, in het najaar. De Bokkings zijn 
Haringen, die, nadat zij eenen korten tijd in het zout gelegen hebben, 
gerookt worden. — Aan de kusten van Noord-Amerika worden verschei- 
dene andere soorten aangetroffen. De soort van de Zwarte zee wordt 
Clupea pontica genoemd. — De sprot (Clupea spraltus), la blanquette 
der Franschen, is eene kleine soort uit onze zeeën, zonder tanden op het 
ploegschaarbeen. Zij wordt vooral in Frankrijk en Engeland gevangen en 
gerookt verzonden. Aan onze kusten wordt hare tegenwoordigheid gewoon- 
lijk door de menigte, alsdan langs de branding vliegende, Meeuwen verra- 
den; men vangt deze visschen met Garnaalnetten. — Eene soort van de 
Amerikaansche kusten, Clupea thrissa, heeft den laatsten straal der rugvin 
verlengd, maar geene andere tanden dan op de tong. — De elft (Clupea 
alausu), heeft eene uitgesnedene onderkaak, en slechts aan de kaken tanden, 
en deze zelfs zijn buitengewoon klein en bij oude voorwerpen meestal in 
het geheel niet zigtbaar. Dit is eene der grootste soorten. Zij bereikt twee 
voet lengte. Kleinere voorwerpen hebben ronde, zwarte vlekken op de zijde 
van het ligchaam; zij werden vroeger als eene eigene soort, Alausa finta 

genoemd, beschouwd. Zij bewoont alle zeeën om Europa; bezoekt echter in 
het begin van het voorjaar de rivieren, om hare kuit te schieten, en wordt 
alsdan, somtijds in groote menigte, in ons land vooral bij Rotterdam, ge- 
vangen, om gerookt verzonden te worden. — De sardel (Clupea pilchardus), 
heeft de hoofdkenmerken van den Elft, met welken zij eene gelijke woon- 
plaats deelt, maar hare schubben zijn veel grooter, en zij is nog kleiner 
dan de gewone Haring. Deze vischjes worden voornamelijk aan de kusten 
van Frankrijk gevangen, gezouten, maar vervolgens in olie of gesmolten boter 
gelegd, om zoo door geheel Europa verzonden te worden. — Sommige soorten 
hebben in het geheel geene tanden, een zeer kort tusschenkaaksbeen en den 
laatsten straal der rugvin verlengd. Onder deze behoort Clupea (Chatoëssus) 
nasus van de kusten van Noord-Amerika. 

Eenige soorten uit de rivieren en groote meren van Noord-Amerika, met 
eenen scherpen buik zonder insneden, hebben groote haaktanden op de tong. 
Onder deze behoort de river=herring der Anglo-Amerikanen, Hyodon 
terginus. 

De Zaag-Haringen. (Pristigaster.) 

Men kan deze visschen Haringen zonder buikvinnen noemen. Hun maaksel 
stemt voor het overige met dat der Haringen overeen. Hun ligchaam is niet 
zelden verhoogd, steeds zeer zamengedrukt en de buik scherp geland. De 
aarsvin is lang. Het zijn tamelijk kleine visschen, welke in de Indische zee 
en aan de Atlantische kusten van Amerika aangetroffen worden. Pristigaster 
cayänus van Cayenne is merkwaardig om zijn ver uitstekenden gewelfden 
buik. — De soort van de Indische zee, die ook menigvuldig aan de kusten 
van Java voorkomt, is Prist. tartoor. 

De Stekel-Haringen. (Odontognathus.) 

De visch, welke dit geslacht vormt, komt van de kusten van Cayenne, 
en is merkwaardig door zijne naar achteren verlengde en zeer beweegbare 
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bovenkaak, door het gemis van buikvinnen, door zijne zeer lange aarsvin en 
zijne kleine, ver naar achteren geplaatste rugvin. Hij heeft eenen halven voet 
lengte, zijn ligchaam is niet hoog en langwerpig, en de buik scherp getand. 
De soort wordt Odonthognathus of Gnathobölus mueronätus genoemd. 

De Ansjovissen. (Zngraulis.) 

Zij zijn gekenschetst door hunnen mond, welke tot aan de kieuwen ge- 
spleten is, en door hunnen min of meer neusvormig verlengden, voor de 
onderkaak uitstekenden snuit. De bovenkaak is somtijds naar achteren ver- 
lengd. De borstvinnen zilten laag; de buikvinnen zijn klein. Velen hebben 
eenen afgeronden buik. De aarsvin is bij sommigen, b.v. bij de gewone soort, 
kort; bij anderen zeer lang. Zij leven in de zee, waar zij zich meestal in 
de diepte ophouden. Gedurende den tijd der voortteeling naderen zij de 
kusten in ontelbare menigte, om hunne kuit te schieten, en hun vangst 
wordt alsdan eene gewiglige bezigheid voor sommige kustbewoners. 

De gewone ansjovis (Engraulis encrasicholus), bewoont de zeeën om 

Europa, wordt eenen halven voet lang en vooral aan de kusten van het 
zuidelijke Frankrijk gevangen, ingezouten, nadat men den kop zoo als ook de 

lever heeft weggenomen, en over de geheele wereld verzonden.— Bij sommige 
soorten der Indische zee, b.v. bij Engr. taty, is de eerste straal der borst 
vinnen verlengd. — Anderen, uit diezelfde zee, hebben een naar achteren 
verlengd bovenkaaksbeen , en eenen scherpen buik met insneden; b.v. Engr. 
selirostris. 

Sommige soorten, Coilia genoemd, hebben eenen langen, puntig uitloo- 
penden staart, die van eene kleine puntige staartvin voorzien is, met welke 
zich gewoonlijk de zeer lange aarsvin vereenigt; en men ontwaart boven de 
borstvinnen een zestal of meer lange borstelachtige draden. Zij worden in 
de Indische zee tot aan de kusten van Japan aangetroffen. — De soort uit 
de monden van den Ganges is Coilia Hamiltonii; Coilia Grayi of nasus 
komt in de Chinesche zee tot aan de kusten van Japan voor. 

De Zilver-Haringen. (Albula) 

Zij hebben in het algemeen de gestalte der Haringen, maar hun buik is 
afgerond; het ligchaam meestal langwerpiger en weinig zamengedrukt; de 
staartvin is groot, de overige vinnen zijn klein, en de rugvin staat omstreeks 
boven de buikvinnen. Velen bereiken eene aanzienlijke grootte. Zij zijn bij- 
kans geheel zilverkleurig van tint, 

Sommigen hebben eenen naakten kop met eenen kegelvormig verlengden 
snuit; eenen kleinen, met fijne tanden gewapenden, mond ; middelmatige, 
tamelijk harde, schubben; een twaalftal stralen in het kieuwvlies, en het 

oog gedeeltelijk met eene vetlaag bedekt. Onder deze behoort Albula ma- 
crocephäla, ook Butirinus Plumieri genoemd, uit de Mejikaansche zee, 
meer dan eenen voet lang, en door hare gestalte in het algemeen onze 
Rivier-barbeel (Cyprinus barbus), herinnerende.— Albula erythrocheslos, 
uit de Stille Zuidzee, is geheel zilverachtig, met roode lippen. 
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Anderen, de Chanos of Lutodeira, hebben eenen kleinen mond, die geheel 
van tanden ontbloot is; hun kieuwvlies wordt slechts door vier stralen onder- 
steund; de schubben zijn niet zeer groot, maar de wortel der staart—, buik- 

en borstvinnen wordt door een puntig, driehoekig, schubachtig aanhangsel 
bedekt, de staartvin is zeer groot en diep gevorkt, en hunne oogen zijn 
gedeeltelijk onder eene dikke laag van eene vetachtige zelfstandigheid ver- 
borgen. Hun vleesch is voortreffelijk. Zij bereiken eene lengte van drie en 
meer voet, en worden in de heete zeeën van het oostelijk halfrond aange- 
troffen. De soort van de kust van Java is Chanos orientalis. 

Nog anderen, de Elops, hebben veel overeenkomst in de hoofdkenmerken 
met de Chanos, maar hun mond is wijd en met kleine tanden gewapend, en 
hanne kieuwstralen zijn zeer talrijk. Zij bereiken eene lengte van twee voet 
en meer. Eene soort, Elops saurus, met dertig tot vijf en dertig stralen 
in het kieuwvlies, wordt in alle zeeën der heete luchtstreken aangetroffen. — 
Eene tweede van de kust van Senegambië, Elops lacerta, heeft slechts vijf 
en twintig stralen in het kieuwvlies. 

Er zijn ook soorten, wier ligchaam hooger en sterker zamengedrukt is, 
en die derhalve meer dan de voorgaande op de eigenlijke Haringen gelijken, 
Zij hebben zeer groote oogen en de laatste straal der rugvin is verlengd. Hare 
mondopening is tamelijk wijd. Zij komen meestal aan de monden der rivieren, 
en in binnenwateren voor, De soort uit de zeeën der heete luchtstreken 
van het oostelijk halfrond, Megalops indicus, die ook de kusten van Java 
bewoont, heeft gewoonlijk minder dan eenen voet lengte. — Die van de 
Atlantische kusten van het heete Amerika, Megalops atlanticus, bereikt 

daarentegen de buitengewone grootte van twaalf tot vijftien voet. 

De Wolf-Haringen. (Chirocentrus.) 

De wolfharing (Chirocentrus dentex), is een groote visch, die in de Indische 
tot in de Stille Zuidzee aangetroffen wordt. Zijne mondopening is bijkans 
loodregt, en de kaken zijn met enkele buitengewoon groote haakachtige tanden 
gewapend. Zijn ligchaam is zeer langwerpig en zamengedrukt en de buik 
scherp. Hij heeft kleine schubben; zeer groote, aan den wortel door lange 

aanhangsels bedekte borstvinnen, zeer kleine buikvinnen, en zeer groote 

oogen. Deze visch is gewoonlijk één tot twee voet lang, maar hij bereikt 
somtijds eene lengte van twaalf voet. 

De Kapirat’s. (Notoptêrus.) 

Deze visschen vallen door hunne zonderlinge gestalte al dadelijk in «het 
oog. Hun tamelijk hoog en zamengedrukt ligchaam, loopt naar voren in den 
kleinen, kegelvormigen kop, naar achteren in den bij het einde min of meer 
naar boven gekromden staart uit. De staart— en aarsvin vormen eene lange, 

tot tegenover het einde der tamelijk kleine borstvinnen, onafgebroken voort- 
loopende vin. De buikvinnen zijn naauwelijks zigtbaar. De zeer korte maar 
tamelijk hooge rugvin staat op het midden der rugzijde van den visch. De 
buik is van eene dubbele rij zaagachtige insneden voorzien. De schubben 
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zijn klein, en strekken zich ook over den kop en de aarsvin uit. De snuit 
is kort en de mond tamelijk naauw. Zij leven in de rivieren en meren van 
Oost-Indië, en bereiken tot drie voet lengte. De soort van Java is Notopterus 
Bontianus of Kapirat. 

De Snoek-Haringen. (Osteoglossum.) 

Dit geslacht bevat twee soorten van zoetwatervisschen van eene aanzienlijke 
groolte en fraaije kleuren, afkomstig uit Brazilië en Borneo. Zij hebben een 
krachtig, langwerpig, zamengedrukt en met groote schubben bedekt ligchaam ; 
eene lange afgeronde aarsvin , eene geheel naar achter geplaatste rugvin ; puntig 
verlengde buik— en borstvinnen ; eenen met naakte beenstukken bedekten kop ; 
eenen korten snuit; eene vooruitstekende onderkaak, die aan de kin met 

twee baarddraden voorzien is; eene wijde mondopening, en vele kleine koni- 
sche tanden aan de kaken, het gehemelte en de tong. 

De soort uit den Amazonen- en Essequebo-rivier, Osteoglossum Vandelli, 
ook Zschnosoma genoemd, bereikt eene lengte van zes voet. De rugvin is 
bijna even lang als de aarsvin. De kop en vinnen zijn groen; de schubben 
goudgeel, met eenen zoom, uit eene roode, blaauwe en naar buiten witte 

booglijn bestaande. Zij houdt zich op modderachtige gronden op, zwemt 
echter dikwijls aan de oppervlakte van het water, en wordt alsdan met pijl- 
schoten gedood, — De andere soort Ost. formosum , heeft eene kleine rugvin. 
Zij is groen met oranjegeele vinnen, en ieder schub is met eene roode booglijn 
versierd. Zij leeft in de binnenmeren van Borneo, en bereikt eene lengte 
van twee voet. 

HET WONDERVISCHJE, (CALLOPTÌLON.) 

Het vischje, dat den naam van Wondervischje, Calloptilon mtrum, draagt, 
en van het zuidelijk halfrond komt, wijkt van alle overigen af door de eigen- 
aardige vorming der buikvinnen, door twee aarsvinnen, en den draad, die 
boven in het midden van den kop ingeplant is. Het ligchaam is langwerpig , 
maar weinig zamengedrukt. De snuit is gewelfd. De staartvin is een weinig 
uitgesneden. Er zijn twee rug- en evenveel aarsvinnen aanwezig, en de voor- 
sten zijn hoog. De buikvinnen bestaan ieder uit drie lange, als touw gedraaide 
stralen, maar in den oksel van de laatste straal bevindt zich nog een aan- 
zienlijk getal zeer kleine getakte stralen. De zijstreep loopt langs den rug, 
digt naast die der andere zijde. 

DE SNOEKACHTIGE VISSCHEN. (ESOCES.) 

De Snoekachtige visschen zijn weekvinnige visschen, met een krachtig, 
langwerpig, weinig zamengedrukt en door schubben bekleed ligchaam, en 
eenen zeer korten staart. De aars en zijne vin liggen derhalve ver naar 

achteren; de rugvin, van welke er slechts eene aanwezig is, ligt boven de 
aarsvin, en de buikvinnen staan aan het midden van den buik. De staartvin 
is meestal gevorkt. De bovenkaak wordt bij velen geheel door het tanden- 
dragende tusschenkaaksbeen gevormd, en de bovenkaaksbeenderen zijn alsdan 
van tanden ontbloot. 
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Velen bereiken eene aanzienlijke grootte. Zij zijn meestal groen— of blaauw- 
achtig van kleur. Sommigen worden in rivieren, anderen in de zee aan- 
getroffen. Zij zijn over de geheele aarde verbreid, en vormen de volgende 
geslachten. 

De Snoeken. (Zsor.) 

Zij hebben een krachtig, langwerpig, bijkans rolvormig ligchaam, hetgeen 
met kleine schubben bedekt is. Hunne vinnen zijn evenredig, maar niet sterk 
ontwikkeld, de rug— en aarsvin zijn een weinig hooger dan lang. Hun snuit 
is krachtig, verlengd, afgeplat en van voren afgerond. Zij hebben puntige 
tanden in de kaken en in het gehemelte, en hun kieuwvlies wordt door dertien 
tot zestien stralen ondersteund. Zij leven in rivieren ; de meesten bereiken 
eene aanzienlijke grootte; hun vleesch is droog. Zij worden in Europa en 
Noord-Amerika aangetroffen. 

De gewone snoek (Esox lucius), der Hecht, le brochet, the pike, is 
blaauwachtig, met geele vlekken op de zijden; de rug is donker groenbruin, 
de buik wit; de voorvinnen zijn rood, de achtervinnen met zwarte ronde 
vlekken. Hij wordt vijf voet lang en dertig pond zwaar. De Snoek wordt 
in het grootste gedeelte van Europa en Siberië aangetroffen ; men vindt zelfs 
in Noord-Amerika, waar intusschen verscheidene andere soorten voorkomen, 
Snoeken, welke weinig of niet van de onzen te onderscheiden zijn. Men 
heeft gemeend, dat hij in Groot-Brittanje, waar hij tot HENDRIK DEN ACHTSTEN 
zeer zeldzaam was, eerst door dien vorst in dit land ingevoerd werd; maar 
het schijnt, dat de Snoek aldaar steeds geleefd heeft, en slechts sedert de 
regering van genoemden vorst, die wetten ter bescherming van dezen visch 
instelde, meer algemeen is geworden. De Snoek wordt in rivieren, meren en 
staande wateren gevonden, en is hier te lande zeer gemeen. Hij wordt ook 
somtijds, ofschoon zelden, aan de kusten der Oostzee, in zee gevangen. De 
Snoek is een der roofzuchtigste visschen ; men heeft hem den haai van het zoet 
water genoemd, den visch, die al hetgeen zich beweegt, verslindt. Vogels, 
kleine zoogdieren en kruipende dieren zijn voor zijne overvallen even min 
veilig als andere visschen ; hij spaart evenmin zijn eigen soort, en er zijn zelfs 
voorbeelden, dat hij aan menschen, die in het water liepen, wonden heeft 
toegebragt. Hij zwemt pijlsnel, maar heeft ook de gewoonte, zeer langen tijd, 
volmaakt onbewegelijk, op eene plaats in het water te staan. Hij vermenig- 
vuldigt zeer sterk. De kuit wordt reeds aan het einde van den winter geschoten, 
en de jonge snoeken bereiken in het eerste jaar eene lengte van meer dan 
eenen voet. 

De Galaxias. (Galaxias.) 

De Galaxias hebben in het algemeen den uiterlijken vorm der Snoeken; 
maar zij zijn kleiner, hunne vinnen zijn sterker ontwikkeld, hunne huid 
is geheel naakt, en hun snuit is kort en stomp, ofschoon breed. Kaken 
en tong zijn met groote kromme tanden bezet, en hun kop is van slijmporiën 
voorzien. Zij worden in de rivieren en aan de kusten van Nieuw-Zeeland, 
Tasmanië, de Falklands-eilanden, Vuurland en Patagonië aangetroffen. De 
grootste soort, Gal. broechus, wordt twee derde voet lang. Zij komt van 
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de Auckland-eilanden, en is bruin, met zeven loodregte, 8-vormige, witte 
ringen aan de zijden. 

De Geepen. (Bélone.) 

Deze visschen zijn zeer in het oog vallend door hunne kaken, van welke, 
hetzij slechts de onderkaak, hetzij beide, tot eene lange elstvormige punt 
verlengd zijn. De kaak- en tusschenkaaksbeenderen zijn ineengesmolten. Zij 
leven in alle zeeën, met uitzondering van die van het hooge Noorden. 

Bij de eigenlijke geepen (Belone), zijn beide kaken verlengd, maar de 
onderste steekt steeds voor de bovenste uit. Hun ligchaam is zeer in de lengte 
gerekt en niet zelden bijkans vierhoekig. Zij hebben kleine schubben ; talrijke, 
ongelijksoortige tanden in beide kaken; een gewapend gehemelte en twaalf 
tol veertien stralen in het kieuwvlies. De buik— en borstvinnen zijn klein, 
de aars- en rugvin tweemaal langer dan hoog. Zij zijn meestal groenachtig 
op den rug en zilverkleurig op den buik. Hunne beenderen hebben gewoonlijk 
eene fraaije groene kleur. Zij worden in alle zeeën, behalve in het hooge 
Noorden, aangetroffen, en de Indische soorten gaan zelfs de rivieren op. — 
De soort onzer roordsche zeeën, Bel. vulgäris, die ook somtijds aan onze 
kusten gevangen wordt, gaat noordelijk tot IJsland. Zij bereikt eene lengte 
van bijkans drie voet. Bij zeer kleine voorwerpen is de bovenkaak kort, zoo 
als bij de Bastaard-Geepen. — Bel. gigantéa van Japan, gewoonlijk vier tot 
vijf voet lang, bereikt, volgens het zeggen der Japanners, eene lengte van 
twaalf voet. — Bij Bel. (Tylosurus) Cantrainei, is het grootste achterste 
gedeelte der rugvin zeer verlengd. — Bij sommigen zijn de aars- en rugvin, 
op hare grootere achterhelft, zoo als men dit bij vele Thonijnachtige vis- 
schen waarneemt, in valsche vinnetjes opgelost. Tot deze behoort eene 
soort van de Atlantische zee, zonder zwemblaas, Scomberesox Camperi, 
die somtijds aan de kusten van het westelijk Europa aangetroffen wordt. — 
Haar bijkans volmaakt gelijk, maar met eene zwemblaas, is Scomb. Ron- 
deletii, uit de Middellandsche zee. 

De bastaard—geepen (Hemirlamphus), hebben eene korte bovenkaak, ter- 
wijl de onderkaak tot een lang en smal elstvormig uitsteeksel verlengd is. 
Hun ligchaam is veel minder slank dan bij de eigenlijke Geepen. Zij be- 
reiken gewoonlijk een voet lengte, bewonen de zeeën der heete gewesten, 
worden echter ook aan de kusten van Algiers waargenomen. — Eene in den 
Indischen Oceaan tot in de Stille Zuidzee gemeene soort is Hemirhamphus 
Commersonii ; zij bereikt meer dan een voet lengte, en is kennelijk aan vier 
groote zwarte vlekken, welke men op iedere zijde van het ligchaam ziet. — 
Bij eene soort van de kusten van Dekan, Hem. longirostris, neemt de snuit 
meer dan een-derde van het geheele ligchaam in, en hare borstvinnen zijn 
zeer lang. — Bij de mannetjes van sommige kleine soorten bestaat de aarsvin 
uit drie afdeelingen. Hiertoe behoort Hem. dispar van Madagascar. 

De Vliegende Visschen. (Ewocetus.) 

De Vliegende Visschen hebben een krachtig, slechts weinig zamengedrukt, 
ligchaam, hetgeen met groote schubben bedekt is; hunne borst- en ook 
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de buikvinnen zijn meestal buitengewoon ontwikkeld; de onderste helft van 

hunne staartvin, die diep gevorkt is, is grooter dan de bovenste; zij hebben 

groote oogen, cenen korten snuit, eene kleine mondopening, zeer kleine 

tanden aan de kaken, een ongewapend gehemelte, en eene buitengewoon 

groote zwemblaas. Zij bereiken omstreeks een voet lengte, en worden in de 
zeeën der heete en warmere luchtstreken aangetroffen. Zij leven in kleinere 

of grootere benden, die zich, van lijd tot tijd, hetzij om de vervolgingen van 

hunne vijanden in het water te ontsnappen, hetzij om andere, voor huu bestaan 

noodzakelijke, vereischten, boven de oppervlakte van het water, somtijds 

tot eene hoogte van vijftien voet, verheffen, en zich in de lucht, door den 

bij het springen gegevenen stoot voortgestuwd, en door eenige slagen met 

de vinnea ondersteund, op eenen niet zeer aanzienlijken afstand voortbewegen, , 

om alsdan weder in het water te vallen. Men heeft een dertigtal soorten van 

dit geslacht onderscheiden. | 

De soort der Middellandsche zee, Ezoccetus völttans, heeft groote witte 

buikvinnen. — Ezoc. evölans is de gewone soort van den Atlantischen 

Oceaan. — Exoc. altipennis, uit de Indische zee, heeft de meest ontwikkelde 

borst— en buikvinnen, en is van boven bruinachtig, met eene breede wilte 

schuinsche streep over de borstvinnen. — Bij eene soort van de Molukken 

en de Stille Zuidzee, Ezoc. poëciloptêrus, zijn de borstvinnen met bruine, 

tamelijk kleine vlekken als bezaaid. — Deze vinnen zijn, bij Ewoc. microp- 

tërus, uit de Stille Zuidzee en den Indischen Archipel, naar evenredigheid, 
zeer kort. — Er zijn eindelijk soorten, wier kin van eene dikke, en aan | 
het einde in een grooter of kleiner getal draadjes opgeloste, baarddraad is 
voorzien. Tot deze behoort Exoc. Solandri uit de Stille Zuidzee. 

De Haring-Snoeken. (Vastres.) 

Dit geslacht bevat slechts een klein getal soorten van groote visschen uit 
de rivieren van Zuid-Amerika en Noordelijk Afrika. Hare staartvin is klein 
en afgerond, en de aars en rugvin, welke eene tamelijke lengte hebben, 

zijn van gelijke grootte. De borst- en buikvinnen zijn klein, de schubben 
groot en hard. Het oog is klein, de kop naakt en met een dik slijmerig vel 
bekleed, en het kieuwvlies heeft zestien stralen. — De eene soort, Vastres 
gigas, ook Sudis en Arapaima genoemd, heeft eenen snoekachtigen kop; 
hare achtervinnen zijn met schubben bedekt; de kop en rug zijn bruin= 
achtig; de overige deelen karmijnrood, de vinnen blaauw. Zij wordt lien 
voet lang, bewoont de Amazonen- en andere naburige rivieren, en wordt 
om haar vet vleesch veel gevangen en verzonden. — De soort uit den Nijl, 
Heterotis Ehrenbergii, heeft fijnere tanden, eenen korteren snuit, en slechts 

acht stralen in het kieuwvlies. Zij wordt vier voet lang, is groen op den rug, 
witachtig op den buik, en heeft bleekbruine vinnen. — Eene derde soort, 
Het. Adansonii, komt uit den Senegal. 

Aan de Snoekachtige visschen sluiten zich eenige kleine, zeldzame en 
nog weinig bekende soorten aan. Het zijn de volgende. 

Alepocephälus rosträtus heeft een ineengedrongen ligchaam, eene aan de 
aarsvin tegenovergestelde rugvin, eene gevorkte staartvin, zeer groote oogen, 
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eenen korten snuit, en groote dunne schubben. Hij is blaauw met eenen 
zwarten kop en zwarte vinnen, bereikt eenen voet lengte, en leeft aan zeer 
diepe plaatsen aan de Zuidkust van Frankrijk. 

Eene andere kleine soort, Vandellia cirrhosa, heeft een bijkans rolvormig 
ligchaam, eene korte rug- en aarsvin, eenen kleinen, tamelijk platten kop, 
aan welks onderzijde de naauwe mond ligt, eenen baarddraad aan iederen 
mondhoek, vleezige lippen, eenige groote haakvormige tanden aan het ploeg 
schaarbeen en zeer kleine oogen. 

De derde soort, Mierostoma cirrhösum, heeft het ligchaam mede bijna 
rolvormig, kleine vinnen, van welke de rugvin boven de buikvinnen ligt, 
zeer groote oogen, eenen korten snuit, eene gevorkte staartvin en groote, 
bijkans vliesachtige schubben. Zij wordt meer dan eenen halven voet lang, 
bewoont de Middellandsche zee, en is bleek vleeschkleurig. 

DE KAAIMAN-SNOEKEN. (LEPIDOSTEI.) 

Deze familie wordt gevormd door eenige weekvinnige zoetwater-visschen 
uit Amerika en Noord-Afrika, welke, ofschoon onderling aanzienlijke ver- 

scheidenheden aanbiedende, echter allen aan de Snoekachtige visschen doen 
denken, en uiterlijk voornamelijk gekenschetst zijn door hun langwerpig, 
bijkans rolrond ligehaam ; hunnen ver naar achteren geplaatsten aars ; hunnen 
met harde beenplaten bedekten kop : hunne groote, meestal zeer harde schub- 
ben; hunne afgeronde staartvin, en hunne, meestal kleine, oogen. De buik- 
vinnen staan op de achterhelft van den buik, en zijn, even als de aars- 
en de borstvinnen, niet sterk ontwikkeld. Zij hebben de kaken met kleinere 
of grootere kegelvormige tanden gewapend, en het gehemelte is van vele 

kleine tanden voorzien. Deze visschen zijn ook merkwaardig om hunne zwem- 
blaas, die bij de meesten meer of minder cellig is, en aan de longen doet 
denken. Zij houden zich veelal aan modderachtige plaatsen op. Zij vormen 
de volgende drie geslachten. 

De Kaaiman-Visschen. (Zepidostéus.) 

De vorm van hun ligchaam, de grootte en plaatsing van hunne vinnen 
hebben de grootste overeenkomst met die van den gewonen Snoek ; maar hunne 

kaken zijn zeer smal en tandvormig verlengd; hunne schubben zijn beenig, 
ruitvormig, plavuisachtig op schuinsche lijnen geplaatst, en hunne aarsvin 
is, zoo als bij alle overige soorten der familie, afgerond. De eerste stralen 
der vinnen zijn met stekelachtige schubben bedekt. Zij hebben slechts drie 
stralen in het kieuwvlies; hunne wervels zijn, hetgeen bij geenen anderen 

visch plaats heeft, van achteren hol en van voren bol; en hunne wervelkolom 
loopt naar achteren niet in het midden, maar, zoo als bij de Steuren, 

Haaijen en Roggen, langs den bovensten rand der staartvin. De zwemblaas 
is zeer lang, geheel met cellea doorweven, in twee zijdelingsche helften 
verdeeld, en zij komt boven in den slokdarm uit. Het zijn groote, verslindende 
visschen, welke de rivieren en meren van Noord-Amerika bewonen, alwaar 
zij den naam van Kaaimanvisch dragen. 
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De gewone soort, Lepidosteus ossëus, heeft eenen langen, smallen snuit, 

is van boven groen, van onderen en aan de vinnen rood, gedeeltelijk met 
zwarte vlekken. Haar vleesch is vet en lekker. — Eene andere soort, Lep. 
spätùüla, heeft de kaken minder verlengd, maar daarentegen veel krachtiger 
en afgeplat. Zij bereikt eene lengte van zeven voet. 

De Bichir’s. (Polyptérus.) 

Deze zonderlinge dieren zijn, onder alle overige visschen, dadelijk te her- 
kennen aan de talrijke (tien tot zestien) vinnetjes, waarmede hun geheele rug 
tot aan de staartvin bezet is, en welke ieder uit eenen harden straal bestaan, 
aan wiens achterzijde een door schuinsche weeke stralen ondersteund vlies 
geplaatst is, Hun ligchaam is eenigzins plat, de snuit krachtig en afgerond. 
De borstvinnen zitten op eene soort van dikken, met schubben bekleeden arm. 
De afgeronde staartvin zet zich boven op den rug voort. Het ligchaam is 

met zeer harde ruitvormige schubben als geplaveid. De aars ligt buitengewoon 

ver naar achteren. Zij hebben slechts éénen straal, die geheel plat is, in 
het kieuwvlies, en hun darm is, even als bij de Haaijen en Roggen, met een 
spiraal-vlies voorzien. De zwemblaas is dubbel en celachtig. Deze visschen 
bewonen de rivieren van Noord-Afrika, en bereiken gewoonlijk eene lengte 
van twee voet. 

De gewone soort uit den Nijl, Polypterus bichir, heeft zestien rugvinnen, 
en is van boven zeegroen, van onderen witachtig. Haar vleesch is wil en 
lekker. Zij houdt zich gewoonlijk in den modder verscholen en is derhalve 
moeijelijk te vangen. — Eene andere soort uit den Witten Nijl, Pol. End- 
licheri, heeft twaalf rugvinnen. — Eene derde, Pol. senegalus, uit den 
Senegal, heeft er slechts tien. 

De Modder-Snoeken. (4mia.) 

Hun ligehaam is minder langwerpig dan bij de voorgaande, hunne schubben 
hebben eenen vrijën rand, en hun aars ligt minder ver naar achteren; zij 
hebben eene lange rugvin; hun snuit gelijkt op dien der Bichir's; de neus 
is met één paar voeldraden voorzien, en zij hebben een twaalftal stralen 
in het kieuwvlies. Hunne zwemblaas is dubbel en celachtig. Zij bewonen 
de moerassen en rivieren van Noord-Amerika, en zijn aldaar onder den naam 
van mudfish bekend. Zij bereiken eene lengte van eenen tot twee voet, en 
voeden zich met visschen, kreeften en waterinsecten. Hun vleesch wordt niet 
geschat.— Amia marmoräta, van Louisiana, is groenachtig, met een net 
van bruine vlekken. 

DE PLATVISSCHEN. (PLEURONECTES.) 

De Platvisschen vormen eene zeer natuurlijke, volkomen scherp begrensde, 
familie, voornamelijk kennelijk aan het gebrek aan evenredigheid van hun 
hoofd, Hun ligchaam heeft de gestalte eener min of meer langwerpige, eironde 
of onduidelijk ruitvormige, zeer platte, schijf : aan de randen omzoomd door 
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de groote vinnen; aan iedere zijde voorzien van eene kleine borstvin, die 
echter bij enkele soorten ontbreekt; maar de kop, met zijne beenderen en 
een gedeelte des borstgordels, is zoo verschoven, dat de mond en de overige 
deelen tot de borstvinnen toe, min of meer scheef zijn, en dat beide oogen 
op de eene zijde der schijf komen te liggen. Deze, de bovenzijde, omdat zij 
bij het zwemmen geheel of schuins naar boven gekeerd is en de rugzijde 
voorstelt, vertoont zich ook als zoodanig door hare kleuren, in tegenover- 

stelling van de onderzijde, die bleek is. De oogen zijn, bij sommige soorten, 
aan de regter—, bij andere aan de linkerzijde gelegen; maar er hebben 
hieromtrent somtijds individuële afwijkingen plaats; en men heeft zelfs een 
voorwerp van een’ Tarbot waargenomen, waar aan iedere zijde van den kop 
één oog geplaatst was, en dat ten gevolge dezer regelmatigheid hier als een 
monsterachtig verschijnsel moet beschouwd worden. De aars dezer visschen 
ligt geheel naar voren, onder, of zelfs vóór de borstvinnen. De kleine buik- 
vinnen zijn derhalve aan de keel geplaatst. De aarsvin is buitengewoon lang. 
De rugvin strekt zich van den kop tot aan den staart uit, en de afgeronde, 
of als afgehakte, staartvin is somtijds met de aars— en rugvin tot een geheel 
vereenigd. Al deze vinnen worden door weeke, digt bij elkaâr staande, en 
derhalve talrijke en meestal niet getakte, stralen ondersteund. De schubben, 
welke beide zijden der schijf bedekken, zijn klein en getand. De buikholte 
is zeer klein, en de zwemblaas ontbreekt geheel en al. 

Deze visschen worden in alle zeeën aangetroffen, en sommige gaan ook 
de rivieren op. Zij worden bijkans nooit op de oppervlakte van het water 
gezien, en liggen meestal rustig op den grond der zandbanken, waar zij 
ook hun voedsel vinden , hetgeen in wormen, weekdieren, krabben, kreeften, 

zeesterren en kleine visschen bestaat. Worden zij gestoord, zoo schieten 
zij plotseling vooruit, laten zich echter spoedig weder zinken, om op nieuw 
plat en onbewegelijk op den grond te gaan liggen. De meesten bereiken eene 

lengte van één tot twee voet; sommigen echter blijven kleiner, terwijl 
anderen vier tot vijf voet lang worden. Zij leveren allen een voortreffelijk 
en smakelijk voedsel, en daar zij het geheele jaar door, en overal, in aan- 

zienlijke menigte aangetroffen worden, zoo maken zij alleen een der voor- 

naamste voorwerpen der visscherijën uit. Vele schijnen jaarlijks, gezellig, 
kleinere of grootere verhuizingen te ondernemen. 

Deze visschen vormen twee hoofdgeslachten, te weten, dat der Schollen 
en dat der Tongen. 

De Schollen, (Pleuronectes.) 

Bij de Schollen is de mondopening bijkans regt, de onderkaak is een 
weinig langer dan de bovenkaak, en de kaken zijn van buiten duidelijk af- 
gezonderd ; de oogen zijn middelmatig, de kieuwdeksels tot boven de borst 
vinnen vrij. Zij zijn ruil— of lansvormig van gestalte, en hare staartvin is 
steeds van de overige vinnen afgezonderd. 

Bij sommige soorten strekt zich de rugvin tot digt bij den rand der 
bovenkaak uit; hunne tanden zijn fluweel- of hekelachtig, en de meeste 
soorten zijn linksch. Wij voeren de volgende aan. De tarbot (Pleuronectes 
maximus), uit de zeeën om Europa, heeft de schijf bijkans even breed als 



182 

lang, van boven geelachtig bruin gemarmerd, en met ruwe verhevenheden be- 
dekt. Zij bereikt eene lengte van twee tot drie, soms zelfs van zes voet, weegt 
alsdan nagenoeg 200 pond, en wordt voor de lekkerste van alle Platvisschen 
gehouden. Reeds de oude Grieken en Romeinen maken er in dit opzigt melding 
van, en in onze tijden zijn het vooral de Engelschen, die het meeste geld 
er voor besteden. De Hollandsche worden voor de beste gehouden, en vroeger, 
ten lijde van den bloei onzer kustvisscherij, werden er jaarlijks voor eene mil- 
lioen gulden aan de Engelschen verkocht, terwijl de Deenen en Noormannen 

jaarlijks tot saus bij dit geregt, eene millioen Zeekreeften, ter waarde van 
nagenoeg twee tonnen gouds, leverden. — Bij de greet of kaan (Pleur. 
rhombus), uit diezelfde zeeën, is de schijf minder breed en eirond van ge- 
daante, en de eerste stralen der rugvin zijn vezelachtig en gedeeltelijk vrij. 
Zij bereikt niet geheel de grootte van de Tarbot. — Aan de kusten van Japan 
komt eene svort, Pleur. cinnamomêus, voor, die effen bruin van kleur is, 

met een zwarten, wit ingezoomden vlek achter de borstvinnen. 
Sommige soorten stemmen met de voorgaande door hare tanden en hare, 

tot aan de bovenkaak loopende, borstvinnen overeen, maar hare vogen liggen 
ver van elkander, de kop is derhalve veel hooger en de schijf beschrijft boven 
den kop eene sterk boogvormige lijn. Hiertoe behooren Pleur. mancus, bruin 
met grijssehtige ronde vlekken, uit de Middellandsche zee; Pleur. myriaster, 
met verlengde borstvinnen, vande kusten van Japan en andere. 

Bij de gewone Schollen is het ligchaam langwerpig ruitvormig of elliptisch; 
de rugvin reikt niet verder dan tot boven het bovenste ong, en de kaken zijn 

slechts met eene rij tanden gewapend. Zij zijn bijkans alle regtsch. Hiertoe 
behooren : de schol (Pleur. platessa), bruin, met groote, ronde, roodgeele 

vlekken; een lot twee voet lang, en zeer gemeen in de zeeën om Europa. De 
bot (Pleur. flesus), even gemeen als de Schol, met minder duidelijke vlekken, 
met ruwe verhevenheden aan den wortel der stralen van de lange vinnen, 
en kleiner. De schar (Pleur. limanda), met ruwe schubben; de zijstreep 

boven de rugvin met eene sterke bogt; een voet lang; niet minder talrijk 
in de zeeën om Europa dan de beide voorgaande; wordt meestal gedroogd 
vervoerd, Tot deze afdeeling behooren nog verscheidene andere soorten van 
de kusten van Europa, Japan en Noord-Amerika. 

De Heilbotten hebben de rugvin als de gewone Schollen ; maar haar ligchaam 

is meer in de lengte gerekt, hare mondopening is langer, en de kaken zija 
met grootere tanden gewapend. De gewone heilbot (Pleuronectes hippo- 
glossus), uit de zeeën van het noord—oostelijke Europa, is regtsch en wordt 
zes tot zeven voet lang en drie honderd pond zwaar. Pleur. oltväcéus van 
Japan is olijfkleurig, met zwartachtige marmervlekjes. — Eenige kleine soor- 
ten, Pleur. macrolepidölus, en andere, vooral in de Middellandsche zee 
te huis behoorende, zijn linksch; zij hebben zeer groote schubben, en zijn 
witachtig bruin van kleur. 

De Tongen. (Soléa.) 

Bij de Tongen is de mondopening boogvormig, en alleen op de verdraaide 
benedenzijde met fijne landen als fluweel gewapend; hare kaken zijn onder 
de huid verborgen, en de afgeronde snuit is meer of min vooruitstekende ; 
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de oogen zijn klein; de neusgaten over beide zijden der schijf verdeeld ; 
hare zijstreep isregt; het ligchaam heeft eene langwerpig elliptische of lancet- 
vormige gedaante, en de rug— en aarsvin zijn niet zelden met de staartvin 
versmolten. 

Bij de gewone Tongen zijn deze vinnen gescheiden, en er zijn, zoo als 
gewoonlijk, twee borstvinnen aanwezig. Hiertoe behoort de gewone tong 
(Solea vulgäris), zeer gemeen in de zeeën om Europa, zeer fijn van smaak; 
gewoonlijk een’, somtijds twee voet lang, reg!sch, roodachtig bruin, met bruine 

wolkvlekken, — De fraaiste soort der Middellandsche zee, Solea oculäta, 
is kleiner en heeft op de achterhelft van het ligchaam vier zwarte met geel 
omzoomde oogvlekken. 

Bij eenige uitheemsche soorten met twee borstvinnen is de staartvin met 
de beide overige lange vinnen tot een geheel ineengesmolten. Hiertoe behoort 

de zebra-tong (Solea zebra), regtsch, het geheele ligchaam met zwarte en 
witachtige dwarsbanden bedekt. 

Bij andere, Monochtr, met eene afgescheidene staartvin, ontbreekt de borst- 
vin der benedenzijde of zij is zeer klein. Hiertoe behoort Solea monochir, 
regtsch, uit de Middellandsche zee. 

Er zijn ook soorten met eene afgescheidene staartvin, waar beide borst- 
vinnen ontbreken, b.v.: Solea (Achirus) barbäta, uit de Roode zee; en 

Sol. linéâta, met zwartachtig» dwarslijnen, gemeen aan de kusten van Suri- 
name en geheel Zuid-Amerika. 

Andere soorten, Plagusta, zonder borstvinnen, zijn linksch, haar snuit 
springt sterk vooruit, en hare lange vinnen zijn geheel met de staartvin 

ineengesmolten. Hiertoe behoort Solea lactèa uit de Middellandsche zee, en 
Sol. hilinéäta, zeer gemeen in den Indischen Oceaan. Bij eene kleine svort 

van Java, Sol. ceratophrys, staan de oogen op korte steelen, zoo als dit 
bij sommige soorten van kreeften plaats heeft. 

DE FLUITBEK-VISSCHEN. (FISTÜLARIE.) 

Deze familie bevat een klein getal visschen, welke veelvuldige onderlinge 
afwijkingen aanbieden, maar daarin overeenstemmen, dat hun snuit verlengd 
en aan het einde doorboord is van de kleine, uit de kaakbeenderen gevormde 

mondopening, welke in gedaante en maaksel veel overeenkomst heeft met 
die der Naaldvissehen, en dat hunne aars- en rugvinnen ver naar achteren 
geplaatst zijn. Hunne vinnen zijn van weeke stralen voorzien, maar er is 
meestal vóór de weeke rugvin eene stekelvin aanwezig. Hunne huid is naakt 
of met kleine schubben bedekt. Hunne ribben zijn zeer klein, en de in- 

gewanden maken weinig kronkelingen. Zij worden in de zeeën der heete 
gewesten aangetroffen. 

Bij de eigenlijke fluitbekken is het ligehaam lang en zamengedrukt en 
met schubjes bedekt ; de snuit is tamelijk hoog en aan de kin van een 
voeldraadje voorzien ; de mond is tandeloos; de rug- en aarsvin zijn tamelijk 
lang en elkaâr tegenovergesteld; de rugvin wordt voorafgegaan door omstreeks 
acht lange stekels, en de zwemblaas is zeer groot. De eenige bekende soort, 
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Fist. chinensis, wordt in de Moluksche en Chinesche zee gevonden; zij be- 
reikt eene lengte van anderhalven voet, en is rood met witte strepen en 
bruine vlekjes. 

De draad-fluitbekken hebben een dun, lang, rolvormig ligchaam, eene 
gladde huid, slechts ééne tamelijk kleine rugvin; de staart is tusschen 
de gevorkte staartvin tot een’ langen draad verlengd; de mond is van fijne 
tanden voorzien, en de zwemblaas zeer klein. Zij bereiken eene lengte van 
drie tot vier voet, zijn rood van kleur, en voeden zich met kleine visschen 
en kreeftdieren. — De gewone soort van de kust van Amerika is Fist. ta- 

bacäria; eene tweede soort dier streken, Fist. serräta, heeft de zijranden 

van den snuit van kleine stekels voorzien. — Fist. immaculâta komt in 
de Stille Zuidzee tot aan de kusten van Japan voor. 

De snip-fluitbekken (Centriscus) hebben het ligchaam minder verlengd, 
en sterk zamengedrukt; de snuit is versmallend toeloopende, hunne mond 

opening zeer klein, en de weeke rugvin wordt door eene, uit drie tot vier 
stekels bestaande eerste rugvìn voorafgegaan. Zij bereiken niet meer dan vijf 
tot zes duim lengte. — De gewone soort, Centr. scolopax, is lancetvormig 

van gestalte; hare huid is met kleine harde schubben bedekt, en de eerste 

rugvin, wier voorste stekel lang en zeer krachtig is, en die door een toestel 
van beenderen met de schouders en den kop verbonden is, staat tegenover den 
aars. Zij bewoont de Middellandsche zee en is zilverkleurig. — Eene soort 
van Australië, Centr. humerösus, heeft den romp even hoog als lang. — 

Centr. velitaris, uit de Indische zee, heeft het ligchaam nog smaller dan 
de gewone soort. — De zonderlingste van allen is de zilverkleurige Centr. 
scutätus. Haar ligchaam is mesvormig en met groote harde tafelvormige platen 
bedekt; de buik is snijdend als een scherp mes, en de rugvinnen zijn zoo 
ver naar achteren geplaatst, dat de voorste stekel der eerste rugvin de ver- 
lenging der ruglijn vormt, en de beide rugvinnen, de staart— en aarsvin 
digt bij elkander, aan het schuins naar beneden loopend einde des ligchaams 
geplaatst zijn. 

DE NAALDVISSCHEN. (SYNGNATHI.) 

Deze familie bevat eene reeks van kleine visschen, met weeke vinnen, 
wier ligchaam met een, uit harde, hoekige en docr het huidvlies vereenigde 
stukken gevormd, pantser bedekt is; wier snuit verlengd, en aan haar einde 
of naar onderen van eene kleine tandelooze mondopening voorzien is, en wier 
trosvormige kieuwen beschermd zijn door het groote kieuwdeksel, die rondom 
door een, slechts van boven door de kleine kieuwopening doorboord, huidvlies 

is vastgehecht. De kieuwen wijken daardoor van die aller overige visschen 
af, dat zij, in stede van eene kamvormige gedaante te hebben, kleine, ronde, 

paarsgewijze over de kieuwbogen verdeelde bundels vormen. De kieuwstralen 
zijn zeer fijn en klein ; de ingewanden eenvoudig en zonder blinde aanhangsels ; 
en er is eene groote, maar zeer dunvliezige zwemblaas aanwezig. Deze visschen 
zijn ook nog daardoor merkwaardig, dat de wijfjes hare kuit op de mannetjes 
schieten, en dat deze kuit door de mannetjes, onder den buik of aan den 
wortel des staarts, in slijm of eenen zak gehuld, gedragen wordt, en dat 
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ook de Gongen, na hunne geboorte, hier nog gedurende geruimen tijd eene 
veilige schuilplaats vinden, De buik of staartwortel is tot dit einde, bij 

de mannetjes, gewoonlijk aan iedere zijde, van eene in de lengte loopende 
huidklap voorzien. Deze visschen bewonen grootendeels de zee; maar som- 
mige Oost-Indische soorten gaan ook de rivieren op. Zij worden, hetzij om 
hunne geringe grootte, of omdat zij bijkans alleen uit geraamte en pantserhuid 
bestaan, niet gegeten. Zij voeden zich met vischkuit, wormen, kleine week— 
dieren of allerlei jonge zeedieren. 

De Zee-naalden. (Syngnathus.) 

Zij hebben eenen langgerekten romp; eenen langen, regten staart; slechts 
ééne, half of geheel op den staart staande, rugvin; de overige vinnen ont- 
breken somtijds en de buikvinnen altijd; hun snuit is buisvormig en de 
kleine, aan het einde daarvan liggende, mondopening is bijkans-loodregt 
gespleten. Zij worden in de meeste zeeën aangetroffen. 

De gewone soort, Syngnathus acus, gemeen in alle zeeën om Europa, 
wordt nagenoeg twee voet lang, is van alle vinnen, behalve buikvinnen, 
voorzien, en bruin van kleur met donkerbruine dwarsbanden — Bij andere 
ontbreekt ook de aarsvin; b.v. bij Syngn. Rondeletii, uit de Middellandsche 
zee, met eenen tamelijk hoogen snuit; en bij Syngn. hijmenonómus, van de 
Falklands-eilanden, die ook nog merkwaardig is door de vinachtige vliezen, 
welke men op den rug en staart, vóór de rugvin, ziet. — Nog andere, zoo 
als Syngn. equòréus, uit de zeeën om Europa, voegen bij het ontbreken van 
voornoemde vinnen ook nog dat der staartvin, en er zijn er onder deze zelfs, 
waar de borstvinnen spoedig verdwijnen en er geene andere vinnen dan de 
rugvin aanwezig zijn, b.v. Syngn. ophidion, uit onze zeeën, groenachtig, de 
buik plat, zonder huidklappen. — Bij eene kleine soort van Japan, Syngn. 
gräcillimus, met borstvinnen en eene rugvin, krult zich de staart om als bij 
de Zee-paardjes, en zij vormt derhalve eenen natuurlijken overgang tot laatst- 
genoemd geslacht. — In Nieuw-Holland komt eene soort, Syngn. föliatus, 
voor, met een tamelijk hoog en krachtig ligchaam, en met groote, op ge- 
tande steelen zittende, bladvormige aanhangsels op den kop, den buik, den 
rug en de bovenzijde van den staart. 

De Zee-paardjes. (Hippocampus.) 

Zij onderscheiden zich van de eigenlijke Zeenaalden slechts door een korter 
en hooger ligchaam, door hunnen, steeds van eene staartvin ontblooten , 

staart, die omgerold kan worden en als grijpwerktuig dient, en door hunnen, 
in eenen regten hoek met den romp, gebogenen kop, die door zijnen vorm 
aan eenen paardekop doet denken, en reeds aan de oude Romeinen aan- 

leiding heeft gegeven tot den naam van Zeepaardje. Zij hebben kleine borst— 
vinnen; de aarsvin daarentegen is slechts bij de wijfjes aanwezig en zeer 
weinig ontwikkeld. De buidel voor de eijeren bevindt zich bij de mannetjes 
aan den wortel des staarts. Zij worden in de zeeën der heete en warmere 

luchtstreken aangetroffen. 
24 
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De soort uit de Middellandsche zee, Hippocampus brevirostris, die ook. 
aan de kusten van Engeland voorkomt, wordt vier tot vijf duim lang, en 
is bleek grijsbruin van kleur, met blaauwachtige vlekken en banden. Deze 
vischjes slingeren hunnen staart om alle voorwerpen, die zij vatten kunnen. 
Gewoonlijk hechten zij zich daarmede aan de steelen van zeeplanten; kijken, | 
het ligchaam regtstandig, den kop horizontaal, met de, door veranderlijke « 
regenboogkleuren opmerkelijke oogen, van welke ieder, even als bij de Cha- 
meleon, afzonderlijk kan worden bewogen, in het rond, en schieten, van } 

tijd tot tijd, pijlsnel naar de voorwerpen, welke hen omringen. Zij zwemmen 
met eene golvende beweging, en verbergen zich somtijds in oesterschalen. — 
Bij Hipp. rämülösus zijn alle bovendeelen van fijne takachtige aanhangsels « 
voorzien. — Eene soort uit de Japansche zee, Hipp. cöronätus, heeft op het « 
achterhoofd eenen, aan het einde van vier zijdelingsche punten voorzienen, 
kam van de lengte des snuits. 

De Vleugel-Naaldvisschen. (Solenostomus.) 

Er is slechts eene soort van dit geslacht, Solenostomus pärädorus , bekend. | 

Haar kop en de snuit zijn gevormd als bii de eigenlijke Zeenaalden, maar haar 
hals en romp zijn zeer ineengedrongen en kort, de staart is buitengewoon 
kort, en hare vinnen zijn grootendeels van eene aanzienlijke lengte, maar de | 
eerste rugvin, die op den nek zit, is smal; de tweede, bij den staartwortel, 
is zeer klein; de staartvin lancetvormig; de borstvinnen zijn breed en tot 
aan de staartvin reikende; en de buikvinnen, die achter de borstvinnen 

liggen, zijn zeer groot, onderling en met de zijden van den romp versmolten, 
en eene soort van buidel vormende, waarin de kuit uitgebroeid wordt. De 

aarsvin ontbreekt. Dit diertje van drie duim lengte, wordt in de Indische _ 
zee aangetroffen. 

De Zee-draakjes. (Pégäsus.) 

Bij deze diertjes bevindt zich de mondopening aan de benedenzijde van 
den verlengden snuit; hun ligchaam is afgeplat; de staart kort en met eene 
kleine staartvin voorzien; de borstvinnen zijn groot, zijdelings geplaatst en 
derhalve naar uitgespannen vleugels gelijkende; de buikvinnen zijn klein 
en somtijds draadvormig, en er is eene aarsvin aanwezig. Zij worden in 
de Indische en Moluksche zeeën aangetroffen, en bereiken drie tot vier duim 
lengte. — Eene soort, Pegasus dräconis, heeft den romp even breed als lang, 
de borstvinnen zeer groot, en den snuit tamelijk kort en puntig. — Bij eene 
andere, Peg. nätans, is het ligchaam lansvormig, de snuit smal en spatel 
vormig. — Eene derde, Peg. läternärius, heeft den snuit met tandachtige 
insneden voorzien. 

DE KOGELVISSCHEN. (DIODONTES.) 

Deze visschen hebben een min of meer kogelvormig ligchaam , een’ stompen 
snuit; eene naakte, met stekels bezette, of door oneffenheden ruwe huid; 

weeke middelmatige vinnen , maar geene buikvinnen en slechts eene , meestal 



187 

_ tegenover de aarsvin geplaatste rugvin ; op iedere zijde eene half-maanvormige, 
den voorgrond der borstvin omgevende kieuwopening; hunne kaken zijn van 
voren, met een ivoorachtige zelfstandigheid bekleed, en vormen hier eene soort 
van bek, aan dien der Papegaaijen herinnerende. De beenderen, welke de 
bovenkaak vormen, zijn tot een onbewegelijk geheel versmolten. Hun klein, 
door vijf stralen ondersteunde kieuwvlies, met de fijne kamvormige kieuwen , 
slechts drie in getale op iedere zijde, zijn geheel onder de huid verborgen. 
Hun geraamte wordt alleen in den ouderdom hard. Zij hebben eene van 
voren gevorkte zwemblaas zonder uitvoeringsbuis. Hun maag heeft zeer dunne 
wanden en kan door de opgeslokte lucht zich zoo uitzetten, dat zij den 

geheelen buik inneemt, waardoor de visch eene kogelvormige gedaante krijgt, 
en op de oppervlakte van het water, met den buik naar boven, drijft. Zij 
voeden zich met krabben en zeewier. Hunne spieren zijn slijmerig, en daar 
zij, ten minste in zekere jaargetijden, voor vergiftig gehouden worden, 
zoo eet men ze niet of zelden. Zij worden in de zeeën der heete of warmere 

luchtstreken , vooral in den Indischen Oceaan aangetroffen , en sommige soorten 
gaan ook de rivieren op. De groote zoogenaamde tanden aan het einde der 
kaken bestaan uit eene menigte van kleine zamengesmoltene tanden; en 
achter deze ontwaart men bij vele soorten, hetzij in beide kaken, hetzij alleen 
in de bovenkaak, eenen van boven platten, in het midden verdeelden, uit 
dwarsche tandplaten zaamgestelden , maaltandknobbel. Deze familie hevat de 
volgende drie geslachten. 

De Bgel-Visschen. (Diodon.) 

Zij worden ook pennevisschen genoemd, en zijn gekenschetst door hun 
ligehaam, hetgeen zij als eenen kogel kunnen opblazen en hetgeen aan alle 
zijden met pennen of stekels bezet is, en door hunne kaken, wier tand— 
bekleeding, aan iedere kaak, slechts uit een stuk bestaat, hetwelk in beide 

kaken door groote maaltandknobbels gevolgd wordt. Hun staart is kort, de 
staartvin afgerond, en de borstvinnen zijn hooger dan lang. Zij worden in 
de zee tusschen de keerkringen aangetroffen, en bereiken niet zelden eene 
lengte van twee voet en meer. — Bij sommige soorten zijn de stekels kort, 
maar zeer krachtig en aan den wortel met drie takken uitloopend. Hiertoe 
behoort Diodon tigrinus, van Achter-Indië tot aan de kusten van Japan, 
verbreid; boven blaanwachtig leikleurig, met zwarte ronde vlekjes, van 
onderen wit. Bij andere soorten zijn de stekels lang en met twee takken aan 
den wortel. Hiertoe behoort Diodon atinga, van West-Indië, gekleurd als 
de voorgaande. Bij sommige soorten eindelijk, zoo als bij Diodon pilosus, 
van de kusten der Vereenigde Staten zijn de stekels zeer dun en hairvormig. 

De Stekelbuiken. (Zetrodon.) 

Zij hebben in maaksel en uiterlijke gedaante veel overeenkomst met de 
Egelvisschen ; maar hunne huid is slechts op den buik of ook op den rug met 
stekels gewapend; deze stekels zijn klein, en ontbreken bij verscheidene 
soorten geheel en al, en hunne kaken zijn beide, behalve bij eene soort, 
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waar de onderkaak geheel is, op het midden in twee deelen gedeeld, zoodat 
iedere kaak , als het ware, van twee tanden voorzien is. Eenige soorten hebben 

eenen maaltandknobbel, maar hij is klein, en slechts in de bovenkaak aan- 
wezig. De neusgaten zijn volgens de soorten zeer verschillend : zij zijn somtijds 
wijd, somtijds naauw , somtijds geheel ontbrekend. Sommige soorten gaan 
de rivieren op ; andere bewonen de zee en eenige worden noordelijk , ofschoon 
zelden, tot aan de Noordkusten van Engeland aangetroffen. Sommige worden 
voor vergiftig gehouden, en van eene zegt men, dat zij elektrische schokken 
mededeelt. 

Eenige soorten met een zeer langwerpig ligchaam, zijn van boven blaauw- 
achtig of groenachtig, van onderen wit, en langs de zijden met eene zilverach- 
tige lengtestreep en eenen naad aan weêrszijde van den buik. Hiertoe behoort 
Tetrodon argentêus, van de kusten van Nieuw-Holland en Japan, van twee 

voet lengte , met zwarte ronde vlekjes op de bovendeelen. — De fahaka der 
Arabieren, Tetr. linëätus, wordt, gedurende den tijd der overstroomingen, 

in den Nijl aangetroffen. Hij bereikt eene lengte van nagenoeg een’ voet, en 
heeft bruine en geelachtige lengtestrepen. Wanneer het water afloopt, blijven 
er velen op het drooge liggen, en de kinderen vermaken zich alsdan daarmede 
door ze als speelballen heen en weder te rollen. Zoodra men deze visschen 
uit het water haalt, laten zij veelal een knorrend geluid hooren, voortgebragt 
door het spoedige uitstooten der lucht uit de maag. Eene kieine soort, 
Tetr. flùviätilis, boven groen met zwarte vlekken, is zeer gemeen in de 
rivieren van het vaste land van Indië en de Sunda-eilanden.— De kitama- 
kura (Tetr. rivülätus), is eene kleine soort met een zamengedrukt ligehaam : 
bruingeel van kleur, boven met vele fijne hemelsblaauwe gegolfde lijnen en 
zeer vergiftig. 

In de Moluksche zee vindt men eene tamelijk groote soort Tetr. of Triodon 
bursärius, wier bovenkaak verdeeld is als bij de Stekelbuiken, terwijl de 
onderkaak onverdeeld blijft als bij de Egelvisschen. De buik is tot eenen 
grooten zak verlengd, die bijkans tot aan het einde des ligchaams reikt, en 
van voren door het eveneens zeer verlengde, het bekken voorstellende, been 
ondersteund wordt. 

De Maanvisschen. (Orthagoriscus.) 

De Maanvisschen, die men ook Klomp-, Zonnevisschen of Zwemmende 
Koppen noemt, vallen voornamelijk in het oog, door den vorm van hun lig- 
chaam, hetgeen de gedaante heeft eener staande ovale schijf, wier achtereinde, 
achter de tamelijk korte rug— en aarsvin, door de buitengewoon korte, on- 
duidelijke en een weinig boogvormige staartvin omzoomd wordt. Hunne tanden 
zijn volmaakt als bij de Egelvisschen, maar de maaltandknobbels ontbreken. 
De borstvinnen zijn klein. Zij onderscheiden zich ook nog van de overige 
Kogelvisschen door hunne huid, welke, in stede van met stekeltjes, met 
kleine ruwheden bedekt is ; door het ontbreken eener zwemblaas; doordat zij 

hun ligchaam niet kunnen opblazen, en door hunne kleine maag. Zij worden 
in den Atlantischen Oceaan, in de zeeën om Europa, en in den noordelijken 
Stillen Oceaan aangetroffen. 
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De gewone soort, Orth. mòla, welke zoo wel aan de kusten van Europa 

als aan die van Japan voorkomt, wordt somtijds vier voet lang en drie honderd 
pond zwaar. Zij is blaauwachtig grijs van kleur, van onderen witachtig ; 
en hare huid is ruw. Zij wordt niet gegeten, en door sommige schepelingen 
der Middellandsche zee voor een storm- en onheilbrengend dier gehouden, 
hetgeen hen niet zelden huiswaarts doet keeren. Eene soort van de Kaap, 
Orth. oblongus, ìs zeer langwerpig van gestalte, en hare harde huid is 
in hoekige vakjes verdeeld. Eene derde soort, Orth. spinusus, uit de IJszee, 
heeft de huid met eenige stekeltjes voorzien en blijft klein. 

DE KOFFERVISSCHEN. (OSTRACION.) 

De ramp en kop dezer visschen is ingesloten in een vier-, drie— of vijfkant 
harnas, hetgeen uit zeshoekige, tot een onbewegelijk geheel versmoltene, 
vakjes bestaat, en welks openingen voor de beweegbare gedeelten, b.v. de 
vinnen, het vrije einde van den staart, den mond, enz., door de weeke, den 
wortel dezer deelen bekleedende, huid gesloten worden. De kieuwopeningen 
zijn als bij de Kogel— en Hoornvisschen. Al hunne vinnen bestaan uit weeke 
stralen; er is slechts ééne rugvin aanwezig, en de buikvinnen ontbreken 
standvastig. Hunne kaken, gevormd als die der Kogel en Hoornvisschen, 
zijn ieder met tien of twaalf, op eene rij geplaatste, konische tanden gewapend. 

Het bekken ontbreekt; de wervels zijn grootendeels ineengesmolten; zij 
hebben weinig spieren, en worden derhalve zelden of niet gegeten; maar 
hunne maag is ruim, en hunne lever zeer groot. Men zegt ook van deze 

visschen, dat hun gebruik somtijds nadeelige uitwerkingen kan voortbrengen, 
Zij worden in de zeeën der heete gewesten, voornamelijk in West- en Oost— 
Indië, aangetroffen, en bereiken zelden tot eenen voet lengte. Wij kunnen 
hier slechts eenige der meest merkwaardige soorten aanvoeren. 

Onder de soorten met een driehoekig ligchaam is er een, Ostr. triqueter, 
met eenen scherpen, hoogen en gewelfden kop — Eene andere, Ostr. bicaudd- 
lis, heeft het einde der buikvlakte des koffers met twee doornen gewapend — 
Eene derde, Ostr. quadricornis, heeft behalve deze buikstekels ook nog 
een’ regten stekel boven ieder oog. — Vier dergelijke stekels ontmoet men 

ook bij eene in de Indische zee tot aan de kusten van Japan zeer gemeene 
soort, Ostr, cornutus, met eene tamelijk lange staartvin. — Andere vier- 

kante soorten, zoo als Ostr. cubteus, zijn geheel van stekels ontbloot. — 
Bij sommigen, zoo als bij Ostr. turritus, zijn de kielen met doornen bezet — 
Ostr. spilonötus, van Japan, is vijfhoekig met doornen op de kielen. — 
Nog andere, zoo als Ostr. auritus, van Nieuw-Holland, hebben eenen gekielden 

buik, en enkele groote doornen. 

DE HOORNVISSCHEN. (BALISTES.) 

_ Deze visschen stemmen met de Kogelvisschen overeen ten opzigte hunner, 

onder de huid verborgene, kieuwdeksels, de spleetvormige kieuwopening 
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vóór den wortel der borstvinnen, de zamengegroeide beenderen der boven- 

kaak, en de kleine mondopening; maar zij hebben aan iedere kaak acht 
op eene rij geplaatste tanden; hun ligchaam is steeds hoog, sterk zijde- 
lings zamengedrukt, en kan niet worden opgeblazen ; zij hebben steeds eene 
eerste rugvin, wier stekels, een tot zes in getale, op den achterkop inge- 
leed zijn, en in de rust in eene diepe groef te liggen komen; hun buik wordt 
op de middellijn ondersteund, door een’ langen, van achteren veelal met de 

punt uitstekenden, en door de beide vergroeide bekkenbeenderen zaamge- 

stelden, kiel, òf is met twee groote, de buikvinnen vertegenwoordigende, 

aan het bekken ingeleede, stekels voorzien. Zij hebben eene weeke rug- 

en aarsvin, die elkander tegenover staan en tamelijk lang zijn, en eene 

gewone staartvin. Hunne huid is ruw of hard en heeft schubachtige afdeelingen. 

De meesten zijn zoo groot als eene hand, sommigen bereiken echter meer dan 

het dubbele dezer lengte. Zij worden in de zeeën der heete luchtstreken, vooral 

in de Indische en Stille Zuidzee aangetroffen, voeden zich met zeewier en 
met de polypen van Koralen, waardoor zij vergiftige eigenschappen aannemen, 

en zijn niet zelden met zeer fraaije kleuren versierd. Zij vormen verscheidene 

ondergeslachten. 
De eigenlijke hoornvisschen hebben het geheele ligchaam met eene, uit 

tamelijk kleine, ruitvormige of zeshoekige, harde stukjes zamengestelde huid 
bekleed; het achtereinde des bekkenkiels is uitstekende en met puntjes ge- 
wapend; hunne eerste rugvin bestaat uit drie stekels, van welke de eerste 

buitengewoon groot is. Hun ligchaam heeft de gestalte eener ovale schijf, 
en het zijn vooral de soorten dezer afdeeling, welke fraaije kleuren ver- 
toonen. — De gewone hoornvisch (Bal. capriscus), wordt in de Middel- 
landsche zee en somtijds zelfs aan de kusten van Engeland aangetroffen. Hij 
is bruinachtig grijs met groenachtige vlekken. — Bij vele soorten is de staart 
op weêrszijde van verscheidene rijën van doornen voorzien. De merkwaar- 
digste soorten dezer afdeeling zijn : Bal. conspicillum, van de kusten van 
Japan, zwart, op de onderhelft met groote, geelachtige, eironde vlekken ; 
Bal. vétùla, van de kusten van Brazilië, met eene gevorkte staartvin, van 

boven lichtgroen , de onderdeelen roodachtig grijs, kop en vinnen met blaauwe, 
gedeeltelijk met geele, streepjes en zoomen; Bal. ringens, geheel zwart, uit 
de Chinesche zee; en vele andere. 

De soorten, wier huid met kleine ruwe verhevenheden bedekt is, en wier 
eerste rugvin slechts uit eenen stekel bestaat, noemt men Monacanthus. Zij 
zijn meest grijs- of bruinachtig van kleur, en worden in West- en voor- 
namelijk in Oost-Indië en de Stille Zuidzee aangetroffen. Hiertoe behoort 
de koomuki der Japanners, Monacanthus cirrhifer, in den ouden leeftijd 
met de eerste straal der weeke rugvin verlengd. Deze visch is zeer gemeen 
aan de kusten van Japan en wordt aldaar gegeten. — Bij sommige, zoo als 
bij Mon. scôpas, uit de Moluksche zee, is de staart aan weêrszijde digt 
met harde borstelachtige draden gewapend. — Eene kleine soort uit diezelfde 
zee, Mon. penicilligérus, heeft het geheele ligchaam met draadjes, die 
somtijds gelakt zijn, bezet. — Er zijn ook soorten, wier ligchaam zeer lang- 
werpig, het bekken niet uitstekende, en de rugstekel zwak is. Hiertoe be- 
hoort Mon. mönöeëros van de Antillen, van drie voet lengte, en verscheidene 
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andere uit de Indische zee en de kusten van Nieuw-Holland. Opmerkens- 
waardig is eene kleine soort van Japan, Mon. näsicornis, bij welke de stekel 
niet boven de oogen, maar op het midden van den snuit geplaatst is. 

De Triacanthus hebben eene ruwe huid zoo als de voorgaanden, en ver- 
scheidene stekels aan de eerste rugvin zoo als de eigenlijke Hoornvisschen ; 
maar zij onderscheiden zich van beide door de aanwezigheid van een paar, 
loodregt onder den wortel der borstvinnen geplaatste stekels, welke in het 
bekken ingeleed zijn, en de buikvinnen vertegenwoordigen. Zij worden in 
de Indische en Stille Zuidzee tot aan de kusten van Japan aangetroffen. — 
De gemeenste soort, Triac. brevirostris, gewoonlijk zes duim lang, is lang- 
werpig van gestalte, blaauwachtig zilverkleurig, met eene zwarte vlek aan 

de eerste rugvin, die uit één’ grooten en vier tot vijf kleine stekels bestaat, 
en zij heeft eene gevorkte staartvin, welke, zoo als de borstvinnen, geel van 
kleur is. — Triac. anömdlus, van de kusten van Japan, heeft een korter, 
hooger ligchaam, de buikstekels worden door eenige weeke stralen gevolgd ; 
de stekels der rugvin zijn van gelijke dikte en nemen regelmatig in lengte af, 
en de geheele visch is lichtrood van kleur. 

DE STEURACHTIGE VISSCHEN. (STURIONES.) 

Dit zijn visschen met een langwerpig ligchaam; een kraakbeenig geraamte; 
eene middelmatige, met een kieuwdeksel, maar van een kieuwvlies zonder 
beenstralen voorziene, kieuwopening; eenen onder den snuit liggenden, 
kleinen, vooruitstrekbaren mond, zonder eigenlijke tanden; eene aan de 

onderzijde der wervelkolom vastgehechte staartvin; eenen tamelijk ver naar 
achter liggenden aars, voor welken de buikvinnen geplaatst zijn ; laag liggende 
borstvinnen, en eene met enkele rijën van beenstukken bedekte, of geheel 
naakte huid. Zij hebben bijkans allen achter de wang eene kleine opening, 
welke in de kieuwholte uitkomt. Het spijskanaal vertoont een spiraalvormig 
vlies, en zij zijn van eene groote zwemblaas voorzien. De meesten bereiken 
eene aanzienlijke grootte. Zij leven in zeeën of rivieren, zijn over het 
geheele noordelijke halfrond verbreid, en voeden zich grootendeels met 
visschen, wormen, larven van insecten en andere kleine dieren. Zij vormen 
twee geslachten. 

De Steuren. (Mcipenser.) 

Hun ligchaam is van beenige, niet zelden piramiedvormige schilden voor- 
zien, die op rijën geplaatst zijn: te weten eene op den rug, eene aan iedere 
zijde van het ligchaam, en twee langs den buik. De kop is mede door 
beenstukken gepantserd. Hun snuit is min of meer driehoekig of puntig 
verlengd, en van onderen van eenige baarddraden voorzien. De mond is 
geheel ongewapend. 

De gewone steur (Acipenser sturio), wordt tot tien voet lang. Hij be- 
woont de zeeën om Europa, en gaat, in het voorjaar, de rivieren op om 
aldaar zijne kuit te schieten. Hij is traag, zeer vet, maar wordt in sommige 
streken weinig geschat. Aan onze kusten wordt hij zeer zelden gevangen.— 



192 

De beroemdste soort is de Hausen der Duitschers, Acipenser huso, omdat 
hare gezouten kuit den kaviaar, en hare gedroogde zwemblaas den vischlijm 
(de Hausenblase der Duitschers) levert. Behalve dat is haar vleesch zoo 
lekker, dat op vele plaatsen, b.v. te Weenen, het pond voor eenen gulden 
en meer verkocht wordt. De snuit is bij deze soort stomp, kort en als 
neusvormig, en de baarddraden zijn plat. Zij bereikt eene lengte van twintig 
voet, is menigvuldig in de Zwarte en Kaspische zee, gaat de Donau, den 
Don, de Wolga en den Oeral op, en wordt, met andere soorten, vooral 

aan den mond van beide laatstgenoemde rivieren, in tallooze menigte ge- 

vangen. — Ac. ruthenus, heeft eenen zeer puntig verlengden snuit, zeer 

platte buikschilden, en is kleiner dan de Steur. Andere soorten komen 

aan de kusten van Japan en het noordelijke China, en aan die van Noord 
Amerika voor. 

Eene soort uit de Mississipi en zijne bijstroomen, Ac. (Scaphirhynchus) 
Rafinesquei, heeft geene luchtgaten aan de wangen, en den geheelen staart 
met beenplaten bedekt. Deze soort bereikt eene lengte van drie voet, en 

heeft eenen zeer breeden snuit met scherpe kanten. 

De Zwaard-Steur. (Spatularta.) 

De eenige, van dit geslacht bekende soort, Spatularia fölium, is merk- 
waardig, omdat haar snuit in een zeer lang, plat en lansvormig uitsteeksel 
verlengd en hare huid geheel naakt is. Het kieuwdeksel is tot een vliesachtig 
aanhangsel verlengd, hetgeen tot tegenover de rug— en buikvinnen reikt. 
Deze visch heeft, in den jongeren leeftijd, kleine tanden aan de kaken. Hij 
bewoont den Mississipi. 

DE DRAAKVISSCHEN. (CHIM/ERA.) 

De Chimeera’s zijn visschen met een kraakbeenig geraamte en eene naakte, 
slijmerige, op den kop van poriën voorziene huid; die door hare gestalte 
aan de Haaijen doet denken, maar dadelijk van deze te onderscheiden zijn, 
doordat zij van buiten slechts ééne kieuwopening hebben en dat haar staart 
van achteren in eenen langen draad uitloopt, welke aan iedere zijde gedeel- 
telijk met eene vin bezet is. Haar kleine, onder den neusvormig uitstekenden 
snuit liggende, mond is in stede van door tanden, door beenplaten gewapend, 
waarvan er in de bovenkaak twee paar, in de onderkaak één paar aanwezig 
zijn. De mannetjes hebben, even als die der Haaijen en Roggen, door beenen 
ondersteunde, maar in drie lobben verdeelde aanhangsels aan de buikvinnen, 
en tusschen de oogen een gekromd van stekeltjes voorzien aanhangsel. Deze 
visschen hebben twee rugvinnen, en de eerste is van voren met eenen zwaren 
doorn gewapend. Hun darmkanaal is kort, en van binnen van een spiraalvlies 
voorzien. Zij leggen, even als de Roggen en sommige Haaijen, groote, met 
eene lederachtige huid bekleede eijeren, voeden zich met krabben, zeesterren 
en visschen, bewonen de zee, en behooren onder de weinig talrijke visschen. 

De eene soort, Chimera monstrósa, wordt in de Noordsche zeeën tot 

in de Middellandsche zee en de kusten van Japan waargenomen. Haar snuit 
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is kegelvormig, en de tweede rugvin is buitengewoon lang en laag. Zij heeft 
zeer groote borstvinnen, en is zilverkleurig met zwartachtige vinnen. 

Bij de tweede, Chimeera callorhynchus, loopt de snuit in een haakvormig 
aanhangsel uit, en de tweede rugvin is slechts weinig langer dan hoog. Zij 

__wordt in het zuidelijk halfrond tot aan de Kaap de Goede Hoop aangetroffen. 

DE HAAIACHTIGE VISSCHEN. (SQUALINI.) 

De Haaiachtige visschen hebben een kraakbeen-geraamte, en hunne vinnen 
worden door kraakbeenstralen ondersteund, die van buiten weinig zigtbaar 
zijn. Hun ligchaam is langwerpig, rolvormig of somtijds een weinig afgeplat, 
en de romp gaat ongemerkt in den krachtigen staart over. Zij hebben steeds 
borst- en buikvinnen, en eerstgenoemden liggen digt bij den kop, maar sluiten 
dien in den regel niet in, zoo als dit bij de Rogachtige visschen plaats heeft. 
Er zijn bij velen twee rugvinnen en eene aarsvin aanwezig : maar bij sommige 
soorten ontbreekt laatstgenoemde; bij andere soorten, de eerste rugvin. De 
staartvin is in twee tot drie lappen verdeeld, en grootendeels aan de onder- 
zijde des staarts geplaatst. De kieuwopeningen, ten getale van vijf, zelden 
zes of zeven, paar, en in de gedaante van dwarsspleten, liggen aan de zijde 
van den hals, en slechts bij eenige Zaagvisschen, waar zich de borstvinnen 

tot aan den kop uitstrekken, doorboren zij de ondervlakte van den grond dier 
vinnen. Deze openingen zijn volmaakt vrij, dat is te zeggen, zonder deksel, 
en de kieuwen zelve zijn van binnen aan de huid bevestigd. Hun mond ligt, 
even als de neusgaten, aan de ondervlakte des kops, heeft de gedaante eener 

dwarsche opening, en is met platte, driehoekige, scherpe, zelden plavuis- 
achtige, tanden gewapend. Hunne huid is, in stede van eigenlijke schubben, 
van meestal ruwe of harde ligchaamtjes voorzien, die elkaâr nooit overdekken 
en gewoonlijk niet zeer digt geplaatst zijn. Zij hebben volmaakte oogleden, en 
somtijds ook een binnenooglid. Bij velen is op iedere zijde van den achterkop, 
eene opening aanwezig, en deze gaten, lucht— of spuitgaten genoemd, staan 
met de mondholte in verbinding en kunnen water doorlaten. De mannetjes 
hebben aan den voorrand der buikvinnen roedevormige aanhangsels, en er 
heeft bij deze visschen, bij de paring, eene wezenlijke vereeniging van beide 
seksen, plaats. De meesten brengen levende jongen ter wereld; sommigen 
leggen eijeren, die door eene hoornachtige schaal, met vier, somtijds tot 
draden verlengde, punten, omsloten zijn. Zij hebben even als de Roggen, 
een spiraalvormig klapvlies in het darmkanaal. Hun schedel heeft geene 
naden. Zij worden gewoonlijk niet gegeten; maar hunne huid wordt ge- 
bruikt, hetzij tot het polijsten van hout, hetzij om er sagrijn uit te maken, 
en van de groote soorten kookt men traan. 

De Haaiachtige visschen worden in alle zeeën des aardbols aangetroffen, en 
gaan niet zelden de groote rivieren, tot vijftig uren landwaarts, op. Sommige 

soorten zijn nagenoeg overde geheele wereld verspreid; andere tot bepaalde 
zeeën beperkt. De wijfjes zijn steeds grooter dan de mannetjes, en sommigen 
vertoonen veel liefde voor hare jorgen. Zij hebben eene buitengewone kracht 
en een zoo taai leven, dat hunne deelen, zelfs wanneer zij in stukken gesneden 
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zijn, nog uren daarna zich bewegen, en de afgehakte kop nog de kracht 
heeft, een arm of eenig ander voorwerp, hetgeen men in het muil steekt, in 
stukken te bijten. Deze familie bevat de grootste van alle visschen, en de 
eenige, welke den mensch gevaarlijk worden. Zij hebben eene buitengewone 
kracht in hunne kaken, en bijten in eens eenen arm of een been af, of het 
lijf door midden. Hunne bewegingen zijn in het algemeen bedaard en ge- 
stadig. Zoodra zij een’ mensch of grooter dier in het water gewaar worden, 
naderen zij, hunne rugvin buiten het water houdende, en brengen hunnen 
meestal doodelijken beet toe, terwijl zij met hunnen kop en hun ligchaam een 
schuinschen draai nemen; want in eene andere rigting zouden zij, door de 
ligging van hun muil, niet wel in staat zijn, hunnen buit te vatten. Zij 
leven niet zelden gezellig. Men kan de soorten van dit geslacht, omstreeks 
honderd in getale, onder de volgende zes geslachten brengen. | 

De Roof-Haaijen. (Sgualus.) 

Het groote geslacht der Roofhaaijen bevat, met uitzondering van de Hamer- 
haaijen, de Zeeëngels en de Zaagvisschen, alle soorten met eene aarsvin, 

wier eerste rugvin, die echter bij eenige soorten (de Kaalrug-haaijen) ont- 
breekt, tusschen de borst- en buikvinnen geplaatst, en evenmin als de 
tweede, van stekels voorzien is. Dit geslacht behelst de grootste soorten 
van Haaijen, en de eenige, welke voor den mensch gevaarlijk worden; velen 
intusschen bepalen zich, hetzij om hare mindere grootte, hetzij, omdat het 

haar aan de noodige wapenen ontbreekt, bij de keuze van haar voedsel, 
tot kreeften, visschen of andere zeedieren. Zij worden voornamelijk in de 
zeeën der heete en gematigde luchtstreken aangetroffen, en bieden onderling 
veelvuidige verscheidenheden aan. 

Sommigen, de reuzenhaaijen, hebben eenen kiel aan iedere zijde des staarts; 
hunne tweede rugvin en de aarsvin zijn zeer klein; hunne kieuwopeningen 

buitengewoon groot; zij hebben zeer kleine spuitgaten; het binnen—ooglid 
ontbreekt; hunne staartvin is bijkans halvemaanvormig en zij bereiken eene 
buitengewone grootte. — De gewone soort van de Middellandsche zee en den 
Atlantischen Oceaan, Squalus carchärtas, ook Lamna cornubica genoemd, 
die echter ook aan de kusten van Engeland, Noorwegen en in de Japansche 
zee voorkomt, heeft eenen smallen, puntigen snuit; platte, driehoekige, aan 
iedere zijde van hunnen wortel, van een tandachtig puntje voorziene tanden; 
eene gladde huid; en is van boven leikleurig, van onderen wit. Zij bereikt 

eene lengte van twintig voet, en wordt zeer gevreesd. — Eene andere soort, 
Squalus earchärodon, welke in alle zeeën der heete en gematigde lucht- 
streken schijnt voor te komen, heeft platte driehoekige tanden, wier zijranden 
geheel van kleine insneden als eene zaag voorzien zijn. Zij is bruinachtig 
loodkleurig, van onderen witachtig, wordt over de twintig voet lang, en 
is eene voor den mensch zeer gevaarlijke soort. — Nog eene andere soort, 
Squalus gomphodon, heeft zeer lange, een weinig S-vormig gebogene tanden. 
Zij bewoont de Middellandsche zee, is van boven bruinachtig grijs van kleur, 
en bereikt eene lengte van tien voet.— In de IJszee wordt eene soort, 

Squalus maximus, aangetroffen, die dertig tot vijf en dertig voet lang wordt, 
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en de grootste van alle visschen is. Zij is vooral kennelijk aan hare kieuw- 
openingen, die zoo groot zijn, dat zij zich over de geheele zijden van den 
hals uitstrekken. Hare tanden zijn buitengewoon klein, zij valt den mensch 

nooit aan, en schijnt zich van kwallen, zeesterren en andere kleine zee 
dieren te voeden. — Aan de Kaap heeft men eene zeer zonderlinge soort, 
Squalus rhinodon, waargenomen. Hare snuit is als afgehakt, en de mond 
ligt geneel aan het einde van den snuit. De oogen en tanden zijn buitenge- 
woon klein. De staartkielen loopen tot aan het achterhoofd, en hebben boven 
zich eenen van achteren gevorkten kiel, die echter op de helft van den 
staart ophoudt. Deze Haai, van acht voet lengte, is purperachtig zwartgrijs, 
met witte ronde vlekjes en dwarslijnen. 

Eene, om hare lange smalle tanden merkwaardige, van de Middellandsche 

zee en den Oceaan tot aan de Kaap verbreide, soort is Squalus taurus. Hare 
achterste rugvin en de staartvin zijn even groot als de buikvinnen; zij heeft 
spuitgaten, groote kieuwopeningen, is grijsachtig bruin van kleur, en wordt 
tien voet lang. 

De voshaai (Squalus vulpes), onderscheidt zich van alle andere door zijne 
staartvin, die even lang is als het geheele overige ligchaam. Hij heeft spuitgaten, 
wordt in den Oceaan tot aan de Kaap, en in de Middellandsche zee aange- 
troffen, bereikt eene lengte van tien tot twaalf voet, voedt zich met visschen, 
en zwemt, door zijne buitengewoon groote staartvin ondersteund, met meer 
kracht dan eenige andere soort. 

Bij de kaalrug-haaijen is slechts ééne, tusschen de buikvinnen en de 
aarsvin geplaatste rugvin aanwezig, en zij onderscheiden zich, behalve door 
dit kenmerk, ook nog daardoor van de overige Haaijen en Roggen, dat zij 
zes tot zeven, in stede van vijf paar groote kieuwopeningen hebben. Zij zijn 
grijsachtig van kleur, hebben kleine spuitgaten, lange, van verscheidene 
insneden voorziene tanden, en bereiken eene lengte van omstreeks twaalf voet. 
Squalus grisëus, met zes, en Squalus cinêréus met zeven kieuwopeningen, 
worden beide in de Middellandsche zee en den Oceaan aangetroffen. Squalus 
indicus, eveneens met zeven kieuwgaten van den Indischen Oceaan, is op 
de bovendeelen van grijsblaauwe vlekken voorzien. 

De haatjen zonder spuitgaten (Cärchárías), hebben allen scherpe, driehoe- 

kige tanden ; hunne borstvinnen en de eerste rugvin zijn groot ; zij hebben een 
binnenooglid; maar zij bereiken veelal niet veel meer dan drie voet, sommigen 
hoogstens zes voet lengte. Bene der grootste soorten, de blaauwe haai (Squulus 
glaueus, met zaagtanden, van zes voet lengte, is gemeen in de Middellandsche 
zee en den Oceaan, somtijds ook in de Noordzee. — Eene in voornoemde zee 
niet minder gemeene soort, Squalus lämia, wordt even groot, heeft zeer 
groote borstvinnen en is geelachtig grijs van kleur. — Eene soort uit de 

Moluksche zee, Sqwualus melanopterus, is daardoor zeer kennelijk, dat hare 
vinnen aan het uiteinde donkerzwart van kleur zijn. — Aan de kusten van 
Suriname vindt men eene soort, Squalus ozyrhyynchus, met eenen buiten- 
gewoon langen snuit. 

Eenige andere soorten hebben driehoekige, met de punt schuins naar 
buiten gerigte, aan den wortel van den buitenrand tot een’ lap verlengde 
tanden. Hare spuitgaten zijn klein, en er zijn binnen—oogleden aanwezig ; 
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zij hebben voor het overige in gestalte en grootte veel overeenkomst met de 
Haaijen zonder spuitgaten. — Hiertoe behoort Squalus gälêus, uit alle zeeën 
om Europa, van zes voet lengte, en leikleurig. — Eene soort uit de IJszee, 
Squalusarctieus, bereikt eene lengte van tien voet, en is groenachtig blaauw- 
graauw, van onderen wit. 

Er zijn eenige soorten met groote spuitgaten, wier kaken van een plaveizel 
van kleine tanden voorzien zijn. Zij bereiken eene lengte van omstreeks drie 
voet. De eene, Squalus mustëlus, is gemeen in de zeeën om Europa, en 
wordt ook aan de kusten van Zuid-Afrika en Japan waargenomen. Zij voedt 
zich met kreeften en krabben, die zij op den grond der zee op zandbanken 
vangt, en met hare daartoe geschikte tanden verbrijzelt, alvorens zij ze ver- 
slindt. — Fene andere, aan haar zeer gelijke soort, Squalus leevis, uit de 
Middellandsche zee, toont eenige afwijking in hare eerste ontwikkeling. 

De Doorn-Haaijen. (Spinar.) 

Tot dit geslacht behooren alle Haaijen, met uitzondering van de Zeeëngels, 
Hamerhaaijen en Zaagvisschen, bij welke de aarsvin geheel ontbreekt, of 
wier rugvinnen ieder met een’ stekel of doorn is voorzien. Hunne huid is 
gewoonlijk met doorn— of stekelachtige verhevenheden bezet, en er zijn 
spuitgaten aanwezig. Bij de soorten zonder aarsvin is de romp zeer lang, 
de staart daarentegen kort, en de buikvinnen zijn ver naar achteren geplaatst. 
De soorten van dit geslacht zijn niet zeer talrijk. Zij bereiken zelden eene 
aanzienlijke grootte, en schijnen den mensch niet aan te vallen. 

De eigenlijke doorn—haaijen hebben eenen stekel aan den voorrand der 
rugvinnen, en slechts eene, onze laatste soort, is van eene aarsvin voorzien. 

Zij bereiken hoogstens eene lengte van drie voet. — De gewone doorn-haai 
(Spinax acanthras), is tamelijk slank van gestalte, van boven bruinachtig 
grijs, van onderen witachtig, en niet zelden met witachtige ronde vlekken 
bedekt. De buikvinnen zijn even ver van de eerste als van de tweede rugvin 
verwijderd. Deze soort wordt in alle zeeën om Europa, tot in de IJszee, 
in den Allantischen Oceaan en in de noordelijke Stille Zuidzee aangetroffen. 
Zij bereikt eene lengte van twee tot drie voet, is de gemeenste Haai in de 
Noordzee, en er worden somtijds duizenden tegelijk, door stormen aan de 
kusten geworpen, of in de netten gevangen. Zij snellen hun ligchaam als een’ 
boog, wanneer zij hunne vijanden, welke zij nooit missen, met hunne stekels 
willen verwonden. Gerookt, is deze Haai zeer aangenaam van smaak, — 

Eene andere soort, Spinax nîger, is donker grijsbruin van kleur, de borst— 
vinnen zijn klein en als afgehakt, en de buikvinnen staan digt bij de tweede 
rugvin. Zij wordt slechts anderhalven voet lang, en bewoont de Middel- 
landseche zee en de kusten van Noorwegen. — Spinax Fabricii, van de 
kusten van Groenland, is bruin van kleur, en heeft stervormige schubben. — 

Bij Spinae granulösus, uit de Middellandsche zee, staat de tweede rugvin 
nog verder naar achteren; zijne schubben zijn plavuisachtig, en hij is rood— 
bruin van kleur. — Nog eene andere soort, Spinax centrina, heeft een 
veel dikker en zeer ineengedrongen ligchaam ; hare vinnen , met uitzondering 
der buikvinnen die tegenover de tweede rugvin staan, zijn zeer groot en 
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puntig, en de stekels zijn op de stralen der rugvinnen loodregt geplaatst. 
Zij heeft ruwe, puntige schubben, is bruin van kleur, wordt drie voet lang, 
en bewoont de Middellandsche zee. — De soort met eene aarsvin, Spinax 
Philippit of Cestracton, heeft eenen grooten, vierkanten en stompen kop, en 

is licht geelbruin, met donkere dwarsbanden over den rug. Zij bewoont 
de Stille Zuidzee tot aan de kusten van Japan, en bereikt eene lengte van 
drie voet. 

De basterd-doornhaaijen, voegen bij het gemis van eene aarsvin dat van 
stekels aan de rugvin. Eene soort, Seymnus lichia, heeft de tweede rugvin 
een weinig achter de buikvinnen geplaatst; zij is bruinzwart van kleur, 
bereikt eene lengte van drie voet, en wordt in de Middellandsche tot in de 

Biscaïsche zee aangetroffen. — Eene soort van de IJszee, Squalus bòrëâälis, 
wordt achttien voet lang; zij is aschgraauw van kleur; de tweede rugvin 
is veel dikker dan de eerste. Deze Haai voedt zich met visschen, kreeften, 

met het vleeseh van doode walvisschen, en valt ook de levende aan, om 

groote halfronde stukken vleesch uit hun lijf te scheuren. Zij ontvlugt den 
mensch niet, schijnt hem echter ook niet aan te vallen. Zij wordt in IJsland 
en Groenland gegeten. — Eene soort uit de Middellandsche zee en den 
Oceaan, Squalus spinosus, heeft twee kleine rugvinnen, van welke de eerste 
boven, de tweede achter de aarsvin geplaatst is. Zij is gewoonlijk zes voet 
lang, paarschachtig loodkleurig, met donkere vlekjes; en hare huid is overal 
met witachtige, puntige doornen bezet. Aan deze sluit zich aan Squalus 
obesus van de Kaap, met een buitengewoon gedrongen en dik ligchaam, een’ 
stompen snuit, de huid met enkelstaande, getande doornen bezet, en brons- 
achtig grijs van kleur. Hij wordt zes voet lang en leeft in de diepte. 

De Honds-Haaijen. (Scylluum.) 

Deze Haaijen, welke niet zelden meer dan drie voet lengte bereiken, en 

den mensch niet gevaarlijk worden, onderscheiden zich van de overige voor- 
namelijk door hunnen korten romp. De buikvinnen zijn dien ten gevolge 

verre naar voren geplaatst, en hunne eerste rugvin staat achter de buik 
vinnen. Hunne tweede rugvin is even groot als de eerste, de borstvinnen 
zijn breed, en de staartvin, die uit twee of drie lappen bestaat, is aan het 

einde afgerond of als afgehakt. Hun snuit is meestal zeer kort, stomp en 
afgerond; zij hebben spuitgaten en neuskleppen, die niet zelden draad- 
vormig verlengd zijn; hunne tanden zijn niet groot en op verscheidene rijën 
geplaatst, en zij zijn meestal fraai gevlekt of gestreept. Zij leggen ecijeren, 
gelijk de eigenlijke Roggen, en onderscheiden zich ook hierdoor van de overige 
Haaijen, die levende jongen ter wereld brengen. Men treft deze Haaijen in 
alle zeeën aan. Zij houden zich meest in de diepte op. 

De gewone soort van onze kust, Scyllium cänicùla, is roodachtig, met 
kleine bruinroode vlakken, en komt ìn alle zeeën om Europa voor. — Eene 
tweede, zeldzamere soort uit diezelfde zeeën, Seyllium cätulus, is bruin— 

achtig grijs, met grootere bruinzwarte vlekken. — Aan de zuidkust van 
Afrika vindt men menigvuldig Seyllium Edwardsiì, ros, met groote, meer 
donkere marmervlekken, en Seyllium africänum, bruin, met vijf zwarte 
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lengtestrepen. — De soort van Japan, Seyllium Bürgeri, is fraai roodachtig 
bruin, met kleine, ronde, zwarte en op dwarsrijën geplaatste vlekken. — 
Eene soort uit de Middellandsche zee, Scyllium melanostómum , heeft eenen 

veel langeren snuit dan de overigen: zij is lichtbruin, met donkere oog— 
vlekken, en zijn muil is van binnen zwartachtig. — In de Japansche zee 
komt eene zeer merkwaardige soort, Seyllium barbatum, voor. Haar kop 
is zeer breed en plat en vooral aan den buitengewoon korten snuit van 
franjeachtige huidaanhangsels voorzien. Zij is bruin van kleur, en met licht- 
bruine oogvlekken gemarmerd. 

De Hamer-Haaijen. (Sphyra.) 

De hamer-haaijen, gewoonlijk hamer-visschen of Zygena genoemd, 
zijn Haaijen, wier kop, voor den mond, aan iedere zijde, tot eenen platten 
dwarsarm verlengd is, aan wier zijranden de oogen staan. Zij hebben twee 
rugvinnen, van welke de eerste tamelijk digt bij de borstvinnen geplaatst is, 
terwijl de tweede zeer klein is en tegenover de kleine aarsvin staat. De 
spuitgaten ontbreken. De tanden zijn puntig, en de oogen met een binnen- 
ooglid voorzien. De neusgaten liggen digt bij den voorrand van den kop, en 
hebben een klein klepje. Deze visschen worden in de zeeën der heete en 
warmere luchtstreken aangetroffen, bereiken somtijds eene lengte van tien 
voet, en brengen levende jongen ter wereld. Er bestaan slechts een klein 
gelal soorten van dit geslacht. 

De gewone soort, Sphyra mallëus, wordt in de Middellandsche zee tot- 
aar de kusten van Engeland, in de Atlantische zee tot de kusten van Amerika, 
en in de Indische zee tot Japan aangetroffen. De dwarsarmen van den kop 
zijn even breed als lang. Zij is blaauwachtig grijs van kleur, wordt twaalf 
voet lang, 500 pond zwaar, en houdt zich vooral aan moerassige plaatsen 
langs de kusten op.— Bij eene andere soort, Sphyra Blochii, zijn de 
dwarsarmen van den kop lang en smal; zij is bruin van kleur, en wordt in 
den Iudischen Oceaan tot aan de kusten der Sunda-eilanden aangetroffen. 

De Zee-Engels. (Squatina) 

Deze visschen zijn zeer kennelijk door hun naar voren sterk afgeplat lig- 
chaam, met zeer groote, zijdelings uitstekende borstvinnen, welke van voren 
met een spitshoekigen lap, aan de achterranden van den platten en breeden 
kop, aansluiten. In de spleet tusschen de borstvinnen en den kop liggen 
de digt bijeenstaande, slechts door vliezen afgescheidene kieuwopeningen. 
Hun wijde, met verscheidene rijen puntige tanden gewapende mond, bevindt 
zich aan het einde des kops. De franjeachtige kleppen der neusgaten liggen 
digt bij het einde van den snuit. De kleine, boven op den kop geplaatste oogen, 
worden door de grootere spuitgaten gevolgd. De aarsvin ontbreekt, en de 
staartvin is van achteren als afgehakt. Er zijn twee kleine rugvinnen aan- 
wezig. Er is met zekerheid slechts ééne soort van dit geslacht bekend. 

De gewone zee-engel (Squatina vulgaris), is gemeen in de Noord- en 
Middellandsche zee, en wordt ook aan de kusten van Japan aangetroffen. 
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Hij is bruinachtig grijs van kleur met bruine wolkachtige vlekken, gewoonlijk 
slechts eenige weinige voeten lang, maar kan eene grootte van zes tot acht 
voet bereiken. Hij voedt zich voornamelijk met kleine Roggen, en Schollen. 
De huid wordt, vooral in Turkijë tot sagrijn verwerkt, en ook tot het polijsten 
van hout of ivoor gebruikt. 

De Zaagvisschen. (Pristis.) 

Zij hebben in het algemeen de gestalte der Haaijen; maar onderscheiden 
__zich van alle overige visschen daardoor, dat hun snuit uitloopt in een lang 

zwaardvormig uitsteeksel, in wiens zijranden dwarsstaande, platte tanden 
steken. Zij hebben spuitgaten en twee rugvinnen, maar de aarsvin ontbreekt. 
Hunne tanden zijn klein. Zij worden in de meeste zeeën aangetroffen, gaan 
niet zelden de rivieren op, bereiken dikwijls eene aanzienlijke grootte, en 
vormen twee afdeelingen. 

De eerste bevat slechts eene soort, den haai-zaagvisch (Pristis cirrhatus). 
Hij heeft volmaakt de gedaante der Haaijen; zijne kieuwgaten liggen aan de 
zijden van den hals; de eerste rugvin staat tusschen de borst— en buikvinnen; 

de zaag is in het midden, aan iedere zijde, van eenen voeldraad voorzien, 
en hare tanden zijn zwak, tamelijk los en zoo geplaatst, dat er tusschen 
twee grootere, verscheidene kleine te staan komen. Dit dier is licht bruin- 
achtig grijs van kleur, en wordt aan de kusten van Japan aangetroffen. Het 
is gewoonlijk vier of vijf voet lang. 

Bij de rog-zaagvisschen zetten zich de grootere borstvinnen tot aan den 
kop voort, en de kieuwgaten liggen derhalve, niet zoo als bij de Haaiachtige 
visschen, aan de zijde van den hals, maar aan de onderzijde dezer vinnen, 
even als bij alle Rogachtige visschen. De eerste rugvin staat boven de buik- 
vinnen. De tanden der zaag, omstreeks twintig tot dertig ten getale, zijn 
van gelijke grootte en zeer diep daarin bevestigd. Zij bereiken eene lengte 
van tien tot vijftien voet, en voeden zich met allerlei kleine zeedieren. De 
walvischvangers echter verhalen, dat zij de walvisschen aanvallen, hun den 
buik openscheuren, maar zich, wanneer zij ze gedood hebben, vergenoegen 
met de tong te eten. De gewone soort, Pristis antiquorum, wordt in de 
Middellandsche zee en den Oceaan tot in de IJszee aangetroffen. — Bij eene 
soort uit de Indische zee, Pristis semisagittätus, is het achterste gedeelte 
der zaag van tanden ontbloot. 

DE ROGACHTIGE VISSCHEN. (RAJZ.) 

Deze visschen stemmen, ten opzigte van hun maaksel, met de Haaiachtigen 
in vele opzigten overeen, vooral door hun kraakbeen-geraamte, door hunnen 
op de onderzijde van den kop liggenden, dwarschen mond, en door hunne 
vrijë, spleetvormige kieuwopeningen. Zij onderscheiden zich intusschen door 
hunne groote borstvinnen, welke den geheelen romp en kop omzoomen en 
insluiten, zoo dat deze, tot een geheel vereenigde, gedeelten, de gedaante 
verkrijgen eener platte, naar voren ruitvormige of afgeronde schijf. De 
kieuwopeningen, standvastig vijf paar in getale, bevinden zich steeds op de 
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ondervlakte van den romp ; terwijl hunne oogen, en achter deze de groote spuit- 

gaten op de bovenvlakte liggen. De buikvinnen sluiten meestal van achteren 
aan de borstvinnen aan. De staart is gewoonlijk veel dunner dan de romp, en 
somtijds van een’ of twee stekels voorzien. De aarsvin ontbreekt steeds. Bij 
velen zijn zelfs noch eene staartvin, noch rugvinnen aanwezig. Laatstgenoemde 
staan, wanneer zij aanwezig zijn, steeds langs den bovenkant van den staart. 
De oogleden ontbreken of zijn aan het oog gehecht. De kraakbeenige ring, 
welke de borstvinnen ondersteunt, is van boven aan de wervelkolom be- 

vestigd. Hunne kaken zijn meestal met een plaveisel van kleine, platte of 
puntige tanden gewapend, die somtijds volgens den leeftijd of de sekse, bij 
voorwerpen van een en dezelfde soort, verscheidenheden aanbieden. Er heeft 
bij hen, even als bij de Haaiachtige visschen, eene volkomene paring plaats ; 
en de mannetjes hebben, als bij deze, roede-achtige aanhangsels aan de buik— 
vinnen. De meesten brengen levende jongen ter wereld. Slechts de eigenlijke 
Roggen leggen eijeren, die in eene platte, vierkante, aan de hoeken tot punten 

verlengde, hoornachtige schaal ingesloten zijn. Zij bewonen allen de zee, 
zijn over den geheelen aardbol verspreid, voeden zich met visschen, krabben , 
zeesterren en andere zeedieren en bereiken somtijds eene buitengewone 
grootte. Sommige soorten worden gegeten; van anderen wordt de huid tot 

dezelfde doeleinden als die der Haaijen gebruikt, en zij leveren eene voor- 

treffelijke traan, die, zoo als bij de Haaijen, gewoonlijk slechts uit de lever 
bereid wordt. Deze familie bevat de geslachten der Roggen, der Pijlstaart— 
roggen, der Haairoggen en der Sidderroggen. 

De Roggen. (Raja.) 

Het ligchaam der Roggen heeft de gedaante eener ruitvormige schijf, welke 
van achteren in eenen tamelijken dunnen staart uitloopt, die omstreeks de 
lengte van het overige ligchaam heeft, van boven en onderen gekield, digt 
bij zijn einde met twee kleine rugvinnen, en aan het einde zelve meestal 

van eene kleine staartvin voorzien is. De buikvinnen zijn ieder min of meer vol- 
komen in twee lappen gedeeld. Dit zijn de eenige Rogachtige visschen, welke 
eijeren leggen. De mannetjes vertoonen, gedurende de voortplanting, langs 
den voorrand der borstvinnen, stekelachtige, op verscheidene velden verdeelde 

doornen. Hunne huid is somtijds glad, somtijds met haakachtige stekels voor- 
zien. Zij worden in grooten getale in de zeeën om Europa aangetroffen, 
en zijn ook waargenomen aan de Atlantische kusten van Noord-Amerika, aan 
die van Zuid-Afrika, van Tasmanië en Japan. 

De gewone rog van onze kusten, Raja clavata, welke in alle zeeën om 
Europa gevonden wordt, heeft eenen stomphoekigen snnit, sterachtige punten 
en groote haakachtige doornen op de bovenzijde, en is grijsachtig bruin van 
kleur, met lichtbruine vlekken gemarmerd. De tanden zijn bij de jongen 
en wijfjes plat, bij de oude mannetjes puntig. Hij wordt gewoonlijk twee 
voet breed, voedt zich met visschen, week- en kreeftdieren, en wordt gegeten, 
ofschoon hij juist niet onder de lekkernijen behoort. — Eene fraaije soort, 
uit de Middellandsche zee, Raja miraletus, heeft aan iedere zijde van den 
rug eene zwarte oogvlek. Zij wordt somtijds ook aan de kusten van Engeland 
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__of zelfs aan onze kusten waargenomen. — Eene andere, uit diezelfde streken, 
Raja marginäta, heeft de benedenzijde der schijf van eenen breeden zwarter. 
zoom voorzien. — Bij eene soort uit de Middellandsche zee, Raja Radiüla, 
is de snuit van voren als afgehakt. — Bij anderen daarentegen is de snuit 
min of meer verlengd. Zij worden grooter dan de gewone Roggen, zijn meest 
witachtig van kleur, met kleine zwarte poriën, en worden gewoonlijk niet 
gegeten, Hiertoe behoort de fleet (Raja batis), met eenen eenigzins scherp 

_driehoekigen snuit, gemeen aan onze kust en in de zeeën om Europa; ver- 
volgens Raja oxyrhynchus, met een’ van voren smallen, puntigen snuit; 
Raja lintéa, met de voorhelft der schijf smal, en een’ aan het einde zeer 

puntigen snuit. — Bij eene soort van Tasmanië, Raja Lemprierei, is de punt 
van den staart achter de zoogenaamde rugvinnen zeer kort, dik en stomp, 
en de staartvin buitengewoon klein en kielvormig. — Aan de kusten van Bra- 
zilië, komt eene soort, Raja Agassizii, voor, bij welke de staartvin geheel 
ontbreekt. 

De Pijlstaart-Roggen. (Zrygon.) 

Zij zijn daardoor gekenschetst, dat hun staart van boven door een of 
twee, van weêrhaakjes voorziene, stekels, met welke zij gevaarlijke wonden 
kunnen toebrengen, gewapend is. Hunne buikvinnen zijn niet verdeeld. Men 
ziet vóór den eersten stekel gewoonlijk eenen anderen kleinen stekel, die zich 
eerst dan ontwikkelt, wanneer de groote stekel afgesleten of afgebroken is. 
De stekels dezer visschen werden reeds door de oude Grieken, en worden 
uu nog door sommige wilde volkeren, als punten voor de pijlen gebruikt. Zij 
worden voornamelijk in de zeeën der heete luchtstreken aangetroffen, en 
bieden, wat hun vorm in het algemeen en die van hunnen staart in het 
bijzonder betreft, zoo veelvuldige afwijkingen, dat men hen in verscheidene 
onderafdeelingen kan brengen. 

Bij de eigenlijke pijlstaartroggen is de achterhelft der schijf grooter dan 
de voorhelft; hare zijhoeken zijn, zoo als ook somtijds de snuit, min of 
meer afgerond. — Bij sommige soorten is de staart geheel zonder eenig 
spoor van vinnen. Hiertoe behoort Trygon purpiürêa, van de Kaap, geheel 
donkerblaauw van kleur, de staart zoo lang als het overige ligchaam; en 

Trygon varnak, uit de Roode en Indische zee, bruin, de staart drie maal 
zoo lang als het overige ligchaam. — Bij andere soorten is de staart, van 
onderen en boven, door een huidvlies omzoomd. Onder deze behoort de 
gewone pijlstaart (Trygon pastinäca), van boven olijfkleurig, in het blaauwe, 
langs de randen der schijf in het geel— of roodachtige, trekkende. Zijn staart 
is weinig langer dan de schijf. Hij wordt in alle zeeën om Europa tot aan 
de Kaap aangetroffen, is gewoonlijk eenen voet breed, en houdt zich op zand- 
banken op. Hij wordt gewoonlijk niet gegeten. Eene andere soort uit de 
Middellandsche zee, Trygon violacèa, is geheel donker violetblaauw, en haar 
staart is drie maal zoo lang als het overige ligchaam. Trygon Kuhlii, van 
de Moluksche en Japansche zee, is vleeschkleurig, met blaauwe, ronde 
vlekken. Aan de kusten van Japan worden twee soorten aangetroffen : de 
eene, de akajei, heeft een zeer stomphoekigen snuit, en is geelbruin van 
kleur; de andere, zugeë genaamd, heeft den snuit puntig en is geelachtig 

6 
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bruinrood.— Sommige soorten hebben eene tamelijk groote vin aan de onder- | 
zijde des staarts. Hiertoe behoort de sephen, van de Roode en Indische zee, 
bruin van kleur, de staart drie maal langer dan het overige ligchaam; en 
Frygon lymna, van diezelfde zeeën tot aan de kusten van Nieuw-Guinea 
verbreid : de schijf bijkans kringvormig, bruin van kleur, met groote, rond _ 

achtige, donkerblaauwe vlekken, en de staart de helft langer dan het overige 
ligchaam. — Andere soorten hebben het einde van den korten staart met 
eene vin omzoomd, welke door kraakbeenstralen ondersteund wordt. Hiertoe 
behooren Trygon aurantiaca, geelachtig rood van kleur, van de Japansche 
zee; en Frygon torpedina, van de Antillen, met eene langwerpig ronde _ 
schijf, en groenachtig van kleur, met kleine, opene, bruinachtige kringen _ 
gemarmerd. — Eindelijk is er ook eene soort van Nieuw-Holland, Frygon 
testäcéa, wier staart aan het einde lancetvormig, en vóór den stekel van 

eene kleine rugvin voorzien is. 
De plat-pijlstaartroggen (Pteroplätéa) hebben eene ruitvormige, zeer 

platte schijf, die nog eens zoo breed als lang is, en eenen zeer dunnen, 
kleinen staart, meestal zonder eenige vin. De soort der Middellandsche zee, 
Trygon altavèla, die ook aan de kusten van Brazilië voorkomt, is van boven 

bruin van kleur, en haar staart bereikt niet eens de helft der lengte van 
de schijf. — Trygon maclura, van de kusten van Brazilië tot Canada ver- 
breid, wordt vijftien tot achttien voet breed. — Bij Frygon micrura, van 
de Roode en Indische zee, van zes voet breedte, is de staart bijkans even 
lang als de schijf. — In de Roode en Indische zee komt eene soort, Trygon 
tentaculäta, voor, bij welke de staart met eene kleine, vóór den stekel 

geplaatste rugvin, en de achterrand der spuitgaten van een plat voeldraadje 
voorzien is. 

Bij de arend-pijlstaartroggen (Myliobatis) is de schijf aan iedere zijde 
tot eene scherppuntige vleugelvormige lap verlengd, en deze loopt aan de 
zijden van den kop te niet, begint echter weldra weder, ten einde den snuit 
te omzoomen. De staart is zeer dun, zweepvormig, veel langer dan de schijf; 
de stekel is digt bij den wortel des staarts geplaatst, en wordt door eene 
kleine rugvin voorafgegaan. — De gewone soort, Frygon aquïla, is donker 
bruingroen, met zwartachtige dwarsstrepen, en heeft eenen langwerpigen, 
afgeronden snuit. Zij wordt in de Middellandsche zee en aan de Kaap de 
Goede Hoop gevonden. — Bij andere soorten is de snuit in twee lappen 
gedeeld. Hiertoe behoort Trygon (Rhinoptéra) javanica, van vier voet 
breedte. 

Bij de oor-pijlstaartroggen (Cephaloptêra) verlengt zich de zeer breede, 
zijdelings in puntige vleugelvormige lappen uitloopende schijf, aan iedere zijde 
van den kop, tot eene soort van vin in gedaante van ooren. De staart met 
zijnen stekel en de kleine rugvin zijn als bij de Arend-pijlstaartroggen. Deze 
visschen zijn de grootste van alle Roggen, en bereiken niet zelden eene 
breedte van twintig voet, terwijl de jongen, vóór hunne geboorte, reeds 
twintig pond wegen. De gewone soort, Frygon Grorna, van de Middelland- 
sche zee, is paarschachtig blaauw, van onderen wit.— Bij sommige soorten 
ligt de mondopening aan het einde van den snuit; zoo als b.v. bij Frygon 
Johnii, van de kusten van Amerika. 

| 
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De Haai-Roggen. (RA mnobatis.) 

Zij naderen het meest de eigenlijke Roggen, van welke zij zich echter door 
hunnen dikken staart, en hunne, meestal sterk in de lengte gerekte schijf 
onderscheiden. Hun staart is van boven steeds met twee zoogenaamde rug- 

_ vinnen voorzien, en zijn einde wordt door eene staartvin omsloten. Sommige 
bereiken eene lengte van zes tot acht voet. Zij worden in de zeeën der heete 
en warmere luchtstreken aangetroffen. 

Bij sommigen is de schijf smal, en heeft de gedaante van eenen, aan 
den snuit spitsen, driehoek. De meeste, tot deze afdeeling behoorende onder- 
ling zeer verwante soorten, hebben eene reeks stekels op den rug, en de 

rugvinnen op de tweede helft des staarts geplaatst. Hiertoe behoort de soort 
uit de zuidelijke gedeelten der Middellandsche zee, Rhinobatis Columne, die 
van boven olijfkleurig, van onderen wit is. — Bij Rhin. levis staat de eerste 
rugvin boven de buikvinnen. Zij is gemeen in de Indische en Roode zee, 

Eene soort van de kusten van Nieuw-Holland, Rhinobatis fasciätus, wijkt 
van de voorgaande door hare kortere en eenigzins afgeronde schijf af. 

Eenige andere naderen de eigenlijke Roggen door hare breedere schijf en 
en haren minder dikken staart. Hiertoe behoort Rhinobatis sinensis, met 
een’ regthoekigen snuit, groenachtig van kleur met roodachtige staart— en 
rugvinnen, ‘van de Chinesche en Japansche zee, en Rhin. Schoenleini, met 
eene nog sterker afgeronde schijf, bruin, met donkere vlekken en dwarsbanden 

uit de Indische zee. 
Er is eindelijk eene soort, Rhina ancylostoma, wier snuit breed en half 

cirkelvormig is, wier schijf op de zijden in puntige, van achteren hol uitge- 
snedene, vleugelvormige lappen uitloopt, en wier romp achter de borstvinnen 
verlengd is, weshalve de buikvinnen ook aanmerkelijk van deze verwijderd 
zijn. De eerste rugvin is boven de buikvinnen geplaatst, en de bovenzijde 
van den romp is met verscheidene rijen van groote en dikke doornen bezet. 
Dit hoogst zeldzame dier bereikt eene lengte van drie voet en wordt in 
den Indischen Oceaan gevonden. 

De Sidder-Roggen. (Torpédo.) 

Deze visschen zijn gekenschetst door hunne naakte, slijmerige huid; hunne 
kringvormige schijf; hunnen korten, dikken staart, die aan het einde van 
eene tamelijk sterk ontwikkelde, als schuins afgehakte vin, en van boven 
meestal van eene of twee zoogenaamde rugvinnen voorzien is; en door den elec- 
trieken toestel, waarmede zij gewapend zijn. Dit werktuig is aan weêrszijden 
van het ligchaam, tusschen den kop, de kieuwen en den binnenrand der 
borstvinnen gelegen. Het bestaat uit meer dan 2000 regtstandige zeshoekige 
buisjes met mikroskopische tusschenschotjes, over welke zich zenuwtakjes, 
van den zwervenden zenuw en ook van het vijfde paar afkomstig, verspreiden, 
en vormt eene volkomene galvanische batterij. De uitwerking van dezen toestel 
bestaat in gevoelige, verdoovende of zelfs pijnelijke schokken, welke het dier 
mededeelt, zoodra men het aanraakt, en welke, bij andere kleine of mid- 
delmatig groote dieren niet zelden eene doodelijke werking te weeg brengen. 
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Deze visschen worden somtijds een’ tot twee voet breed; zij houden zich 
meestal onder het zand of modder verborgen, zijn vreesachtig en langzaam 
in hunne bewegingen, brengen levende jongen ter wereld, en worden in alle 
zeeën der heete en warme luchtstreken aangetroffen. 

In de zeeën om Europa vindt men slechts soorten met twee rugvinnen : 
zij zijn in de Middellandsche zee menigvuldig en gaan noordelijk tot aan de 
kusten van Engeland. De gemarmerde sidderrog (Torpedo marmoräta), 
is bruingeel, en meestal zwartachtig gemarmerd. — Eene andere soort, 

Torp. oculata, heeft drie of vijf zwarte oogvlekken op den rug.— Eene 
derde, die ook aan de Kaap voorkomt, Torp. nobiliana, is van onderen wit 
met eenen bruinen zoom. 

De beide soorten met eene rugvin worden aan de Kaap en in den Indischen 
Oceaan aangetroffen. Die van de Kaap, Torp. capensis, is bruin en somtijds 
wit met bruine vlekken. 

Er bestaat ook eene soort, Torp. Hardwickii, die in het geheel geene 
rugvinnen heeft. Zij wordt in den Indischen Oceaan gevonden en is bruin, 
somtijds met witte vlekken. 

DE PRIK-ACHTIGE VISSCHEN. (PETROMYZONTES.) 

Bij deze wormvormige visschen worden de vinnen vervangen door huid— 
vliezen. Hunne huid is glad, slijmerig en van schubben ontbloot. Zij 
hebben noch buik-, noch borstvinnen. Hun mond, tot zuigen ingerigt, is 
trechtervormig, of heeft de gedaante eener lengtespleet. Hunne oogen zijn 
zeer klein. Zij hebben slechts ééne neusopening. Hun aars ligt ver naar 

achteren. De kieuwen vormen twee of meer paar, inwendig liggende, zak 
vormige ligchamen, welke naar buiten met eene of meer openingen uitkomen, 
en tevens met den slokdarm of de mondholte in verbinding staan. Hun ge- 
raamte bestaat uit kraakbeen, en de wervelkolom wordt vervangen door eene 
ruggestreng zonder geledingen. Zij hebben noch ribben, noch eene zwem- 
blaas, leven in de zee of in rivieren, zijn niet talrijk in soorten en vormen 
de volgende twee hoofdgeslachten. 

De Prikken. (Pefromyzon.) 

Hun mond bevindt zich van voren aan het einde van hun rolvormig lig- 
chaam : hij is trechtervormig, en de lippen, alsmede de tong, zijn meestal 
met hoornachtige tanden, eerstgenoemde somtijds ook met baarddraden voor- 
zien. Hunne tong kan ook als een zuiger eener pomp heen en weer ge- 
schoven worden. Zij hechten zich met hunnen mond aan steenen en allerlei 
waterdieren, voornamelijk visschen, vast, en zuigen hun, even als bloed 
zuigers, het bloed uit, waarmede zij zich voeden, en met hetwelk hun 
spijskanaal niet zelden geheel gevuld is. 

Sommige soorten hebben de lippen met vele fijne draadjes en met tanden, 
waarmede ook de tong gewapend is, bezet; behalve deze ziet men boven 
in den mond twee groote tanden. De kleine kieuwopeningen, ten getale 
van zeven aan iedere zijde, liggen digt bij den kop. Hun lancetvormige 
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slaart wordt door eene afgeronde vin omzoomd, welke op de bovenzijde 
van den staart door eene andere, die somtijds met deze vereenigd is, en op 
het achtergedeelte van den rug door eene tweede, boogvormige of driehoekige 
vin, voorafgegaan wordt. — De grootste soort, de lamprei (Petromyzon mâ- 
rinus), bewoont de Noord- en Oostzee, maar gaat de rivieren op, om aldaar 
hare kuit te schieten. Zij bereikt eene lengte van twee tot drie voet, wordt 
drie pond zwaar, en is geelachtig met bruin- en witachtige vlekken als 
gemarmerd. Zij wordt als een fijn eten hoog geschat. — De prik (Petr. flu- 
viatilis), wordt één tot anderhalven voet lang, en is zilverachtig met eenen 
zwartachtigen rug. Zij is zeer gemeen in de stroomende zoete wateren van 
het gematigde en noordelijke Europa, houdt zich voornamelijk in beken 
met eenen modderachtigen grond op, en wordt in het voorjaar in groote 
menigte gevangen en verzonden, hetzij om gegeten te worden, hetzij om als 
aas te dienen bij de vangst van den Kabeljaauw en andere groote zee— 
visschen. — Bij Petr. Planeri stooten de beide rugvinpen aan elkander. De 
jongen, Ammocecetes branchiälis der schrijvers, hebben eene halfkringvormige 
lip, in het geheel geene tanden, en houden zich in den modder op. Zij worden 
gebruikt als aas bij het hengelen. — Bij eene soort van Tasmanië, Petr. 
mordax, is de mond buitengewoon groot. 

Eene soort, Heptatretus of Bdellostoma cirrhosum, die in de Stille Zuidzee 
tot aan de kusten van Japan voorkomt, heeft eveneens aan iedere zijde van 
het ligchaam zeven kieuwgaatjes; maar zij liggen verder naar achteren dan 
bij de reeds aangevoerde soorten. Zij heeft slechts éénen hoornachtigen grooten 
tand, maar eene dubbele rij op de tong, drie paar baarddraden aan den snuit, 
en hare neusholte komt van achteren in de mondholte uit; waaromtrent zij, 
met de volgende soort, eene uitzondering van alle visschen maakt, en, in 
dit opzigt, de Amphibiën en hoogere dieren nadert. De staart vermindert 
naar achteren niet in hoogte, is hier afgerond, en met eene ronde staartvin 
omgeven , van deze loopt een huidvlies langs den geheelen rug. Van de 
kieuwgaten loopt naar achteren en voren, langs het geheele ligchaam, eene 
rij slijmporiën. Dit dier, meer dan een voet lang, is licht roodbruin van 
kleur, en wordt in de Stille Zuidzee tot aan de kusten van Japan gevonden, 
waar men het anahaze noemt. 

Eene andere soort, Mywine glutinosa, vervangt hare plaats aan de kusten 
van Skandinavië. Zij onderscheidt zich van de voorgaande voornamelijk door- 
dat er slechts twee kieuwopeningen aanwezig zijn, die, onder de plaats, waar 
het hart ligt, op het begin van het tweede derde der lengte van het geheele 
dier, de huid doorboren, en van welke ieder de monding is van een kanaal, 
dat naar de kieuwen loopt, om al hunne openingen in zich op te nemen. Zij 
wijkt, even als de vorige, van alle overige visschen daardoor af, dat hare neus 

holte van achteren, zoo als bij de hoogere dieren, het verhemelte doorboort 
en met de mondholte in verbinding staat. Dit dier wordt bijkans eenen voet 
lang, is blaauwachtig van kleur, maar steeds van een witachtig slijm bedekt. 
Men zegt dat het levende jongen ter wereld brengt. Het houdt zich op klei- 
achtige en modderige gronden in de zee op, zet zich aan de visschen, vooral 
de Kabeljaauwen, vast, bijt er een gat in, kruipt op deze wijze allengskens in 
de buikholte, en zuigt in korten tijd het dier zoo uit, dat het weldra sterft, 
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De Slak-Prik. (Amphiovus.) 

Dit diertje, Amphiorxus lanceolatus of Branchiostoma lübricum genoemd, 
is de onvolmaaktste van alle visschen en dus ook het laagste van alle Gewervelde 
dieren. Het wordt hoogstens twee duim lang; zijn ligchaam is langwerpig , 
zamengedrukt, en loopt naar beide einden puntig toe; de lange rugvin is 
met de staart— en aarsvin ineengesmolten; de mond ligt aan de onderzijde 
van den kop, heeft de gedaante eener lengtespleet, en is op iedere zijde 
van een twaalftal fijne harde draadjes voorzien. De kieuwholte opent zich 
in de buikholte, en wordt door het water bespoeld, hetgeen in die holte 
dringt door eene kleine, voor den aars liggende opening, welke tevens tot 
ontlasting voor het homvocht en de eijeren dient; het voorste, stompe gedeelte 
van het ruggemerg vertegenwoordigt de ontbrekende hersenen; er is geen 
hart aanwezig, hetgeen door slagaderen vervangen wordt, en het bloed is 
wil, in stede van rood, Dit diertje wordt aan rotsachtige kusten om Europa 
aangetroffen. Het is wit van kleur, en houdt zich in het zand op, waarin 

het kruipt. 



DE GELEDE DIEREN. 

(Animalva articulata.) 

Deze groote, en aan soorten rijkste afdeeling van het dierenrijk, bevat alle 
ongewervelde dieren met een geleed ligchaam en gelede pooten, en derhalve de 
dieren, wier hoofdvormen onder de namen van Insecten, Duizendbeenen, 
Spinnen, en Kreeften bij iedereen bekend zijn. 

De gewigtigste kenmerken dezer dieren zijn: dat hun ligchaam, zoowel 
uit— als inwendig, zoo als bij de gewervelde dieren, naar de wetten der 
zijdelingsche symmetrie zamengesteld is; dat zij een geleed ligchaam en 
pooten hebben, welke zoo als bij de gewervelde dieren, uit verscheidene 

door geledingen vereenigde leden, bestaan; dat hunne werktuigen voor de 
plaatsbeweging aan de binnenvlakte der, niet zelden min of meer verharde, 
uitwendige bekleeding ingeplant zijn; dat de hoofdstam van het zenuwstelsel 
langs de buikvlakte geplaatst is; en dat de dooijer langs de rugzijde van 
het embryo ligt. 

Eene nadere beschouwing van deze en de overige eigenschappen levert de 
volgende uitkomsten op. De zijdelingsche symmetrie in het ligchaam dezer 
dieren wordt slechts in zeer enkele gevallen gebroken : b.v. bij het min of 
meer onregelmatige lijf van sommige lage Kreeftdieren. Hun ligchaam is 
inwendig niet door harde deelen ondersteund; maar wordt door eene, niet 
zelden min of meer harde, hoorn-, kalk- of lederachtige huid omsloten, aan 
wier binnenvlakte de werktuigen voor de beweging vastgehecht zijn, Hun 
lijf is in een grooter of kleiner getal, somtijds echter onduidelijke, gordels 
verdeeld, welke de bewegingen van dit gedeelte gemakkelijk of mogelijk maken ; 
maar deze gordels zijn wederom over de drie hoofddeelen van het lijf verdeeld, 
te weten den kop, een middelstuk (romp of borststuk genaamd) en een achter- 
stuk, hetgeen het achterlijf of bij sommigen ook den staart vertegenwoordigt. 
Deze drie hoofddeelen zijn intusschen niet altijd gescheiden : hetzij dat alle 
drie met elkander vereenigd zijn, hetzij dat het eerste met het tweede, of 
het tweede met het derde tot een geheel versmolten is, Hunne pooten bestaan, 
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zoo als bij de hoogere dieren, uit verscheidene, door geledingen onderling 

met elkander en met het lijf verbondene stukken. Deze pooten zijn bij 
eenigen, b.v. bij de Duizendbeenen en sommige lagere Kreeftdieren, zeer 
talrijk ; bij vele anderen, b.v. de Insekten, zijn er slechts drie paar aanwezig. 
Bij sommigen, b.v. bij de Kreeftdieren, de Rupsen, enz., zijn, behalve deze 
pooten, aan het achtergedeelte van het lijf, nog andere pootachtige aan- 
hangsels (valsche of weeke pooten) aanwezig. De Insekten alleen zijn van 
vleugels, maar hoogstens van een aantal van twee paar, voorzien. De oogen 
ontbreken slechts bij eenige der laagste vormen; van al de overigen hebben 
de meesten twee zamengestelde oogen, maar niet zelden , behalve deze, nog 

eenvoudige oogen; bij anderen zijn alleen eenvoudige oogen aanwezig, en 
sommigen hebben deze op hoopen vereenigd. Eigene werktuigen voor het 
gehoor en den reuk zijn slechts zelden duidelijk ontwikkeld. De meesten, 
behalve de Spinnen, hebben sprieten, veelal twee, somlijds vier (de Kreeft 

dieren) in getal. De hoofddeelen van den mond bestaan uit eene boven- 
en onderlip; uit twee paar, steeds zijdelings geplaatste en in deze rigting 
werkende, kaken; en een of twee paar voelers, ook tasters genoemd. Op deze 
deelen volgen bij sommigen, vooral de soorten, wier kop- en borststuk, 
zoo als bij vele Kreeft- en Spindieren, min of meer volkomen vereenigd zijn , 
nog een tot drie paar pootachtige aanhangsels : de zoogenaamde kaakpooten, 

wier gestalte bij de verschillende soorten veelvuldig gewijzigd is,en welke 
dien ten gevolge, hetzij tot het vatten der buit, hetzij tot het verkleinen 
van het voedsel dienen. De werktuigen voor de ademhaling bestaan, hetzij 
in luchtbuizen en luchtzakken, welke door luchtgaten naar buiten geopend 
zijn, hetzij in kieuwen; bij vele lagere soorten zijn in het geheel geene 
bijzondere werktuigen voor de ademhaling aanwezig. De bloedsomloop wordt 
bemiddeld door een, op de rugzijde van het dier liggend, hart, hetgeen bij 
velen de gedaante heeft van een verlengd ruggevat: dit hart zendt een of 
meer, aan haar einde geopende, takken (slagaderen) uit, uit welken het kleur- 
looze bloed in de overige deelen van het ligchaam geraakt. Terugvoerende 
vaten ontbreken. Het zenuwstelsel bestaat hoofdzakelijk uit eenen langs den 
buik gelegen, veelal dubbelen, streng, met knoopen, van welke zijtakken 
uitlopen, en eenen of verscheidene hersenknoopen, welke door zijtakken 
met den eersten buikknoop vereenigd zijn, en eenen, het voorgedeelte van 
den slokdarm omgevenden, ring vormen. De twee seksen zijn gescheiden, 
en de geslachtsdeelen steeds volkomen ontwikkeld. De Gelede dieren leggen 
eijeren, die slechts bij sommigen in het moederlijf gedeeltelijk of geheel 
ontwikkelen. Het embryo is steeds met de rugzijde naar den dooijer gekeerd. 
Velen ondergaan min of meer aanzienlijke vormveranderingen alvorens zij 
den blijvenden of volkomenen vorm van het dier verkrijgen. De beide seksen 
bieden uiterlijk niet zelden min of meer in het oog vallende onderscheiden 
aan. De Gelede dieren verschillen onderling veelvuldig, ten opzigte hunner 
levenswijze en zeden, hun voedsel en verblijf, en zijn over den geheelen 
aardbol verbreid. 

Zij kunnen onder de vier bovengenoemde klassen gebragt worden. 
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DE INSECTEN. (INSECTA.) 
De klasse der Insecten of Gekorvene dieren, waaronder vele schrijvers ook 

de Duizendbeenen begrijpen, bevat alle Gelede dieren, wier ligchaam in drie 
wel onderscheidene hoofddeelen, den kop, het borststuk (thorax) en het achter 
lijf, verdeeld is; welke gelede pooten, ten getale van drie paren, hebben; 
en welke, alleen onder de Gelede dieren, ofschoon niet allen, van vleugels, 

gewoonlijk en hoogstens twee paar in getale, voorzien zijn. Hunne overige 
hoofdkenmerken, welke zij intusschen gedeeltelijk of geheel met de andere 
Gelede dieren gemeenschappelijk hebben, zijn : dat hun kop van twee sprieten 
voorzien is; dat zij door vertakte luchtbuizen ademen, welke naar buiten door 
luchtgaten geopend zijn; dat hun hart vervangen wordt door een langwerpig, 
langs den rug zich uitstrekkend kanaal, het ruggevat genoemd; en dat beide 
seksen gescheiden zijn. 

Daar de uitwendige deelen, bij het groote getal van onderscheidene dieren 
dezer klasse, veelvuldige wijzigingen ondergaan, en zij, bij de verdeeling van 
groot gewigt zijn, zoo verdienen zij vooral, even als hunne verschillende be- 
namingen, eene meer bijzondere beschouwing. 

De kop der Insecten is niet in ringen verdeeld, en bevat drie uitwendige 
hoofdwerktuigen : te weten, den mond met zijne verschillende deelen, de 
sprieten en de oogen. De voorrand van den kop, waaraan de bovenlip gehecht 
is, draagt den bijzonderen naam van kopschild (clypéus, chaperon). Het borst 
stuk (thorax, corselet), hetgeen hierop volgt en ook romp genoemd wordt, 
is uit drie, niet zelden min of meer zamengegroeide, gordels of ringen (seg- 
menta), zamengesteld, van welke de eerste het voorborststuk (prothörax), 
de tweede het middelborststuk (mesothörax), de derde het achterborststuk 

(metathorax) genoemd wordt. Achter het middelborststuk is een aanhangsel, 
het schildje (scutellum), bevestigd. De bovenzijde van het borststuk noemt 
men den rug; de onderzijde draagt den naam van borst (pectus), en het 
puntige aanhangsel, waartoe het somtijds verlengd is, dien van borstbeen 
(sternum). Het voorborststuk is bij sommigen bv. bij Torren, Sprinkhanen, 
Wantsen, enz., zeer sterk , en als het ware ten koste der overige borstgordels, 
ontwikkeld; het verkrijgt alsdan den naam van halsschild, of meer in het 
bijzonder dien van thórax (corselet). leder dezer gordels is aan zijne onder- 
zijde van een paar pooten voorzien; en bij de gevleugelde soorten zijn de 
voorvleugels steeds aan het middel-, de achtervleugels aan het achterborststuk , 

en wel aan de rugzijde dezer stukken vastgehecht. — Het achterlijf, hetgeen 
slechts bij sommige ongevleugelde, parasitische insecten met het borststuk 
vereenigd is, vertoont steeds min of meer duidelijke gordels; het heeft zeer 
zelden bijzondere aanhangsels tot de plaatsbeweging, en nooit eigenlijke 
pooten; is echter aan zijn einde veelal van toestellen voorzien, welke, hetzij 
in betrekking staan tot de voortplanting, hetzij een, voor kleine dieren, 
vergiftig wapen vormen. 

De sprieten der Insecten zijn digt bij de oogen geplaatst, uit een grooter 
of kleiner getal leden zamengesteld en, volgens de soorten, niet zelden van 
zeer verschillende lengte, Ook hare gedaante biedt velerlei verscheidenheden 

27 



210 

aan; daar zij bij velen draadvormig ; bij anderen knodsvormig (of geknopt); 
bij nog anderen van dwarse plaatjes of draadjes voorzien zijn, en alsdan 
kam- of tandvormig genoemd worden. 

Er zijn bij de Insecten, gewoonlijk tweeërlei soorten van oogen aanwezig : 
te weten, 1) zamengestelde of gefacetteerde oogen, die veelal zeer groot zijn 
en somtijds ieder, zoo als b.v. bij den Meikever en de Kamervlieg , tot 8000 
linzen en facetten bevatten, en 2) kleine, eenvoudige oogen, welke ook 
bij of nevenoogen en oogstipjes (stemmäta, ocelli) genoemd worden. Bij 

sommigen ontbreken de zamengestelde oogen, en de eenvoudige oogen zijn 
bij deze, meestal op twee hoopen vereenigd. 

De monddeelen, welke aan de voor- of onderzijde van den kop bevestigd 
zijn, ondergaan, naarmate zij tot het grijpen van den buit, tot het kaauwen 
of zuigen dienen, veelvuldige wijzigingen. Zij bestaan, wanneer zij volmaakt 
ontwikkeld zijn, uit twee enkele, en twee paar, dwars tegen elkander ge- 
geplaatste, stukken. De twee ongepaarde stukken sluiten de mondholte van 
boven en van onderen : het bovenste is een onverdeeld, hoornachtig, dwars 
aan den voorrand van den kop met eene geleding bevestigd, deel, de bovenlip 
(läbrum), genoemd; het onderste, tegenover het bovenste geplaatste stuk, 
heet de onderlip (läbium), is echter wederom zamengesteld uit een bovenste , 
gewoonlijk vliezig gedeelte, het tongetje (ligùüla), en een onderst meestal 
hard gedeelte, de kin (mentum). De paarsgewijze geplaatste stukken zijn 
de bovenkaken (mandibùülwe) en de onderkaken (mazillce) : eerstgenoemde, 
welke tot het vatten van den buit, of het kaauwen of snijden der spijs dienen , 
zijn gewoonlijk hard; laatstgenoemde daarentegen, welke de spijzen in de 
mondholte drukken, zijn in den regel minder hard, en aan de binnenvlakte 
veelal met borstelhairtjes bezet. De onderkaken zijn bij sommigen, (de Regt 
vleugelige insecten), van een vliezig aanhangsel voorzien, hetgeen vooral bij 
de Sprinkhanen sterk ontwikkeld is, de gedaante van een klepje heeft, en 
helm (gälèa) der onderkaken genoemd wordt. Aan de binnenvlakte van het 
tongetje der onderlip ontwaart men eene veelal weeke verhevenheid, de tong 
(lingüa) genoemd en aan weÊrszijde van deze somtijds nog een lobje (para- 
glossce). Er zijn ook bij velen nog andere aanhangsels, de voelers of tasters 
(palpi) aan de onderkaken en onderlip, maar nooit aan de bovenkaken, aan- 
wezig : zij heeten in het eerste geval kaakvoelers (palpi mazillares), in het 
tweede geval lipvoelers (palpi labiales). Bij de zuigende insecten, waar de 
kaken niet tot het kaauwen dienen, zijn de monddeelen geheel of gedeeltelijk 
omgevormd : hetzij tot harde borsteldraden tot het steken; hetzij tot eene 
soort van klepscheeden; hetzij tot eenen min of meer verlengden, somtijds 
trompvormigen, snuit, die, wanneer hij omgerold kan worden, zoo als bij 
de Vlinders, rol- of spiraaltong genoemd wordt. 

De pooten der Insecten, ofschoon volgens de soorten veelvuldig gewijzigd, 
zijn echter steeds uit dezelfde hoofddeelen (leden, ook veelal geledingen 
genoemd) zamengesteld. Het eerste lid, het heupstuk of de heup (coxa) 
grijpt met een rond of langwerpig geledingsknobbeltje in de geledingsholten 
(acetabula) der gordels, en is van een aanhangsel (trochanter) voorzien. 
Op de heup volgt de dij (fémur), die gewoonlijk zeer krachtig en ook door 
een geledingsknobbeltje met de heup verbonden is. Hierop volgt de scheen 
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(tibia), welke veelal dun, verlengd en met de dij door eene soort van schar- 

nier-geleding vereenigd is. Aan het achtereinde der scheen, is de voet of 

voetwortel (tarsus) bevestigd: hij bestaat, in den regel, uit verscheidene , 
__meestal vijf leden, welke niet zelden verbreed of op de ondervlakte van 
kussentjes (pulwilli) of zuigerschijfjes en hairtjes voorzien zijn, terwijl het 

_ laatste lid veelal twee, zelden slechts één, pantige, gekromde, hoornachtige 
klaauwen draagt. De wijzigingen, welke de vorm dezer enkele deelen ondergaat, 
zijn menigvuldig, naarmate deze werktuigen geheel of gedeeltelijk bestemd 
zijn tot het loopen , zwemmen, graven, het vangen van den buit, enz. 

De vleugels, welke bij beide seksen slechts bij een klein getal Insecten, 
bij eenige soorten slechts bij de wijfjes of bij de onvolkomen wijfjes (de zoo- 
genaamde geslachtlooze voorwerpen of arbeiders), ontbreken, zijn in den 
regel en hoogstens ten getale van twee aanwezig. Zij zijn gewoonlijk vliezig, 
doorschijnend en bestaan uit twee platen, tusschen welke fijne takken der 
luchtbuizen, (aderen of ook zenuwen genoemd), loopen, wier verschillende 
vertakking bij de verdeeling der Insecten in het stelsel niet zelden van veel 
gewigt is. Bij sommigen, zoo als b.v. de Vlinders en eenige Muggen, zijn 
deze vleugels met zeer kleine dakpansgewijze geplaatste schubjes bedekt. De 
voorvleugels, ook bovenvleugels genoemd, zijn, bij sommigen , min of meer 
hard, hoornachtig en ondoorschijnend, en verkrijgen alsdan de benaming 
van dekschilden of vleugeldekken (elytra), die bij eenige Torren zonder 
achtervleugels zelfs zamengegroeid zijn. De achter- of ondervleugels zijn 
bij anderen buitengemeen klein en hebben de gedaante van een gesteeld knopje, 
hetgeen dikwijls door een schubje bedekt is : deze onvolmaakte achtervleugels 
zijn aan de zoogenaamde Tweevleugelige insecten eigen, en worden kolfjes 
(haltëres, balanciers) genoemd, 

Alle Insecten hebben een korter of langer, regt of gekronkeld spijskanaal, 
aan hetwelk men gemeenlijk onderscheidt : eenen slokdarm, die dikwijls eene 
kropachtige verwijding heeft; eene ronde spiermaag , wier binnenvlakte veelal 
met hoornachtige lijsten, tandjes of borsteltjes bezet is ; eene, steeds aanwezige, 

langwerpige eigenlijke maag, aan welke de zoogenaamde urin-vaten gehecht 
zijn; en den darm, waaraan een dun en een dik gedeelte onderscheiden 
wordt, aan wier vereeniging men somtijds eene verwijding of blinden darm ; 
ontwaart. Men heeft bij de meeste insecten speekselklieren waargenomen ; 
bij anderen, b.v. Libellüla, Ephémêra, Aphis, schijnen zij echter te ontbreken 
en men heeft ook soorten zoo als b.v. Panorpa, waar zij slechts bij de manne- 
tjes aanwezig en zelfs zeer sterk ontwikkeld zijn. Aan den achtermond der 
eigenlijke maag hangen een grooter of kleiner gelal draadjes, welke men 
beschouwt, hetzij als de nieren, hetzij ook als de lever met de gal verte- 
genwoordigende : de eenen noemen ze derhalven urin=, de andere galvaten. 
Het darmkanaal wordt omgeven door eene vetmassa, het vet-ligchaam ge- 
noemd, hetgeen vooral bij de maskers sterk ontwikkeld is, maar gedurende 
het popleven, grootendeels verdwijnt. Bij sommige Torren is de buitenvlakte 
der eigenlijke maag geheel bedekt met eene menigte korte blinde zakjes, 
welke waarschijnlijk het maagsap afscheiden; terwijl bij de meeste Sprink— 
hanen blinde aanhangsels onder de spiermaag staan. Men ontwaart in de 
buikholte van vele soorten, vóór den anus die steeds aan het uiteinde van 
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het achterlijf ligt, klierbuizen, waarin een bijtend of stinkend vocht afge- 
scheiden wordt; bij anderen liggen diergelijke klieren aan de borst b.v. bij 
de Wantsen, of in de geledingen der pooten b.v. bij Meloë. 

De Insecten ademen zelfs in den toestand van masker of pop, steeds en 
alleen, lucht uit den dampkring, en hunne werktuigen tot de ademhaling 
bestaan steeds uit luchtbuizen (trachêe), welke, veelvuldig vertakt door 
alle deelen van het ligchaam loopen, en naar buiten door luchtgaten (stigmäta) 
uitkomen. Deze luchtgaten zijn paarwijze over iederen gordel van het lijf 
verdeeld, ortbreken echter aan den kop, de voorborst en den laatsten achter 
lijfgordel. De luchtbuizen vallen door haren witten zilverachtigen glans in 
het oog, en zijn gevormd uit eenen hoornachtigen, spiraalvormig digt op- 
gerolden, eene buis vormenden draad, die zoowel aan de buiten— als binnen- 
zijde met een vlies bekleed is. 

De bloedsomloop heeft bij alle Insecten, in alle graden hunner ontwikkeling, 
plaats, en wel door middel van een langwerpig van achteren gesloten vat, 
hetgeen langs de rugzijde van het dier ligt, en derhalve rugvat genoemd 
wordt. Naar voren loopt dit rugvat, enger wordende, en als het ware eene 
slagader vormende, door de borst en den kop voort, is hier naar beneden ge- 
bogen, en eindigt met eene of meer openingen. Het rugvat heeft aan weêrs- 
zijde, gemeenlijk acht of negen openingen, welke van klepvliezen voorzien 
zijn. De bloedsomloop wordt daargesteld door de zamentrekking en uitzetting 
van het rugvat, waardoor golfachtige, van achteren naar voren gaande, bewe- 
gingen voortgebragt worden. Het bloed doorloopt de overige deeïen van het 
ligchaam in alle rigtingen, in kanalen zonder eigene wanden, en is steeds 
kleurloos. 

Het zenuwstelsel is bij de Insecten inwendig langs de buiklijn geplaatst, 
en bestaat steeds uit eene rij van knoopen, welke gewoonlijk door eenen dub- 
belen draad met elkander verbonden zijn, en vele zijdelingsche takken af- 
geven. Een veelal grootere, in den kop liggende, knoop vertegenwoordigt 
de hersenen; hij zendt draden naar de sprieten en vogen; en twee om 
den slokdarm, waar zij eenen ring vormen. De oogen zijn bij de Insecten 
de meest ontwikkelde zintuigen, en ontbreken slechts zeer zelden. Tot het 
gevoel dienen voornamelijk de sprieten, en ook de zuigers en {asters, waar 
deze aanwezig zijn. De Insecten ruiken en hooren ook goed, niettegenstaande 
afzonderlijke werktuigen voor deze zinnen bij de meesten ontbreken; de 
sprieten schijnen intusschen de zetel van het reukorgaan te zijn, hetgeen 

men meent te moeten zoeken in tallooze kleine, de huid van de eindleden 

der sprieten doorborende, groefjes. Een eigen, maar zeer in het oogvallend 
gehoorwerktuig met een trommelvlies heeft men slechts bij sommige Sprink— 
hanen, en zonderling genoeg, niet aan den kop, maar aan de scheenen en 
het achterlijf waargenomen. In de vleeschige deelen van den mond heeft 
waarschijnlijk de smaak haren zetel. 

De beide seksen zijn bij de Insecten steeds gescheiden, en slechts bij 
de, somtijds voorkomende, Hermaphroditen in een en hetzelfde voorwerp ver- 
eenigd. Wat de, voor het overige bij de Insecten algemeen plaats grijpende 
paring en bevruchting betreft, zoo vindt men in deze klasse, te dezen opzigte, 
eenige zeer in het oogvallende wijzigingen, voornamelijk bij de Bladluizen, 
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de Bijën en waarschijnlijk ook-bij de met deze verwante geslachten. Bij eerst- 
genoemden namelijk hebben, gedurende den zomer, zonder paring of bevruch- 
ting, verscheidene opeenvolgende generaties plaats door tusschenkomst van 
zoogenaamde voedsters; bij de Bijën leggen de wijfjes, in de eerste helft van 
haar leven, zonder bevruchting, eijeren, uit welke alleen mannetjes voort 
komen; terwijl zij, na de bevruchting eijeren leggen, uit welke ook wijfjes 
en zoogenaamde geslachtlooze bijën geboren worden. De geslachtsdeelen der 
Insecten bestaan in den regel, hoofdzakelijk : bij de mannetjes uit twee buis- 
of trosvormige ballen met hunne uitvoeringsbuizen en eene, somtijds door 
hoornachtige draden of eene hoornachtige scheede ondersteunde roede; bij 
de wijfjes uit twee eijerstokken met de eijerleiders, wier vereenigd achter- 
einde, de scheede, van eenen blinden zak of buisvormige aanhangsels of blaasjes 
voorzien is; het eene dezer blaasjes (het paringszakje), neemt bij de paring 
de roede op; het andere, veelal hooger geplaatste (het zaadzakje), de zaad 

eelletjes, welke daarin somtijds maanden lang hunne beweegbaarheid houden. 
De scheede is bij sommigen uitwendig verlengd, of zelfs van eene somtijds 
zeer groote legboor voorzien. De eijeren der Insecten zijn meestal ei—, kogel 
of rolvormig, somtijds van steeltjes en haakjes voorzien, en de jongen ont- 
wikkelen bij sommigen, reeds in het lijf der moeder. 

Sommige Insecten hebben, wanneer zij het ei verlaten, de gedaante van 
het volkomen insect hunner soort, en hunne deelen nemen bij iedere vervel- 
ling, welke het dier ondergaat, slechts in uitbreiding toe; maar bij de meesten 
neemt men verscheidene graden van ontwikkeling waar, in welke zich het 
dier in eenen min of meer verschillenden vorm of toestand vertoont. Men 
noemt dit de gedaanteverwisseling (metamorphösis) der Insecten. Deze 
gedaanteverwisseling is of volkomen, of onvolkomen. In het eerste geval, 
voor hetwelk de Orde der Vlinders als voorbeeld kan strekken, merkt men 
drie verscheidene toestanden op: de Insecten worden alsdan in den eersten 
toestand of de eerste gedaante, maskers of larven (larve) en volgens hunne 
min of meer eigenaardige gestalte, de eenen ook Rupsen, de anderen, vooral 
in het dagelijksche leven, Maden of zelfs Wormen genoemd; in den tweeden 
toestand dragen zij den naam van nimf of pop (nympha, pupa of bij de Dag- 
vlinders chrysúlis); en eerst de derde toestand is die van het volkomen insect 
(insectum declarätum of imägo). Bij de Insecten met eene volkomene ge- 
daanteverwisseling neemt de Nimf of Pop geen voedsel tot zich, en verkeert 
in eenen staat van sluimering en rust. Bij andere Insecten, b.v. bij de Sprink- 
hanen, is intusschen de gedaanteverwisseling onvolkomen : het dier heeft in 
alle toestanden eene vrijë beweging, en reeds van den beginne af de gestalte van 
het volkomen insect, van hetwelk zich het masker slechts door het volslagen 
ontbreken van vleugels, de nimf door beginsels van vleugels onderscheidt. De 
gevleugelde insecten komen, voor het overige, steeds zonder vleugels uit het 

ei. Het leven der volkomene insecten is somtijds zeer kort, dat der maskers 
daarentegen niet zelden lang, en daar deze veelal een geheel ander voedsel 
hebben, veel meer voedsel tot zich nemev, en in het algemeen meer ver- 
slindend en vernielend zijn, zoo staan zij eigenlijk in eene geheel andere 
betrekking tot de hen omgevende natuur of de groote huishouding der natuur 
in het algemeen, dan de volkomene insecten; waaruit volgt dat de twee 
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hoofdtoestanden van hetzelfde dier, in dit opzigt, als het ware, als twee ge- 

heel verschillende wezens voorstellende, te beschouwen zijn. 
Eene herstellingskracht wordt bij de Insecten in hunnen volkomen toestand 

niet waargenomen; bij de maskers heeft die, maar meestal min of meer 
onvolkomen , plaats. 

Men ontwaart, bij de meeste Insecten, uitwendige verschillen , volgens de 
sekse. De mannetjes zijn veelal fraaijer gekleurd en kleiner, somtijds echter 
grooter dan de wijfjes, welke, bij sommige gevleugelde soorten, de vleugels 
geheel ontberen. De wijfjes zijn uitsluitend met de zorg voor de eijeren en 
de jongen belast. 

Het voedsel der Insecten is zeer verschillend volgens de soorten. Velen 
zuigen, vooral in den volkomen toestand, de sappen van planten of dieren ; 
anderen, vooral de maskers, zijn zeer verslindend of vernielend voor planten, 
hetzij dat zij de bladeren of wortels afvreten, hetzij dat zij de stammen 
doorboren. Velen worden hierdoor, wanneer zij, zoo als dit in sommige 
jaren plaats heeft, buitengewoon vermenigvuldigen, hoogst nadeelige dieren. 
Velen zijn daarentegen zeer nuttig, door het opruimen van roltende dierlijke 
of plantaardige stoffen, en sommigen, zoo als b.v. de Bijën door den honig, 

brengen ook den mensch, een onmiddellijk voordeel. 
De Insecten overtreffen, ten opzigte van hunne zoogenaamde verstandelijke 

hoedanigheden, alle overige ongewervelde dieren, en bij velen merkt men 
eene buitengewoon ontwikkelde kunstdrift op. 

De grootte en levenswijze der Insecten is aan veelvuldige wijzigingen 
onderworpen. Zij behooren echter in het algemeen tot de kleinere dieren, 
en de grootste soorten bereiken, met de aanhangsels van haar ligchaam, 
hoogstens een halven voet lengte, zonder de pooten, Daarentegen behooren 
vele, door allerlei bijzonderheden in hunne levenswijze, in dit opzigt, tot 
de merkwaardigste dieren. 

De klasse der Insekten is de talrijkste van het geheele dierenrijk, en 
bevat misschien meer soorten dan alle overige dier-klassen zamengenomen. 
Zij zijn, ofschoon op het land en het zoet water beperkt, over alle streken 
van den aardbol verbreid, maar vooral menigvuldig in de heete ge- 
westen, waar ook vele vormen voorkomen, die in de gematigde en koudere 

streken niet aangetroffen worden. Sommige dezer zijn, zoo als dit ook bij 
de overige dieren plaats heeft, alleen van het westelijke, anderen aan het 
oostelijke halfrond eigen. Van den anderen kant heeft men eenige soorten, 
welke, met geringe verscheidenheden, over vele aardstreken en zelfs over 
de oude en een gedeelte der nieuwe wereld, verspreid zijn. 

De hoedanigheid der vleugels en monddeelen, en ook het aanwezig zijn of 
ontbreken eener gedaanteverwisseling, zijn de voornaamste steunpunten, op 
welke de rangschikking der Insekten in onderafdeelingen of ordes tot nog toe 
veelal berust, Men kan deze dieren, voor het overige, in de volgende ordes 
brengen, te weten: de regtvleugeligen, snavel—insecten, netvleugeligen, 
torren, vliesvleugeligen, tweevleugeligen en vlinders. 
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DE REGTVLEUGELIGE INSECTEN. (ORTH OPTERA.) 

De dieren dezer orde, welke’ door de Sprinkhanen en Krekels, de Kak- 

kerlakken, Oorwormen en Staart-insecten gevormd wordt, zijn voor- 
namelijk gekenschetst door het maaksel hunner vleugels, hunne krachtige 
kaauwwerktuigen, en hunne onvolledige gedaanteverwisseling. De vleugels, 

welke echter bij eenigen, geheel of gedeeltelijk, ontbreken, zijn vier in 
getale en van een digt net van fijne aderen voorzien; maar de voorvleugels 
zijn lederachtig, de achtervleugels vliezig en waaijervormig geplooid. De 
kaken zijn hoornachtig, krachtig en gewoonlijk met tandachtige insneden 
gewapend. Veelal zijn de bovenkaken door de sterk uitstekende lip overdekt, 
en de onderkaken van een vlies- of blaasachtig uitsteeksel, helm genoemd, 
voorzien. De leden van den voet, drie tot vijf in getale, zijn van on- 

deren meestal week en sponsachtig. De sprieten, welke niet zelden eene 
buitengewone lengte bereiken, bestaan steeds uit een aanzienlijk aantal leden. 
De achterpooten zijn bij velen tot het springen ingerigt; en de voorpooten 
bij sommigen tot krachtige grijp-werktuigen veranderd. Er zijn, bij vele 
soorten, behalve de zamengestelde, twee of drie eenvoudige oogen aanwe- 
zig. Deze dieren hebben groote, trosvormige speekselklieren. De slokdarm 
is tot eene soort van krop of voormaag verwijd; de kleine, kogelvormige 
spiermaag is, aan hare binnenzijde, van verscheidene rijën hoornachtige 
tandjes en aan haren achtermond van twee tot acht blinde aanhangsels voor- 
zien. Het darmkanaal is kort. Er zijn talrijke urinvaatjes aanwezig. De 
ademhalingswerktuigen zijn bij deze Insecten zeer ontwikkeld. De gedaantever- 
wisseling is onvolkomen; want de maskers gelijken, behoudens het ontbreken 
van vleugels, geheel op het volkomen dier, en het voedsel is op iederen leeftijd 
hetzelfde, De vleugellooze soorten ondergaan in het- geheel geene gedaante 
verwisseling. Zij leven allen, en gedurende alle toestanden der ontwikkeling, 
op het land. De meesten voeden zich met planten; sommigen verslinden 
echter andere dieren, Velen bereiken eene aanzienlijke grootte en vertoonen 
somtijds hoogst zonderlinge vormen. Hunne kleuren zijn niet zelden fraai. 
De eijeren worden gewoonlijk in holen onder den grond gelegd. Sommige 
soorten vermenigvuldigen zoo sterk, dat zij in ongeloofelijke menigte en op 
groote afstanden verhuizen, en alsdan tot eene ware landplaag worden. De 
mannetjes van vele soorten brengen een regelmatig, zich herhalend geluid, 
gezang genoemd, voort. Deze Insecten worden in alle werelddeelen aange- 
troffen, zijn echter voornamelijk menigvuldig in de heete gewesten. Men brengt 
hen in drie groote onderafdeelingen, te weten die der springende en der 
loopende regtvleugelige insecten, en die der staart-insecten. 

DE SPRINGENDE REGTVLEUGELIGE INSECTEN. (SALTÁTORIA.) 

Zij zijn gekenschetst door hunne, tot het springen ingerigte achterpooten. 
Deze pooten zijn tot dit einde langer dan de beide overige paren ; hunne dijen 
zijn groot, krachtig en aan de onderzijde van eene vore voorzien, welke de, 
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aan haren achterrand met eene dubbele rij van stekels gewapende, scheenen 
opneemt. Het zijn alleen de soorten dezer afdeeling en wel uitsluitend de 
mannetjes, welke het geluid , zang genoemd, voortbrengen, en wel daardoor, 
dat zij de achterpooten schielijk tegen de perkamentachtige voorvleugels heen 
en weder wrijven ; de plaats aan de voorvleugels, waar deze wrijving geschiedt, 
is zelfs bij sommigen gekenmerkt door eene kleine, ronde en doorschijnende 
vlakte, spiegeltje genoemd. Men merkt bij deze dieren ook een zonderlingen 
toestel op, hetgeen men voor een gehoorwerktuig houdt. Het ligt bij de eenen, 
de Veld-sprinkhanen, in het lijf; bij anderen, de Boom-sprinkhanen en 

Krekels, in de pooten. In het eerste geval ontwaart men, aan weêrszijde 
van den eersten buikring, een gespannen vliesje, aan wiens binnenvlakte 
eenige hoornstukjes bevestigd zijn, welke met een, door een helder vocht 
gevuld en eene zenuw opnemend, blaasje in verband staan; deze toestel 
eindelijk wordt van achteren ingesloten door de in dezen ring uitkomende, 
luchtbuis, welke echter blaasvormig verwijd is. In het tweede geval ligt deze 
toestel in de scheenen van het eerste paar pooten : men ontwaart aldaar, aan 
weêrszijde, de met een vlies bespannen opening, en inwendig, tusschen beide 
vliezen, de verwijde luchtbuis, aan wier voorrand zich de aanzwelling uit- 
breidt van eene zenuw, die van den eersten borstknoop komt, De eijeren 
worden, in den regel, in holen verborgen, welke het wijfje onder den grond 
legt. Deze afdeeling bevat de drie hoofdgeslachten der Bosch-sprinkhanen, 
der Veld-sprinkhanen en der Krekels. 

De Bosch-sprinkhanen. (Zoeusta.) 

De bosch-sprinkhanen, zoo genoemd om hun verblijf op boomen of hees- 
ters, en aan welke men ook den naam van sabel-sprinkhanen geeft, omdat 
de wijfjes van eene, veelal zeer groote, sabelvormige legboor voorzien zijn, 
zijn voornamelijk gekenschetst door hunnen voel, welke vier, en niet, zoo 
als bij de overige Sprinkhanen, drie, leden vertoont; en door hunne groote, 
borstelvormige sprieten, welke steeds meer dan half zoo lang en niet zelden 
langer dan het geheele ligchaam zijn. De eenvoudige oogen ontbreken in 
den regel. De legboor der wijfjes is groot, sabelachtig en bestaat uit twee 

kleppen. De mannetjes hebben , in plaats van de legboor , twee kegelvormige 
punten, bedekt door twee gespletene blaadjes. De toestel, hetgeen men voor 
het gehoorwerktuig houdt, ligt in de pooten. De regter voorvleugel der 
mannetjes, somtijds ook de linker, is van een zoogenaamd spiegeltje, hetgeen 
als muzijkwerktuig dient, voorzien. Bij sommige soorten zijn de vleugels zeer 
kort; bij andere ontbreken zij geheel. De vleugels liggen in de rust steeds 
loodregt. Velen zijn groen, anderen bruin van kleur. Zij zijn over alle wereld- 
deelen verbreid, en vooral zeer menigvuldig in soorten in de boschrijke 
streken der heete gewesten, zoo als Oost-Indië en Zuid-Amerika. Zij houden 
zich liever op boomen of struiken op dan in het gras, kruipen van tak tot 
tak, maar vliegen weinig, gebruiken echter hunne vleugels als een valscherm, 
bij het springen van de hoogte naar de laagte. Zij voeden zich met gras 
en de bladeren van kruiden, heesters of boomen; eten echter, in de gevan- 

genschap, ook hunne doode kameraden op; drinken veel, en worden door 
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allerlei vogels, welke ze gaarne eten, verdelgd. Men heeft op verscheidene 
plaatsen, vooral in Japan, de gewoonte, deze dieren in kleine kooijen te houden. 
Wanneer men hen vangen wil, trachten zij zich door beten te verdedigen. 

De meest bekende, in het grootste gedeelte van Europa en ook bij ons 
gemeene , soort is de gewone groene sprinkhaan (Loeusta viridissima). Hij 
bereikt gewoonlijk eene lengte van anderhalven duim en is geheel groen, 
zonder vlekken. Hij houdt zich op boomen, heesters, heggen, tuinen of zelfs 
weilanden op, en verraadt zijne aanwezigheid door zijnen eentoonigen zang; 
zwijgt echter dadelijk, zoodra men hem nadert, verschuilt zich, en is om zijne 
groene kleur moeijelijk te ontdekken. Deze dieren paren in den nazomer 
herhaaldelijk, en het wijfje brengt telkens hare eijeren met hare legboor in 
eene holte, op nagenoeg eenen duim diepte, onder den grond. Ieder dezer 
holen, welke op grootere of kleinere afstanden van elkander verwijderd zijn, 
bevat niet meer dan tien tot twaalf langwerpige eijeren. Deze, zelfs tegen 
de felste koude bestand, blijven tet in de maand Mei van het volgende jaar 
liggen, als wanneer de jongen ontwikkeld zijn, en ei en hol verlaten. Zij 
vervellen bij tusschenpoozen herhaaldelijk; krijgen reeds in de maand Julij, 
na de derde vervelling, beginsels van vleugels, volmaakte vleugels echter eerst 
in Augustus, alswanneer de laatste vervelling plaats heeft. Nadat de paring 
en het eijerleggen hebben plaats gehad, sterven zij allen bij aannadering van 
den winter. Eene kleinere Europeaansche soort, Loc. verrucivöra, heeft de 
voorvleugels met bruin gevlekt en hare sprieten zijn korter. De hoofdkleur 
is gewoonlijk groen, somtijds ook bruin= of roodachtig. Zij bijten zeer hevig ; 
LinNÉ verhaalt, dat ze door de Zweedsche boeren gebezigd worden, om de 
wratten af te bijten. Volgens BELON bevestigt men, op het eiland Creta, 
deze sprinkhanen, als aas, aan vischhoeken en laat ze vliegen, om daarmede 

zwaluwen en andere vogels te vangen. Bij sommige soorten, b.v. bij Loe. 

ephippiger, uit het warme Frankrijk, ziet men, in stede van vleugels, slechts 
een paar, de dekschilden voorstellende schubjes. Bij andere, b.v. bij Loe. 
dorsälis, hebben de mannetjes volmaakte, de wijfjes in het geheel geene 
vleugels. 

Onder de uitheemsche soorten zijn er vele, welke aanzienlijke verscheiden- 
heden van de onze aanbieden. Wij voeren slechts eenige der merkwaardigste 
van Java aan. Bij sommige zijn de dekschilden buitengewoon breed en blad= 
vormig, b.v. bij Loe. (Pseudophyllum) leuconota, die, zonder de sprieten, 
vier duim lengte bereikt, en groen is, met witte vlekken op de schilden; en 

Loc. (Pseudophyllum) neriifoltum : nagenoeg even groot als de voorgaande 
soort, maar de schilden smaller; geheel groen, met flaauwe geelachtige 
vlekjes op de schilden en met eene roodachtige legboor. — Eene andere 
soort, Loe, (Megalödon) ensiféra, is merkwaardig om hare krachtige gestalte ; 
haren grooten kop, en haar zadelvormig, met stekels voorzien borststuk. Zij 
is vaal bruinachtig rood van kleur; het borststuk is groenachtig, en de 
legboor van het wijfje is zeer lang. De Javanen, welke deze soort adah djankrik, 
hetgeen vecht-krekel beteekent, noemen, vangen haar, om ze zamen te 

Jaten vechten; en daarbij even als bij de haangevechten, aanzienlijke wed- 
dingschappen aan te gaan. 

28 
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De Veld-sprinkhanen. (Gryllus.) 

De veld-sprinkhanen (Gryllus of Aecridium), stemmen, in het algemeen 
in maaksel, gestalte en de loodregte rigting der vleugels, hun voedsel, hunne 
voortteeling en ontwikkeling, met de Bosch-sprinkhanen overeen ; maar hun 

voet bestaat slechts uit drie leden; hunne sprieten zijn niet langer dan de 
helft van het overige ligchaam, dikwijls zelfs korter, en bij velen in stede 
van draadvormig, eenigzins knodsvormig of zamengedrukt; zij zijn van drie, 
in eenen driehoek, tusschen de sprieten en de twee zamengestelde oogen 
geplaatste, eenvoudige oogjes voorzien ; de legboor der wijfjes is veel minder 
ontwikkeld; beide seksen brengen een zingend geluid voort, en wel door 
het wrijven der dijen van de achterpooten tegen de vleugelschilden; en zij 
maken meer gebruik van hunne vleugels dan de Bosch-sprinkhanen. Zij houden 
zich in vlakke, drovge, met heidekruid, heesters of gras en kruiden be- 
groeide, maar aan de zon blootgestelde streken op. Zij verheffen zich sprin- 
gende in de lucht en, door hunne uitgespreide vleugels gedragen of ook door 
den wind ondersteund, zijn zij in staat, op deze wijze, aanzienlijke afstanden 
af te leggen. De meeste soorten worden aan de plaatsen, welke haar tot 
woonplaats zijn aangewezen, in eene ongeloofelijke menigte aangetroffen; 
en men zoekt alsdan, van de grootere schadelijke soorten, de eijeren op, 

en vernielt ze, ten einde hunne te groote vermenigvuldiging tegen te gaan: 
dit is b.v. het geval in het zuidelijke Frankrijk, waar men, in 1855, alleen 
te Sainte-Marie, bij Marseille, drie honderd millioen eijeren dezer dieren 
opzamelde. Wanneer intusschen, in zekere jaren, zoo als dit b.v. ook bij 
Veldmuizen en Meikevers plaats heeft, alle omstandigheden voor de ontwik- 

keling dezer dieren gunstig zijn, zoo verschijnen zij in zulk eene menigte, 
dat zij hunne woonplaatsen, wanneer zij de vleugels verkrijgen, veelal reeds 
kaal gevreten hebben, en zich dien ten gevolge genoodzaakt zien, andere 
streken op te gaan zoeken. Zij verbreiden zich, in dit geval, over wijd 
uitgestrekte landen, ja geheele werelddeelen; trekken in groote zwermen 
zelfs over zee; verduisteren, door hunne, alle verbeelding te boven gaande 
menigte, de zon; verpesten door hunne voeten hoog op elkander liggende 
doode ligchamen de lucht, en vernielen, in ongeloofelijk korten tijd, ieder 
spoor van groen op de landerijen, welke in hunnen weg liggen. Dit zijn 
de alom bekende verhuizingen der Sprinkhanen, welke te regt onder de 

meest vreesselijke plagen gerekend worden, en tegen welke de menschelijke 
magt niets vermag te doen. Het is vooral in Afrika, het zuidoostelijk Europa 
en de groote vlakten van het westelijke Azië, dat de soorten huisvesten, 
welke om hare verwoestingen berucht zijn. Zij hebben bijkans jaarlijks plaats 
in het noordelijke Afrika en Arabië. Zoo werd in 1799 geheel Marokko, 
binnen den korten tijd van drie dagen, door deze dieren van al hetgeen 
het plantenrijk aan groen oplevert, beroofd, en hetzelfde had het volgende 
jaar plaats in een groot gedeelte van Klein-Azië. De noordewinden voeren 
niet zelden digte zwermen van Sprinkhanen uit de binnenlanden van Afrika, 
tot aan de Kaapstad en op de in zee zeilende schepen, zoo als dit b.v. nog 
in 1845 plaats greep. In vroegere eeuwen, meer dan thans, verbreidden zich 

zwermen van Sprinkhanen, uit het oostelijk Europa komend, tot over de 
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westelijke landen van dit werelddeel, zoo als dit het geval was in 1748, 
toen een groote zwerm ons land en Engeland tot de Orkadische eilanden 
kwam bezoeken. Sommige volken eten deze insecten : dit deden b.v. reeds 
de oude Joden ; en dit heeft nog plaats in vele streken van Afrika en Azië. 
De soort, welke in Europa de meeste verwoestingen aanrigt, is de {rek- 

sprinkhaan (Gryllus migratorïus). Zij behoort onder degenen, welke korte, 
draadvormige sprieten hebben. Zij heeft vier duim vlugt, en is bruinachtig 
groen van kleur, met geelachtige, maar bruin gevlekte vleugelschilden. De 
soort, van welke men, voornamelijk in Noord-Afrika, West-Azië en het zuide- 

lijke Europa, groote zwermen waarneemt is Gryllus tataricus. Het wijfje is 
twee en een halven duim lang; het mannetje een-derde kleiner. Zij is geel— 
achtig bruin van kleur, op de vleugelschilden met donkere schrapjes. — 
Sommige soorten zijn om de fraaije kleuren harer oogen zeer opmerkelijk. 
Onder deze behooren Gryllus coerulescens, de achtervleugels groenachtig 
blaauw met een zwarten band, en Gryllus stridülus, de achtervleugels rood, 
aan het einde zwart: beide gemeen in Europa en ook bij ons, op drooge, 
zandachtige streken of heidevelden. 

Eene soort met zeer korte sprieten, Gryllus gallindeëus, van Java, is 

merkwaardig om de buitengewone ontwikkeling van haar borststuk, hetgeen 
zich als een hooge en scherpe zadel verheft, die boven den kop uitsteekt en 
over een gedeelte van het achterlijf heenreikt. Het wijfje is dubbel zoo groot 
als het mannetje, hetgeen niet geheel eenen duim lengte bereikt. 

Bij sommige soorten, Tetrix, zijn de voorvleugels buitengewoon klein, en 
het borststuk is naar achteren schildvormig en dikwijls zoo sterk verlengd, dat 
het over het achterlijf heenreikt. Dit laatste is zeer in het oog vallend bij 
Gryllus subulatus, minder bij Gryllus bipunctälus ; beide gemeen in Europa. 

Bij andere soorten, Gomphocêrus, zijn de sprieten knodsvormig. Onder 
deze behoort Gryllus sibirteus. In Siberië en zelfs op de toppen der Zwit- 
sersche Alpen waargenomen. Een duim lang. De scheenen der voorste pooten 
zijn bij het mannetje sterk uitgezet. 

Nog andere soorten, Truwvalis, zijn merkwaardig om hare zamengedrukte 
en sabelvormige sprieten. De kop is verlengd, en bij de meesten schuins naar 
boven gerigt, hetgeen haar eene zeer eigenaardige gestalte verleent. Onder 
deze behoort Truwalis nasutus, wee duim en meer lang, groen of roodachtig, 
somtijds met lichte lengtestrepen. Bewoont het warme Europa en Afrika, 
tot Achter-Indië en Japan. 

Andere soorten hebben een zeer verlengd borststuk; haar kop is mede 
verlengd en schuins naar boven gerigt; de sprieten zijn draadvormig en zeer 
kort; en de vleugels ontbreken geheel en al. Zij worden in het heete Amerika 
aangetroffen. De eene, Prosopia radüla, heeft nagenoeg vier duim lengte 
en is groen van kleur. 

Men vindt in het zuidelijke Afrika verscheidene Veld-sprinkhanen, welke 
zich van al de voorgaande onderscheiden door hare korte, weinig tot het 
springen geschikte achterpooten. Haar kop is kort. Het achterlijf is, bij de 
mannetjes, blaasachtig opgezwollen; daarentegen zijn de vleugels, bij de 
wijfjes, zeer klein. De meest bekende is Pneumora variolosa, anderhalven 
duim lang; groen met witte vlekken, 
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Eenige soorten, Xya, wijken door den vorm harer pooten geheel van de 
overige af. Hare lange, tot springen ingerigte, achterpooten, zijn namelijk, 

in stede der gewone leden van den voet, ieder van drie lancetvormige aan- 
hangsels voorzien; terwijl het voorste paar pooten verbreed is en tot graven 

dient. Onder deze behooren Xya variegäta, welke in Spanje en het zuidelijk 

Frankrijk, aan de oevers der rivieren aangetroffen wordt, en Xya fossor, 

van Afrika, 

De Krekels. (Acheta.) 

De krekels, welke men ook gravende sprinkhanen noemt , zijn voornamelijk 
gekenschetst door hunne, horizontaal op het ligchaam liggende, vleugels. 
Hunne voeten bestaan uit drie leden ; de scheenen zijn gedeeltelijk met doornen 
gewapend, en de sprieten zijn borstelvormig en lang. Zij leven onder den 
grond of verschuilen zich in allerlei holen. Zij voeden zich met de wortelen 
van planten, met gras, kruiden of zaad, vechten niet zelden met elkander 

en verscheuren zich wederkeerig, zoowel de voorwerpen van gelijke als 
van verschillende soorten. Zij brengen hunnen zoogenaamden zang door 
wrijving met de vleugels voort. De meesten zijn nachtdieren, die door hare 
eenvoudige, veelal bruine kleur, weinig in het oog vallen. 

De gewone krekels hebben de vleugeldekken korter dan de achtervleugels 
en het wijfje is van eene groote legboor voorzien. De twee gemeenste soorten 
van Europa, welke ook ons land bewonen, zijn de Veld- en Schoorsteen- 

krekel. De weldkrekel (Acheta campestris) heeft eenen duim lengte en is 

zwartachtig van kleur, maar de vleugels zijn lichter, bruin— en geelachtig, 

en de dijen der achterpooten van onderen rood. Hij houdt zich op drooge, 
zonnige plaatsen op, en graaft, aan hellingen, tamelijk diepe holen, waarin 

het mannetje, uit de opening kijkende, zijnen eentoonigen zang laat hooren. 

De mannetjes vechten met elkander, hetzij kop tegen kop houdende, hetzij 

met de achterpooten, en bijten elkander vleugels en pooten af, tot dat de over- 

wonnene van den overwinnaar verscheurd en verslonden wordt. Het wijfje 

legt, bij tusschenpoozen, tot drie honderd eijeren in eene holte. De jongen 

komen reeds na verloop van veertien dagen uit; overwinteren gezellig; 

komen eerst in de maand Mei van het volgende jaar te voorschijn, en krijgen 

hunne volmaakte vleugels eerst een of twee maanden later. De tweede soort 

js de schoorsteenkrekel (Acheta domestica). Hij is aanmerkelijk kleiner dan 

de Veldkrekel, geelbruin van kleur, en de achtervleugels zijn in eene aan- 

zienlijke punt verlengd. Men vindt deze dieren in de huizen, vooral op het 
land. Zij kruipen in de spleten der muren of onder de deelen van de vloer, 
en houden zich steeds aan warme plaatsen, zoo als ovens, schoorsteenen 

op, van waar zij hunnen hoogen, eentoonigen zang doen hooren. Zij voeden 

zich met granen, meel, brood, en drinken gaarne en veel. In Sicilië leeft 

eene soort, Acheta megacephäla, wier zang zoo krachtig is, dat men dien 

tot op groote afstanden verneemt. Bij Ach. monstrósa zijn de verlengde 

punten der vleugels naar boven omgekruld en spiraalsgewijze gerold ; de voet 
bestaat uit vier leden. 

Eene soort, Myrmecophila acervorum, heeft een ovaal ligchaam, de dijen 

der achterpooten zijn buitengewoon verdikt; en de vleugels ontbreken geheel 



221 

en al. Zij is kleiner dan een hennipzaadje en wordt in mierenhoopen aan- 
getroffen. 

De merkwaardigsten dezer afdeeling zijn de mol-krekels (Gryllotalpa), zoo 
genaamd, omdat hare voorste pooten, zoowel de voet als de scheenen, zeer 
breed, plat, van tanden voorzien en derhalve, even als bi de mollen, tot 
eene, geheel tot het graven ingerigte, soort van hand omgevormd zijn. 
De legboor ontbreekt bij het wijfje. De Europeaansche soort, Gryll. vulgdris, 
wordt bij ons veenmol genoemd. Onze Veenmol is anderhalven duim lang, 
donkerbruin van kleur, van onderen geel, aan de dekschilden grijsbruin, 
met donkere aderen. Zij houdt zieh op velden, weilanden, tuinen en de 
veenen op, en leeft onder den grond. Hier graaft zij, op eene zeer geringe 
diepte, horizontale gangen, en daar zij alle, op haren weg zich bevindende, 
worteltjes van gras, granen of kruiden afknaagt en eet, en de planten dien te 

gevolge veelal sterven, zoo rigt zij daardoor veel schade aan. Het wijfje legt 
in de maand Junij, in eene omstreeks een halven voet diepe holte, welke 
zij in den grond graaft, omstreeks drie honderd eijeren. De jongen, welke 
reeds veertien dagen later uitkomen, graven, van hunne nestholte, talrijke 

zijdelingsche gangen, om voedsel te gaan zoeken; zonderen zich in September 
van elkander af, en begeven zich, in October dieper onder den grond, om 

aldaar te overwinteren. 

DE LOOPENDE REGTVLEUGELIGE INSECTEN. (CURSORÍA.) 

Zij enderscheiden zich van de overige Regtvleugelige insecten, doordat 
hunne pooten slechts tot het loopen, en niet tot het springen ingerigt zijn. De 
zoogenaamde muzijkwerktuigen zijn bij geene soort dezer familie aanwezig. 
Hunne vleugels leggen horizontaal op het lijf. Zij vormen drie, onderling 
zeer verschillende hoofdgeslachten, te weten dat der spook-sprinkhanen 
(Mantis); dat der kakkerlakken (Blatta), en dat der oorwormen (For- 
ficüla). 

De Spook-sprinkhanen. (Mantis.) 

Dit geslacht bevat een aanzienlijk getal soorten uit de heete en warme lucht- 
streken, die onderling veelvuldig door hare gestalte, grootte, vleugels en 
de vorming der voorpooten afwijken, en die niet zelden eene min of meer 
zonderlinge, en derhalve buitengewoon in het oog vallende, gedaante hebben. 
Deze dieren hebben den kop niet door het voorste borststuk overdekt, en 
men ontwaart vijf leden aan iederen voet. 

Men noemt meer in het bijzonder roof-sprinkhanen of Mantis, de soorten, 

bij welke het voorste paar poolen de gedaante heeft van groote, gewapende en 
tot het vatten ingerigte armen. Deze pooten zijn veel krachtiger dan de overige, 
welke meestal zeer dun zijn; zij zijn ver naar voren geplaatst, van onderen 
met stekels gewapend, en de scheenen sluiten, als een knipmes, in eene, aau 
de onderzijde der dijën zich bevindende, sleuf. Zij voeden zich met allerlei 
insecten, en verscheuren elkander niet zelden onderling. Eene soort van deze 
onderafdeeling, Mantis réligiosa, wordt in het warme Europa en in Afrika 
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aangetroffen. Zij is over de twee duim lang en groen of bruinachtig van 
kleur. De Turken vereeren dit insect, omdat het dikwijls, als een biddende, 
met bijeengebogene voorpooten en den kop omhoog, onbewegelijk zittend 
gezien wordt. Het houdt zich in de wijnbergen, op allerlei kruiden, of het 
mos op; vliegt goed, en vervolgt vliegende sprinkhanen en andere insecten. 
Het wijfje maakt voor hare eijeren eene soort van nest met cellen, en hangt 
het aan eene grashalm op : hetis 1% duim lang, */s duim dik, en uit eene 
slijmachtige massa gemaakt, welke, gedroogd, aan oud bruin papier doet 
denken. Deze eijeren overwinteren; de jongen komen eerst in de maand 
Junij van het volgende jaar te voorschijn; terwijl zij allen reeds in October 
sterven. Eene grootere, mede groene soort, Mantis laticollis, komt van 
Java. — Bij sommige soorten is het borststuk buitengewoon verbreed, b.v. 
bij Mant. rhombica van Java, waar het eene geheel ruitvormige gedaante 
heeft : deze soort is fraai geel— en roodachtig en bruin geschakeerd, maar 
de achtervleugels zijn grootendeels zwart. — De wijfjes van sommige soorten 
hebben zeer kleine vleugels : dit is b.v. het geval bij eene kleine soort, 
Mant. punctäta, van Java. — Bij andere soorten (Empüsa) zijn de sprieten 
bij de mannetjes aan weêrszijde kamvormig, terwijl die der wijfjes borstel— 
vormig zijn; en de kop is van boven tot eene soort van hoorn verlengd. Onder 
deze behooren Mant. pauperäta van het zuidelijke Frankrijk : geheele lengte 
twee duim, kleur groen; en Mant. gongylodes van het vaste land van 
Indië. 

De spook-sprinkhanen zonder tangpooten, dragen den naam van Phasma 
of Spectrum. Alle hunne pooten zijn zwak en ngch tot het springen, noch 
tot het vangen van hunnen buit ingerigt. Hunne gestalte is onderling zeer af- 
wijkend. Sommigen zijn zeer dun en lang en daar ook de vleugels niet zelden 
ontbreken en zij bruinachtig van kleur zijn, zoo gelijken zij op dorre takjes; 
andere, meestal groene, soorten, doen door de breede aanhangsels, waarvan 
haar lijf en de pooten voorzien zijn, aan bladen denken. De wijfjes van 
sommige soorten zijn veel grooter dan de mannetjes en geheel zonder eenvou- 
dige oogen. Verscheidene soorten bereiken eene zoo aanzienlijke grootte, 
dat zij in dit opzigt alle overige insecten overtreffen. — Bij de meeste ge- 
vleugelde soorten zijn de achtervleugels groot, de voorvleugels kort. Eene 

der grootste van deze afdeeling is Ph. Reinwardtii van Java, ruim zeven 
duim lang : lichtbruin, de achtervleugels met donkerbruin gemarmerd. Eene 
even groote soort, Ph. gigas, komt eveneens van Java. Bij eene kleine soort 
van Sumatra, Ph. pulchellum, zijn de donkerbruine achtervleugels met eene 
groote, lichte, halvemaanvormige vlek geteekend. Ph. Mülleri van Sumatra, 
ruim drie duim lang, heeft zoowel de voor- als de achtervleugels zeer klein, 
en alle pooten met doorntjes gewapend. — Onder de soorten zonder vleugels 
merken wij op : Ph. nematodes van Java, vier duim lang; pooten buiten- 
gewoon lang en dun; het lijf zoo dun als een grassteeltje.— Men onder- 
scheidt onder den naam van wandelende bladen (Phyllium) eenige soorten 
uit de heete streken der oude wereld, welke zich door hare breede gestalte 
en haar kort borststuk van de overige onderscheiden. Haar achterlijf is zeer 
plat, breed en eivormig, en de voorvleugels zijn bij de mannetjes, de achter 
vleugels bij de wijfjes zeer klein, De dijen of ook de scheenen zijn verbreed 

\ 
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en van aanhangsels voorzien. De meest bekende soort is Ph. siccifolium, 
van de Sechelles over Java en Timor tot Nieuw-Guinea verbreid. Eene andere 
soort, Ph. pulchrifolium, komt van Java. 

De Kakkerlakken. (Blatta.) 

De Kakkerlakken hebben den kop onder het borststuk verborgen, en een 
plat, eivormig of rondachtig ligchaam. Hun voet bestaat uit vijf leden ; hunne 
sprieten zijn lang en borstelvormig; de pooten alle van gelijke gedaante, 

en aan de scheenen met doornen gewapend; het achterlijf is van achteren 
_ van twee konische, gelede aanhangsels voorzien, en de eenvoudige oogjes 

zijn zeer onduidelijk. Sommige soorten hebben vleugels; bij anderen is het 
wijfje en bij nog andere zijn beide seksen ongevleugeld. Zij worden zoowel 

in de nieuwe als de oude wereld aangetroffen. Zij zijn nachtdieren, voeden 
_ zich met allerlei dierlijke en plantenstoffen ; en nestelen zich in de gebouwen 
‚in, waar zij zich over dag schuil houden, bij nachttijd echter gezellig te 
voorschijn komen en niet alleen op alle mogelijke eetwaren maar ook op 

_ anderestoffen, zoo als papier, boeken, leder, laken, wollen dekens, olie, 
_ zalf of kleuren, zelfs giftige, enz., aanvallen, en die verslinden. De wijfjes 
_ dragen hare eijeren in twee aan het achterlijf bevestigde bundels, van welke 

ieder vijftien tot twintig bevat, gedurende verscheidene weken met zich rond, 
en bevestigen ze alsdan aan andere ligchamen. 

De gewone kakkerlak (Blatta americäna) is ruim eenen duim lang, geel 
achtig ros van kleur, en heeft lange sprieten en groote vleugels. Deze soort 
wordt dikwijls met de schepen uit andere werelddeelen hierheen gebragt, schijnt 
echter onze gematigde luchtstreek niet te kunnen verduren. Eene andere 
rosse soort, Bl. lurida, bewoont Java. In het oostelijke Europa en westelijke 

Azië vindt men, in grooten getale, eene soort, Bl. orientälis, met korte, 

bij het wijfje zelfs buitengewoon kleine vleugels, die minder dan eenen duim 
lengte heeft en rosachtig kastanjebruin van kleur is. In Europa leven nog 
verscheidene andere soorten met volmaakte vleugels bij beide seksen. De 
eene, Bl. lapponica, is slechts een halven duim lang, en zwartbruin met 
grijze vleugelschilden. Zij brengt veel nadeel toe aan de gedroogde visschen, 
welke het gewone voedsel der Laplanders uitmaken, Eene andere kleine soort, 
Bl. germanica, is geelachtig bruin met twee zwarte streepjes op het borststuk, 
Zij bewoont de bosschen, nestelt zich echter gaarne in huizen en schepen 
in, en is vooral menigvuldig in het warme oostelijk Europa. Zij is even 
schadelijk als de overige soorten. Het wijfje legt hare eijeren in April, 
maar de jongen krijgen de vleugels eerst in September, na vijf malen verveld 
te hebben. 

De Oorwormen. (Forficula.) 

De Oorwormen zijn voornamelijk gekenschetst door het groot, hoornachtig , 
tangvormig aanhangsel, waarmede het einde van hun achterlijf gewapend 
is; door hunne zeer kleine harde vleugelschildjes, onder welke de waaijer- 
vormig zamengeplooide achtervleugels verborgen zijn, en door hunne, slechts 
van drie leden voorziene, voeten. Hun ligchaam is smal en eenigzins afgeplat; 
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zij hebben draadvormige sprieten, die korter zijn dan het ligchaam, en de 
eenvoudige oogjes ontbreken. De tangen zijn bij de wijfjes meestal kleiner 
dan bij de mannetjes. Zij houden zich op planten, onder steenen en de schors 
der boomen, of zelfs in de huizen op ; worden meestal gezellig aangetroffen ; 
voeden zich met allerlei stoffen ; beminnen voornamelijk de vruchten, eten 
echter ook hunne doode kameraden; en trachten zich met hunne tang te 

verdedigen, wanneer zij aangevallen worden. Het wijfje beschermt hare ei- 
jeren, door zich daarop te zetten; ook de jongen vlugten, bij gevaar, onder 
den buik der moeder, en vertoeven er somtijds uren lang achtereen. De naam 
van oorworm werd aan deze dieren gegeven ten gevolge van het oude bij- 
geloof, dat zij den mensch gaarne in het oor kruipen. 

Onze gewone oorworm (Forficula auriculärta), is een’ halven duim lang 
en bruin, maar de pooten zijn geel en de kop is rood. Eene andere veel kleinere 
Europeaansche soort, Forf. minor, heeft eenen zwarten kop. Onder de uit- 
heemsche soorten zijn er, die aanzienlijk grooter zijn, een zeer krachtig 
achterlijf en zeer groote tangen hebben : b.v. Forf. brachynota van Sumatra, 
van meer dan anderhalven duim, en Forf. insignis van Java, van meer 
dan twee duim lengte. 

DE STAART-INSECTEN. (THYSANURA.) 

Deze familie, welke de beide geslachten der suikergasten (Lepisma) en 
springstaarten (Podura) bevat, sluit zich, ofschoon in vele opzigten op 

zich-zelf staande, het meest natuurlijk aan de Oorwormen aan. Zij worden 
zoo genoemd, omdat haar achterlijf gemeenlijk, aan zijn eiude, van eene 
soort van staart, uit twee of drie borstels, en behalve deze, somtijds uit 
andere aanhangsels, zamengesteld, voorzien is. Zij hebben volmaakt ontwik- 

kelde mondwerktuigen, zamengesteld uit boven— en onderkaken. De vleugels 
ontbreken geheel, even als bijna altijd zamengestelde oogen, welke vervangen 
worden door eene, aan weêrszijde van den kop geplaatste, hoop van omstreeks 
zes lot veertien eenvoudige oogen. Zij ondergaan geene gedaante-verwisseling, 
vervellen echter herhaaldelijk. Velen zijn zeer klein, en de grootste bereiken 
naauwelijks eenen halven duim lengte. Men vindt deze diertjes aan donkere, 
verborgene plaatsen, b.v. onder steenen of afgevallene bladeren, onder de 
schors van boomen, of zelfs in onze kasten, meubelen, boeken, enz. 

De Suikergasten. (Zepisma.) 

De Suikergasten hebben een langwerpig ligchnaam, hetgeen veelal met kleine, 

in de lengte geribte, onregelmatige schubjes bedekt is. Hun achterlijf, uit 
negen tot tien ringen zamengesteld, is behalve eenige kortere aanhangsels, 
aan zijn einde van drie lange, gelede, borstelachtige draden voorzien. Hunne 
sprieten zijn lang en bestaan uit een groot getal, zeer korte geledingen. De 
voelers zijn vier in getale. De pooten zijn kort. 

De eigenlijke suikergasten hebben een plat, met zilverachtige schubben 
bedekt lijf, hetgeen van achteren van drie draadjes van gelijke lengte voorzien 
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is en hunne sprieten zitten tusschen de beide, kleine, ver van elkaâr ge- 
plaatste, boopen van oogen. De gewone soort, Lepisma saecharina, is, zonder 
den staart, een-derden duim lang, en geheel zilverkleurig. Het is een nachtdier, 
hetgeen in onze huizen, vooral in oude boeken, laden, kasten, enz., aan- 

gelroffen wordt. Het schijnt uit Amerika afkomstig te zijn, waar het in de 
suiker leeft. 

De spring-suikergasten (Machilis), hebben een gewelfd lijf en de middelste 
draad van het achterlijf is langer dan de beide overigen. Hunne oogen zijn 
groot, digt naast elkander geplaatst, en de sprieten zijn digt onder de oogen 
ingeplant. Zij houden zich ia bosschen op, en bewegen zich springende voort. 
De gewone soort, Machilis polypöda of maritima, leeft in bosschen. Zij 
is bruin, met roestkleurige vlekken. 

De Springstaarten. (Podura.) 

De springstaarten worden aldus genoemd, omdat het achterlijf, bij de 
de meesten, aan zijn einde voorzien is van eenen gevorkten draad of ook 
van twee draden, welke, onder het achterlijf gebogen en vervolgens uitge- 
strekt, als eene springveder werken, en met wier behulp het diertje aanzienlijke 
sprongen maken kan. Het lijf is langwerpig of min of meer kogelvormig, 
meeslal met haren, somtijds ook met schubjes bedekt. De staart ontbreekt 
bij zeer jonge voorwerpen, en sommige soorten verkrijgen er nooit een. Het 
zijn zeer kleine diertjes, welke zich bij ons onder steenen, op de aarde, onder 
afgevallene bladeren of onder het mos aan boomen ophouden. 

Podura villósa, een-zesden duim lang, is lichtbruin met donkerbruine streep- 
jes en vlekjes — Eene der gemeenste soorten is Pod. fimeläria of ambülans, 
kleiner dan de voorgaande, witachtig, en gemeen op de tuinaarde, vooral 
in bloempotten. Pod. swceineta, ìs zwartachtig, met eenen geelen ring om 
het lijf; Pod. plumbéa, glanzig blaauwachtig grijs, is gemeen onder afge- 
vallene bladeren of het mos aan boomen. — Eene andere soort, Pod. aquatica, 
wordt, ook bij ons, zeer menigvuldig op het water aangetroffen, waar deze 
diertjes, in menigte bijeen verzameld, groote zwarte plekken vormen, die 
meestal vergezeld zijn van witte plekken, zamengesteld uit de afgestroopte 
vellen dezer diertjes. — Eene soort Desoría glacialis, wordt op het ijs der 
gletschers in Zwitserland aangetroffen. 

Bij anderen, Sminthurus, vormen het borststuk en het achterlijf te zamen 
een min of meer ei- of kogelvormig geheel. Dit gedeelte is kogelvormig bij 
den groenen Sminth. viridis, en den bruinen Sminth. fuscus. — Sminth. 
signdlus, met een langwerpig eivormig lijf, is lichtgroen , met zwarte schuin- 
sche strepen aan de zijden. 

De soorten zonder springstaart, Anura, hebben het lijf van achteren af- 
gerond, en in stede van kaken eenen tot zuigen ingerigten mond. Eene zeer 
kleine soort, An. roséa, is geheel rosékleurig, 

29 
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DE SNAVEL-INSECTEN. (RHFNGOT4) 
De snavel-insecten, meestal halfvleugeligen (Hemiptêra) genoemd, zijn 

voornamelijk gekenschetst door hunnen snavelvormigen zuigmond; door hunne 

voorvleugels, welke bij velen, aan de wortelhelft, dik en ondoorschijnend, 
of geheel lederachtig zijn; en doordat de meesten eene onvolkomene, sommigen 
in het geheel geene gedaanteverwisseling ondergaan. Deze orde bevat de 
familiën der wantsen, eicaden, bladluizen, schildluizen en luizen. De 
meesten zijn van vier vleugels voorzien. Zij hebben allen zes pooten en de 
voelers ontbreken. De kaken hebben de gedaante van fijne draadjes, welke 
tot het toebrengen van wonden en het zuigen dienen: zij zijn in de rust, 
in de sleuf verborgen, welke men langs de bovenzijde van eene buisvormige, 
uit de onderlip gevormde, scheede waarneemt. De voet bestaat hoogstens uit 
drie, de sprieten veelal slechts uit vier of vijf leden. Er zijn, bij velen, be- 
halve de zaamgestelde oogen, twee of drie eenvoudige oogen aanwezig. De 
meesten hebben groote speekselklieren en het darmkanaal is lang. Velen 
hebben eene onaangename lucht bij zich, voortgebragt door een vocht, het- 
geen in een, in den buik l'ggend beursje afgescheiden en door een paar, 
de borst van onderen doorborende, openingen naar buiten afgevoerd wordt. 
Vele soorten leven op het land, vooral op alterlei boomen, anderen op of 

in het water. Deze insecten zijn over de geheele wereld verbreid, en voor- 
namelijk zeer menigvuldig in de heete gewesten. Zij worden in drie, zeer in 

het oog vallende en standvastig verschillende afdeelingen gebragt, te weten : 
die der wantsachtigen (Coris) ook ongelijkvleugeligen (Heteroptêra) ge- 
poemd, der cicade-achtigen (Cicäde) ook gelijkvleugeligen (Homoptëra) 
genoemd, en die der lwizen (Pedicùli). 

DE WANTS-ACHTIGE INSECTEN. (CORISZE.) 

Zij zijn voornamelijk gekenschetst door hunne voorvleugels, welke aan de 
wortelhelft dik, ondoorschijnend en lederachtig, en slechts aan de buiten= 
helft vliesachtig zijn. Van daar de naam van Halfvleugeligen, Hemiptéêra, 
welke van hen ontleend en eigenlijk slechts op hen van toepassing is. De 

plaatsing van hunnen, van voren aan het hoofd staanden zuiger levert een 
tweede, en de grootte van het borststuk een derde hoofdkenmerk, Velen 

zuigen plantensappen; anderen het bloed van dieren. Deze afdeeling bevat 
twee groote familiën, te weten: die der landwantsen en die der water 

wantsen. 

DE LAND-WANTSEN. (GEOCORES.) 

De Landwantsen hebben den bek gewoonlijk even lang, somtijds zelfs 
langer dan de borst. Hare sprieten zijn veel langer dan de kop, en aan 

den binnenrand der oogen geplaatst. De voeten bestaan uit drie leden, van 
welke het eerste somtijds zeer kort is. De meesten leven op het drooge, hetzij 
op boomen en planten of op den grond; sommigen echter houden zich aan 

de oevers der wateren op en loopen ook zeer behendig over de oppervlakte 
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van het water, zonder echter te duiken. Deze familie is zeer talrijk aan 
soorten, welke onderling veelvuldig in gestalte en levenswijze afwijken. Wij 
voeren slechts de volgende aan. 

De schild-wantsen (Pentalöma), worden zoo genoemd, omdat het zoo- 
genaamde schild of de driehoekige, van achteren aan het halsschild (het 
voorste borststuk), bevestigde plaat zeer sterk ontwikkeld is. Hare draad 
vormige sprieten zijn uit vijf, zelden vier leden zaamgesteld. Haar ligchaam 
is gedrongen; rondachtig of min of meer langwerpig eirond en afgeplat, 
Zij houden zich op planten op, wier sap zij zuigen en hebben eene onaan- 
gename lucht bij zich, die zij ook aan andere voorwerpen mededeelen. — 
Bij sommigen is het schild zoo groot, dat het tot aan het einde van het 
lijf reikt, en somtijds de vleugels geheel bedekt. Zij worden derhalve Scu- 

telléra genoemd. Eene soort van het gematigde en warme Europa, Scut, 
lineata, is een-derden duim lang; fraai rood, van boven met zwarte lengte 
strepen, op de onderdeelen met zwarte, op rijën geplaatste slippen. Men 
vindt haar op bloemen, vooral op het pijpkruid. Eene andere veel kleinere 
Europeaansche soort, Seut. globus, is zwart, maar op de bovendeelen 
metaalgroen. Nog eene andere, Scut. of Tetyra maura, is eenen halven 
duim lang en zwartgraauw van kleur. — Bij anderen bedekt het schild slechts 
de helft van het achterlijf. Eene in het gematigde Europa gemeene soort, 
Pentalöma ornäta, van vijf lijnen lengte, is zwart met roode vlekken. Zij 
Zij leeft op kool en andere verwante planten, aan welke zij ook hare tonvor- 
mige eijeren hecht, die met een deksel gesloten zijn. Pent. baccârum, ook 
bij ons voorkomende, is een weinig kleiner en roodachtig grijs, met een 
zwart achterlijf. Eene nog kleinere gemeene soort, Pent. cerulèa, is een- 
kleurig, maar zeer levendig, metaalblaauw. Bij eene andere soort uit Cayeane, 
Pent. (Edessa) cervus, is het halsschild aan weêrzijde in eene tamelijk lange 
punt verlengd, en even als het schild groen van kleur, Zij is nagenoeg eenen 
duim lang. 

Andere soorten met een klein schild en een eenigzins verlengd lijf, hebben 
enkele leden der sprieten verdikt. Bij sommigen, Coreus, is het laatste 
lid verdikt. Onder deze behoort Cor. marginälus, eenen halven duim lang, 

kaneelbruin, gemeen in ons werelddeel , leeft op allerlei planten, en beeft eene 
slerke lucht, aan die van appelen herinnerende. Anderen hebben slechis vier 

tot vijf aderen op de voorvleugels, b.v. Lygeus equestris: nagenoeg eenen 
halven duim lang; hoofdkleur rood met zwarte vlekken. Vooral in het voor— 

jaar, gezellig aan boomwortelen zittende. Bij Heterolöma spissicornis zijn de 
twee eerste leden der sprieten zeer dik; de beide laatste kort en dun. 

Bij sommige soorten met draadvormige sprieten toont het achterste paar 
pooten eenen min of meer afwijkende gestalte. Onder deze behoort Arisoscelis 
bilineätus van Brazilië ; eenen duim lang, de scheenen der achterpooten met 
een rood, bladvormig vlies omzoomd. 

Bij andere soorten, Neïdes, vormen de leden der sprieten onderling hoeken. 
Zij zijn zeer rank van gestalte, doen in dit opzigt eenigzins aan de muggen 
denken, en worden op allerlei planten aangetroffen. Onder deze behooren 
Neides tipulärius, eenen duim lang en bruingeel; Neïdes elêëgans, met 

zwarte, gecle en roode tinten. 
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Bij sommige soorten, Rédùüvius, is de bek kort, gekromd, in den regel 
afwaarts gerigt en niet tegen de borst aanliggende. Hare sprieten zijn, aan 
het einde, zeer dun. Sommigen brengen, gelijk de onder den naam van 
Houtbokken bekende Torren, een geluid voort, hetgeen uit spoedig op el- 
kander volgende tikken bestaat. Haar steek veroorzaakt eene zeer hevige 
pijn, en heeft zwellingen en niet zelden zweren ten gevolge. Onze Euro- 
peaansche soorten vallen den mensch niet lastig; daarentegen zijn er in de 
heete luchtstreken, b.v. in Zuid-Amerika, welke zich des nachis op slapende 

menschen zetten en hun bloed zuigen. De gewane soort van Europa, Red. 
personätus, wordt in de woningen aangetroffen, en voedt zich voorname- 

lijk met vliegen, wantsen, of andere insecten. Lengie, drie-vierde duim. 
Kleur zwart. De larve dezer soort is steeds met stof en vuil bedekt. Red. 
eruentus, rood, met zwarte vlekken en ruim eenen halven duim lang, leeft 
op bloemen. Red. amcenus of bullatus van Java, ruim eenen duim lang, 
is vermiljoenrood met slaalblaauwe vlekken. — Eene soort van Australië, 
Holoptilus ursus, is merkwaardig, omdat hare pooten en sprieten aan weêrs- 
zijde digt met hairtjes bekleed zijn. Lengte, een-vierde duim. 

Andere soorten, Leptupus, hebben zeer groote oogen en het borststuk van 

voren versmald; b.v. Lept. littoralis. Lengte, een—vijfde duim. Voorpooten 

aan de binnenzijde met eene rij doorntjes. Bewoont het zuidelijke Europa. 
De eigenlijke wantsen (Cimex of Acanthia) hebben korte sprieten , een min 

of meer plat ligchaam en de vleugels ontbreken somtijds geheel en al. Dit 
is het geval bij de bedwants (Cimea lecliculdrïus), gewoonlijk wandluis 
genoemd. Een-vierden duim lang, plat, eirond en roodbruin van kleur. 

Deze dieren, eene van onze grootste huisplagen, waren reeds bij de ouden 
bekend; men weet, dat zij in de elfde eeuw te Straatsburg menigvuldig waren ; 
maar de Engelsche schrijver SoUTHALL verhaalt, dat zij eerst na het jaar 1670 
naar Engeland gebragt werden. Zij zijn allengskens, door schepen, in alle 

werelddeelen verbreid geworden. Zoo als bekend is, nestelen zij zich vooral 
gaarne in de huizen in; houden zich over dag tusschen balken, het houtwerk, 
vooral van bedden en andere meubelen verborgen, en komen ’s nachts te voor- 

schijn, om op de slapende menschen te kruipen, hun bloed te zuigen, en hun 
op deze wijze steken toe te brengen, welke veelal sterk jeukende zwellingen 
ten gevolge hebben. Zij kunnen schielijk loopen; klouteren, wanneer men 
de pooten van de ledikanten in schotels met water zet, langs de muren en 
plafonds, en laten zich alsdan op de bedden vallen; schuwen het licht; 
beminnen de warmte; kunnen echter ook de felste koude verdragen; leggen 
hare witte, langwerpige, met een deksel voorziene eijeren in den zomer, 
en vermenigvuldigen zeer sterk. Het eenige onfeilbare middel om haar te ver- 
drijven, is zindelijkheid. Noch de damp van brandende zwavel, noch de lucht 
van terpentijn- of andere oliën dooden haar. Men treft haar in vochtige land- 
streken minder menigvuldig aan dan in drooge. Gevangen en bij elkander 
opgesloten, vallen zij elkander onderling aan, en de sterkere dooden de zwak- 
ken en zuigen hare sappen. In de huizen worden zij door eene andere soort 
dezer familie, den bovenvermelden Reduvius, vervolgd en gedood ; en meestal 
kan men uit de tegenwoordigheid van dit dier ook tot die van Wantsen be- 
sluiten.— Sommige soorten, b.v. de groene Cimee torquatus, op Java balang 
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sangat genaamd, brengen veel nadeel toe aan de rijstvelden, door in de rijst- 
halmen, wier sap zij zuigen, te steken, waardoor deze knakken. 

Men kan in de nabijheid der Bedwantsen eenige soorten uit het heete 
Amerika, Phlea, plaatsen. Zij zijn kennelijk aan haar ligchaam, wiens 
randen verbreed zijn en grootere en kleinere, uitstekende hoeken vertoonen. 
De gewone soort, Phlea corlicalis, is nagenoeg eenen duim lang en bruin- 
geel van kleur. 

De Tingis zijn Wantsen met een zeer plat ligchaam en sprieten, welke 
aan het einde knopvormig zijn. De meesten leven op planten, en de steken, 
welke zij in de bladeren of bloemen maken, hebben niet zelden gezwellen, op 
galnootjes gelijkende, ten gevolge. Zij behooren onder de zeer kleine soorten, 
en verscheidene hebben slechts een—achiste duim lengte. Eene der meest 
algemeene soorten, Tingis pyri, leeft op de bladeren van den peerenboom. 

Er zijn eindelijk soorten, Hydrometra, welke zich bij en op het water 
ophouden, en veelal ook op de oppervlakte van het water zeer schielijk loopen; 
maar slechts in hel najaar onder water gaan, waar zij, in den modder verborgen, 
overwinteren. Zij maken derhalve den overgang tot de Waterwantsen. Zij 
leven van allerlei insecten, wier sappen zij zuigen. Hare pooten zijn zeer 
lang en dun, en haar ligchaam is langwerpig, somtijds zelfs buitengewoon 
verlengd, dun en derhalve nagenoeg draadvormig. Deze gedaante vertoont 
eene op het zoete water in Europa gemeene soort, Hydr. (Emesa) stagnorum, 

met een naaldvormig ligchaam, zwart van kleur, en ongeveer eenen halven 
duim lang. Bij eene grootere soort, Gerris lacustris, zija de voorpooten 
ver naar voren geplaatst, aanzienlijk korter dan de overigen, en de vleugels 

ontbreken niet zelden. Bereikt eenen duim lengte. Zwart of donkerbruin ; 
onderdeelen wit of zwart, zijdeachtig glanzig. Kan, de poolen als riemen ge- 

bruikende, zonder dat echter het ligchaam het water raakt, met rukken , zelfs 
tegen den stroom van rivieren en beken, loopen. Andere minder slanke soorten 
hebben de dijen der achterpooten verdikt. Onder deze behoort Velia eurrens, 
even als de beide voorgaande in Europa te huis behoorende. — Aan deze in- 
secten sluiten zich door hare gestalte en levenswijze, soorten aan, welke voor — 
het overige, door haar maaksel, overeenkomst met den Reduvius vertoonen. 
Hare middel- en achterpooten zijn, even als de sprieten, zeer lang en dun; 
de voorpooten tamelijk kort, dik en tot het grijpen van den buit dienende. De 
gewone soort van het gematigde Europa, Ploiaria vägabunda, is een-derden 
duim lang, geelachtig met bruine vlekjes, en leeft als de voorgaande aan 
de oevers van zoet water, waarop zij waggelend, maar tamelijk schielijk en 
met kleine sprongen, loopt. 

DE WATER-WANTSEN. (HYDROCORES.) 

De Waterwantsen onderscheiden zich van de Landwantsen voornamelijk 
door haren korten bek; hare sprieten, die ouder de oogen vastgehecht en 
korter zijn dan de kop; hare voeten, welke gewoonlijk slechts uit twee leden 
bestaan, en hare levenswijze in zoet water, waar de meesten met behendig- 
heid kunnen zwemmen. Hare oogen zijn in den regel zeer groot. Zij steken, 
wanneer men ze aanvat. Zij zijn allen roofdieren, welke op andere insecten 
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jagt maken, ze met hare tangvormige of als tangen werkende voorpooten 
vangen en dan uilzuigen. Zij vliegen alleen bij nachttijd, en slechts op zeer 
kleine afstanden. Zij vormen twee hoofdgeslachten. 

Bij het eene, Nepa, is het voorste paar pooten tot eene soort van tangen 
omgevormd : doordien de, meestal verdikte schenkels van eene vore voor- 
zien zijn, welke de scheenen en den korten of met de scheenen tot eene haak 
vereenigden voel opneemt. De gestalte dezer dieren verschilt, volgens de 
onderafdeelingen. Sommigen zijn krachtig van maaksel en hebben een plat, 
lansvormig lijf; bij anderen is het lijf zeer gerekt en de pooten zijn zeer 
lang en dun. — Bij de eigenlijke Nepa’s bestaan de voeten slechts uit één 
lid; de scheenen der voorpooten zijn dik; de bek is afwaarts gebogen, het 
lijf plat, lansvormig en van achteren van twee draden, tot de ademhaling 
dienende, voorzien. De gewone soort, Nèpa cinèréa , veelal waterscorpioen 
genoemd, is gemeen in ons werelddeel en wordt in onze staande wateren 
menigvuldig aangetroffen. Lengte, zonder de draadvormige aanhangsels, na- 
genoeg een duim; breedte van het lijf in het midden, een-derde duim. Hoofd 
kleur vuil grijsbruin. De eijeren zijn eirond en van zeven draadjes voorzien, 
waardoor zij aan de gepluisde vruchten van zamengestelde bloemen doen den- 
ken. — Andere soorten met twee draden aan het achterlijf, hebben een smal en 
gerekt lijf, slanke en zeer verlengde pooten, en den bek naar voren gerigt. Tot 
deze behoort Ranutra lineäris. Lengte aan het lijf meer dan een duim; dikte 

als die van eene stroohalm. Vuilgrijs of zwartachtig. Achterlijf van boven, 
zoo als bij de voorgaande soort, hoog rood. Vleugels melkwit. De eijeren 
slechts met twee draadjes. Leeft in staande wateren. — Anderen, Belostoma 
genoemd, tot welke de grootste soorten dezer afdeeling behooren, hebben 
eenen kleinen driehoekigen kop; een plat, en nog breeder ligchaam dan 

de eigenlijke Nepa’s, en hare pooten, behalve de voorpooten , zijn, aan den 
binnenrand van zwemhairtjes voorzien. De groote soort uit Zuid-Amerika 
is Bel. grande. In Oost-Indië vindt men Bel. indicum en andere soorten. 
De door ons afgebeelde, Bel. testacéo-pallidum, is als de meest overige, 
grijsachtig olijfbruin, en komt van Zuid-Amerika. — Nog anderen, Naucoris, 
hebben niet alleen de beide paar achterpooten maar ook het achterlijf van 
zwemhairen voorzien, en haar kop is in de schildvormige massa van haar 
plat ligchaam als verborgen. De gewone soort, Naue. eumicoides, is nagenoeg 

eenen halven duim lang en olijfkleurig. Zij zwemt voortreffelijk, en is gemeen 
in de staande wateren van Europa en ook bij ons te lande. 

Het andere hoofdgeslacht, Notonecta, is voornamelijk gekenschetst door de 
pooten. Het eerste paar pooten namelijk is niet tangvormig, maar, zoo als 
somtijds ook het tweede paar, afwaarts gekromd; terwijl het laatste of ook 
somtijds de twee laatste paren van zwembairen voorzien zijn, welke men 
ook aan het achterlijf ontwaart. Haar lijf is zeer langwerpig eirond, maar 
krachtig. Bij onze gewone soort, Not. glauca, is slechts het achterste paar 
pooten voor het zwemmen ingerigt. Lengte een halve duim; hoofdkleur 
geelachtig, voorvleugels roodbruin met zwarte vlekjes. Gemeen in staande 
wateren. Zij zwemt op den rug. Haar steek veroorzaakt eene hevige pijn, 
die echter slechts van korten duur is.— Bij andere soorten, Coriza, zijn 
de beide achterste paar pooten van zwemhairen voorzien, en slechts het voorste 
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paar, hetgeen echter zeer kort is, is glad en afwaarts gekromd. Tot deze behoort 
Cor. stridla van de grootte der voorgaande. Hoofdkleur olijfbruin. Kop en 
pooten geelachtig. Wordt in de staande wateren van het gematigde Europa 
aangetroffen. 

DE CICADE-ACHTIGE INSECTEN. (CICADINE.) 

Deze insecten, gewoonlijk gelijkvleugeligen (Homopterd) genoemd, omdat 
hunne voorvleugels, niet zoo als bij de Wantsen, half vlies— en half lederachtig 
zijn, zijn gekenschetst door hunne geheel van onderen, digt bij de borst 
geplaatsten zuiger. Hunne voorste vleugels zijn somtijds min of meer leder— 
achtig en hard. Het voorste borststuk is kort. Zij leven op allerlei planten, 
met wier sappen zij zich voeden, en worden verdeeld in de familiën der 
eicaden, der bladluizen en schildluizen. 

DE CICADEN. (CICADZ.) 

De Cicaden, ook Tettigönta genoemd, hebben vier vleugels, van welke 
het voorste paar veelal lederachtig en gekleurd is. Hare sprieten zijn kort 
en bestaan uit een klein aantal leden, van welke het laaiste borstelvormig 
is. Haar voet heeft gemeenlijk drie, zelden twee leden. De wijfjes zijn van 
eene zaagvormige legangel voorzien, waarmede zij boomtakken aanboren, om 
er hare eijeren in te leggen. Zij zijn vooral talrijk in de heete luchtstreken. 
Zij kunnev onder twee afdeelingen gebragt worden, te weten: de Zing= en 
de Spring-cicaden. 

De Zing-cicaden. (Cicada.) 

De zing-cicaden worden zoo genoemd , omdat de mannetjes van eene soort 
van muzijk-—instrument voorzien zijn, waarmede zij een sterk maar eentoonig 
geluid vooribrengen. Haar lijf is dik; de kop groot; de bek lang; hare 

voorvleugels zijn, zoo als de achtervleugels, in den regel doorschijnend en 
van sterke aderen voorzien; de sprieten zijn uit zeven leden zaamgesteld; 
zij hebben drie neven—oogen : eu hare pooten zijn niei voor het springen in- 
gerigt; zij bewonen slechts de heete of warmere luchtstreken, en houden 
zich voornamelijk op boomen op. Het zoogenaamde muzijk-—instrument der 
mannetjes bestaat uit twee, aan de achterzijde van den eersten ring van het 
achterlijf geplaatste, driehoekige holten, welke door plaatjes overdekt, en van 
binnen van eene soort van geplooid trommelvlies voorzien zijn, hetgeen door 
eene spier aangespannen kan worden. Deze spier wordt door het uitzetten 
en zaamtrekken van het achterlijf bewogen, het Lrommelvlies in eene trillende 
beweging gebragt, en hierdoor een geluid, aan dat van onze Krekels herinne- 
rende, voortgebragt, heigeen nog versierkt wordt door een paar achter de 
trommelvliezen liggende ruime holten. De oude Grieksche dichters hebben 
den zoogenaamden zang dezer dieren door allerlei overdrevene bespiegelingen 
verheerlijkt : blijkbaar uitboezemingen van vreugde, over het intreden van het 

schoone jaargetijde, als wanneer zich deze dieren voor het eerst doen hooren. 
De wijfjes leggen hare eijeren in de, met haren zaagvormigen legangel 
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aangeboorde, boomtakken. De maskers echter klimmen , zoodra zij uit het ei 
zijn gekomen, naar de laagte, ten einde, onder den grond, aan de wortels 
der boomen te zuigen, en vervolgens aldaar in nimf te veranderen. 

In het warmere Europa leven verscheidene soorten. De eene, Cicada orni, 
is eenen duim lang, geelachijg, op het lijf met zwart geschakeerd, en op 
de vleugels met bruine aderen. Zij leeft op esschen en andere boomen. Het 
faaije sap, hefgeen aan de plaaísen, waar zij zuigen, uit de boomen zweet, 
wordt manna genoemd; is echter niet het manna van den bijbel. Eene andere 
soort, Cic. fravini of plêbêja, mede van het warmere Europa, is even groot. 

Lijf zwart, vleugels grijsachtig. Vlugt drie en een halven duim. Eene groote 
soort van Madagascar, Cic. striv, heeft vier en eenen halven duim vlugt, 
en heeft de voorvleugels roodbruin en geel geschakeerd; de achtervleugels 
roodbruin met geel omzoomd. In Oost-Indië leven eene menigte andere soor- 
ten. De door ons afgebeeldde Cic. rhaphideuta, komt van Java: zij heeft 
twee duim vlugt, het lijf groen, de vleugels grijsachtig, en alle deelen van 
het ligchaam met zwart gevlekt. De achtervleugels echter zijn zwart, aan 
den achterrand met eenen breeden witten zoom. 

De Spring-cicaden. (Czcadella.) 

Zij onderscheiden zich van de Zing-cicaden door het ontbreken van een zoo- 
genaamd muzijkwerktuig ; doordat hare pooten in den regel tot het springen 
ingerigt zijn; door hare sprieten, welke veelal slechts uit drie leden bestaan, 

en doordat zij in het geheel geene, of slechts twee nevenoogen hebben. Hare 
vleugels zijn meestal ondoorschijnend en gekleurd. De wijfjes van sommige 
soorten omgeven hare eijeren met eene pluisachtige stof. 

Bij sommige soorten staan de beide nevenoogen op de kruin. Onder deze 
behoort Cicadella viridis. Vlugt, nagenoeg een-vierde duim. Voorvleugels 
groen, met eenen breeden vuiigeelen zoom. Eene soort, Cercüpis spumaria, 
bij ons het schuimbeestje, in het Fransch veelal crachat de grenouille ge- 
noemd, is merkwaardig, omdat haar masker en de nimf in een wit, schuim— 

achtig vocht verscholen zit. Men vindt dit vocht en daarin het kleine diertje 
op de bladen van allerlei planten en zelfs in onze tuinen zeer menigvuldig. 
Het volkomen dier is bruin, met twee witte vlekken digt aan den buitenrand 
der voorvleugels. Eene andere, grootere soort, Cerc. sanguinolenta, heeft 
de voorvleugels zwart met eenige groote, roode vlekken. Zij leeft in de bosschen 
van het warme Europa. 

Bij andere kleine soorten, Membräcis, helt de kop naar voren sterk afwaarts; 
het voorste borsistuk heeft niet zelden allerlei zonderlinge aanhangsels, of 
toont eenen vreemden vorm; ea hare sprieten zijn zeer kort. Velen bewonen 
het heete Amerika. Eenige der merkwaardigsten is Membr. foliäta. Lengte 
ruim een-derde duim. Het voorborsistuk heeft de gedaante van een sterk 
gewelfd bladachtig schild van de grootte van het geheele dier, overdekt het en 
is geel van kleur, met drie zwarte vlekken van boven. Eene andere soort, 

met een nog sterker gewelfd schild, Membr. mexicana, bewoont Mejico. — 
Bij Membr. (Centrötus) anchorägo van Java bedekt dit borststuk den kop in 
de gedaante van een paar groote, zijdelings en naar achter gekromde horens. 
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Eene verwante soort met kleine zoogenaamde horens, en kleine duivel of 
Centr. cornutus genoemd, wordt op varens, in het warme Europa, gevonden. 
Bij den halven duivel (Cent. genistce), vormt dit borststuk eene enkele, naar 
achteren verlengde punt. — Andere soorten van Zuid-Amerika, Boeydium, 
hebben nog zonderlinger vormen : b.v. Boe. gälëritum, bij welke soort het 
voorborststuk van een helmvormig uitsteeksel voorzien is, hetgeen van achteren 
in eene, over het lijf heenreikende punt uitloopt; Boe. tintinnabulifërum, 
waar dit uitsteeksel steelvormig en loodregt, maar van boven van twee lange 

horizontale draden voorzien is, te weten, een’ naar achteren gerigten, en eenen 
tweeden, dwarschen en boogvormigen : aan laatstgenoemden zitten twee ko- 
gelvormigen ligchaamptjes welke men met belletjes heeft vergeleken. Eene 
verwante soort, die, zoo als de beide voorgaande, Brazilië bewoont, is Boc. 
globuláre. 

Bij sommige soorten, Flata of Poëciloptêra, zijn de vleugels breed en 
de voorvleugels veelal met zeer aangename kleuren versierd. Oost-Indië is 
rijk aan soorten van dit geslacht. Velen hebben eene zekere uiterlijke over- 
eenkomst met de kleinere Nachtvlinders. Bij de eene, Flata phalcenoïdes, 
van Zuid-Amerika, zijn de voorvleugels geel, met vele zwarte vierkante vlekjes ; 
bij Flata maculäta, van Oost-Indië, witachtig met donkere vlekken; bij 
Flata marginella, van Madagascar, groen. 

De merkwaardigsten van deze afdeeling zijn de lantaarndragers (Fulgora), 
zoo genoemd , omdat hun kegel— of blaasvormig, sterk verlengd voorhoofd , ten 
gevolge van onnaauwkeurige berigten, vroeger gehouden werd voor een licht- 
verspreidend werktuig. Zij bewonen heete luchtstreken. — De beroemdste soort, 
Fulg. lanternäria, overtreft alle overige soorten, zelfs die der geheele orde, 
aanmerkelijk in grootte. Vlugt ongeveer vijf duim. Blaasvormige uitzetting 
van het voorhoofd nagenoeg van de grootte en de gedaante van eenen vinger- 
hoed; om hare gestalte waarschijnlijk met eenen lantaarn vergeleken, aan 

_ welke men dien ten gevolge, maar ten onregte, de eigenschap toeschreef van 
licht te verspreiden. Geelachtig, met rosse en bruinroode schakeringen en 

vlekjes. Aan den buitenrand van iederen achtervleugel eene groote bruinroode 
oogvlek, die eene kleinere insluit. Gemeen in Suriname en sommige streken 
van Brazilië. — In Oost-Indië komen andere kleinere soorten voor, wier 

_ voorhoofd, naar evenredigheid, even lang als bij de voorgaande soort, maar 
steelvormig, aan het einde van een knopje voorzien en eenigzins opwaarts 
gebogen is. Onder deze behooren : Fulg. candélâria, gemeen in het warme 
China; Fulg. pyrorhyncha, en Fulg. Lathburii : vlugt drie duim; voor— 
vleugels groen met bruine, door eene lichtere tint omzoomde, ronde vlekken ; 
achtervleugels lichtbruin, met eenen breeden zwarten buitenrand. — Eene 
kleine soort, Fulg.europea, wordt in het zuidelijke Europa aangetroffen. 
Zij heelt een kegelvormig voorhoofd; doorschijnende vleugels, en is groen 
van kleur. — Bij sommige, eveneens kleinere soorten, uit het heete Amerika, 
Otiocerus, ontbreken de nevenoogen; zij hebben, onder iedere spriet, twee 

kleine voelervormige aanhangsels, en haar voorhoofd is kegelvormig en zeer 
weinig vooruitstekend. Onder deze behoort Ot. of Cobaz Coquebertii. Vlugt 
ruim twee duim. Geelachtig met eenige bruinroode lijnen; achtervleugels 
witachtig en doorschijnend, 5 

0 
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DE BLAD-LUIZEN. (APHIS.) 

De bladluizen, in het fransch pucerons genoemd, zijn vooral beroemd om 
de hoogst merkwaardige bijzonderheden , welke men in den regel ten opzigte 
harer voortteeling waarneemt. Het zijn zeer kleine, weeke dieren , welke zich 
met het sap voeden, dat zij uit de planten, waarop zij leven, zuigen. Zij hebben 
een dik, fleschvormig lijf; lange sprieten; eenen volkomen ontwikkelden 
snuit, die bij beide seksen aanwezig is; vier, in de rust tegen het lijf liggende, 
vleugels met gevorkie of getakte lengteaderen, welke vleugels echter niet 
zelden, en bij de wijfjes steeds, ontbreken; de voorvleugels veelal kleiner 
dan de achtervleugels; lange, dunne beenen en voeten, die slechts uit twee 
leden bestaan en met (wee nagels gewapend zijn. Het zonderlinge van hare 
voortteeling bestaat daarin, dat de jongen, welke in het voorjaar uit de eijeren 
komen, allen ongevleugeld zijn; dat zich, in haar van eijeren voorzien 
ligchaam, zonder bevruchting, spoedig jongen ontwikkelen, die weldra, na 
eenige malen verveld te hebben, op dezelfde wijze jongen voortbrengen; dat 
er, in den loop van eenen zomer, naarmate de omstandigheden min of meer 
gunstig zijn, tien tot twintig of zelfs nog meer diergelijke generaties op dezelfde 
wijze het licht zien; tot dat er in het najaar eene generatie komt, welke uit 
mannetjes en wijfjes beslaat. Deze paren nu en, nadat de wijfjes hare eijeren 
gelegd hebben, sterven alle voorwerpen, en de eijeren overwinteren, uit 
welke eerst in het voorjaar voornoemde vleugellooze voorwerpen (woedsters) 
te voorschijn komen. Deze diertjes worden veelal in groote menigte op alleclei 
planten aangetroffen. 

De eigenlijke bladluizen hebben meestal het einde van het achterlijf van 
twee regluitstekende draden voorzien, welke buisjes zijn, uit welke een zoet 
sap loopt. Men ziet dikwijls bij deze dierijes mieren, welke hen met hare 
sprieten slreelen of ook van de eene plaats naar de andere slepen, ten einde 
hun het bonigsap, dat zij gretig opslorpen, te doen ontlasten. De zooge- 
naamde honigdaauw is niets dan dit kleverig vocht, hetgeen op de bladeren 
uitgestort wordt. Zij loopen, in den regel, zeer langzaam en springen niet. 
Aan de plaatsen, waar zij aan de bladeren zuigen, ontstaan veelal holle ge- 
zwellen, op welke zich deze diertjes ophouden. De achtervleugels zijn ge- 
woonlijk aanmerkelijk kleiner dan de voorvleugels. Velen zijn groen van 
kleur, zoo b.v. de meest algemeen verbreide, op de roos levende soort, 
Aphis ròsa. Eene andere groene soort is Aph. enöthère. Andere onderling 
verschillende soorten, leven op de appelboomen, Aph. mâäli; op de populieren, 
Aph.popüli; op de linde, Aph. tilice ; op de aalbes, Aph.ribis; op wilgen, 
Aph. sálicis; op sparreboomen, Aph. pini, enz. 

De bladvlooijen (Psylla), ook bladzuigers en, in het fransch, faux 
pucerons genoemd, hebben kortere sprieten; kortere pooten, van welke echter 
de achterste dikker zijn en tot het springen dienen. Beide seksen zijn op 
iederen leeflijd van vleugels voorzien, en de wijfjes hebben eene gezaagde 
legangel, waarmede zij hare eijeren in de jonge kaoppen der planten brengen. 
Zij leven, even als de Bladluizen, op bladeren, springen echter bij de minste 
beweging, weg. De soort, welke op de esch leeft, wordt Psylla frazini 
genoemd. Zij heeft witachtige vleugels, wier randen gedeeltelijk met bruin 
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gevlekt of omzoomd zijn. Eene andere soort, Psylla pyri, leeft op peren- 
boomen. — Nog eene andere soort, Psylla (Livia) juncorum, leeft op het 
riet, heeft korte dikke sprieten en den kop van voren sterk gevorkt. 

DE SCHILD-LUIZEN. (COCCUS.) 

De schildluizen, zoo genoemd, omdat de, bij de meeste soorten onge- 
vleugelde en door de eijeren opgezette, wijijes de gedaante van een veelal 
eirond schild hebben, worden ook met den naam van gal—inseeten bestempeld, 
aangezien men gemeend heeft overeenkomst te vinden tusschen de wijfjes van 
deze dieren en de gal—appels. De Schildluizen zijn zeer kleine insecten, 
welke op planten leven; eene, slechis bij de manneijes, volkomene gedaante- 
verwisseling hebben; volgens de sekse in maaksel en gesíalle verschillen, 
en van welke sommigen fraaije verwstoffen leveren. Hare draadvormige sprieten 
zijn kort, uit acht tot elf leden bestaande, en tusschen de oogen ingeplant. 
De snuit is bij de wijfjes kort, en ontbreekt bij de mannetjes geheel en al. 
De wijfjes der meeste soorten zijn geheel vleugelloos; de manneijes hebben 
volkomen ontwikkelde voorvleugels, die echter slechts van wee aderen voor- 
zien zijn, en bij sommigen ontwaart men ook kleine beginsels van achter— 
vleugels. Hei achterlijf der mannetjes is aan het einde van twee tamelijk 
lange, bij sommigen van een bundel kortere draden voorzien. Hare huis- 
houding is in veterlei opzigt opmerkenswuardig. Nadat de wijijes hare eijeren, 
in het najaar, op bladeren van planten of de schors van boomen gelegd 
hebben, sterven zij op de plaats zelve, en haar uitgedroogd schildvormig Jig- 
chaam vormt eene soort van scherm of dak, hetwelk deze eijeren bedekt, 
terwijl de plaats, waar zij liggen , met een wolachtig pluis overtrokken is, 
De jongen, welke in het voorjaar uitkomen, bieden uiterlijk zeer weinig 
onderscheid, volgens de seksen. De wijfjes ondergaan, behalve dat zij in 
grootte toenemen, geene gedaanteverwisseling. De mannetjes daarentegen 
veranderen vervolgens, onder hunne eigene huid, in rusiende nimfen, en 
verkrijgen eindelijk hunne vleugels, waarop zij weder bewegelijk worden 
en met de wijfjes paren, welke nu niet meer van plaats veranderen. — De in 
broeibakken levende voorwerpen overwinteren daarentegen, en dik heeft waar- 
schijnlijk ook plaats met de soorten, welke in heete luchistreken leven. 
De onvolkomene zoowel als de volkomene insecten leven van hel sap, heigeen 
zij uit planien zuigen, en heigeen, of uit hunne gedroogde ligchamen ge- 
trokken, of op de planten zelf opgezameld, de prachtigste roode kleurstoffen 
levert. 

De meest beroemde soort is de cockenille-schildluis (Coeeus cacti). Het 
manneije donkerrood met wiite vleugels en een langwerpig lijf; het vleugel- 
looze wijfje donkerbruin met wit stof bedekt, schildvormig en zoo groot 
als een hennipzaad-korrel. Zij bewoont Middel-Amerika en leeft op den Nopal, 
Cactus (Opunlia) eoccinellifer, die, ten einde deze dieren in groote menigte 
te kunnen inzamelen, tot dit doel in het groot aangebouwd wordt. Zij zijn 
ook naar onze overzeesche bezittingen overgebragt en met de planten tevens 
in onze broeikasten ingevoerd, De Gochenille, zoo als zij in den handel komt, 
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bestaat eenvoudig uit de op heete metalen platen gedroogde ligchamen dezer 

dieren, van welke, in dezen staat, ongeveer 70000 stuks op een pond gaan. 

Er wordt jaarlijks nagenoeg eene millioen pond Cochenille in Europa in- 

gevoerd. De beste soort, Mesteqgue genoemd, bevat omstreeks vijftig procent 
zuivere verwstof, die, door eene kunstmatige bewerking gewonnen, Karmijn 

heet en voornamelijk dient om stoffen, uit dierlijke wol gemaakt, scharlaken— 
en karmozijnrood te verwen. — Eene andere soort, de kermes der Arabieren, 
Coccus îicis, leeft op de eiken in het zuidelijke Europa. Het wijfje bereikt 
de grootte eener erwt. Zij diende vroeger algemeen om scharlaken- en kar- 

mozijnrood te verwen, welke laatste naam van dien van Kermes afgeleid is. 
Thans is zij grootendeels door de Cochenille verdrongen, die meer en eene 
fraaijere verwstof bevat. — Hetzelfde is het geval met Coccus polonicus, die 
aan de wortels van verscheidene planten, vooral van Scleranthus perennis 
leeft. Zij wordt intusschen in het oostelijke Duitschland en in Rusland nog 
als verwstof gebruikt. — Wij voeren nog aan Coccus ficus, eene soort, welk 
in Bengalen gevonden wordt en op verscheidene boomen, vooral van het 
geslacht Freus leeft. Deze dieren zuigen zich, digt bij elkander zittende, 
aan de jonge loten der boomen vast, uit welke, aan deze plaatsen, een dik 
sap vloeit. Verhard,; vormt dit sap het gomlak (gummilaeca). Hieruit wordt 
de verwstof getrokken, welke de Engelschen lac-lake en lac-dye noemen, 
en welke, zoo als het Karmijn, tot het kleuren en teekenen, maar voor- 
namelijk tot het scharlakenrood-verwen gebruikt wordt. De op deze wijze 
geverfde wollen stoffen bieden zelfs beter tegenstand aan de inwerking van het 
zweet dan die met Cochenille geverwd zijn ; daarentegen is de lac-dye minder 
geschikt voor het Karmozijnroodverwen. Het van zijne kleurstof beroofde 
gomlak is de zoogenaamde shell-lak, die tot het vervaardigen van zegellak, 
van polituur voor fijne meubelen en tot het slevigen van vilte hoeden gebruikt 
wordt, 

Eene soort uit het zuiden van Frankrijk, Dorthesta genoemd, wijkt van 
de voorgaanden af door de aanwezigheid van twee, ofschoon buitengewoon 
kleine, achtervleugels, en een bundeltje witte draadjes aan het achterlijf. 
Het mannetje heeft lange, het wijfje korte sprieten. Zij leeft op verscheidene 
soorten van Euphorbia. Hare cijeren zijn in een donsachtig pluis verborgen. 

DE LUIZEN. (PEDICÙLI.) 

De Luizen zijn ongevleugelde, parasitisch op andere dieren levende insecten, 
die geene gedaanteverwisseling ondergaan, en slechts twee kleine, eenvoudige 
of in het geheel geene oogen hebben. Hun lijf is plat en doorschijnend; zij 
hebben korte, uit vijf leden zamengestelde sprieten ; eenen zuigmond , som- 
tijds echter werkelijke kaken; en veelal slechts twee leden en eenen haak 
aan den voet. 

De eigenlijke luizen (Pediculus), welke parasitisch op den mensch en de 
zoogdieren leven, wier bloed zij zuigen, hebben eenen geheel in den kop 
terugtrekbaren snuit, in de gedaante eener, met eene dubbele rij van tandjes 
gewapende scheede, welke den, uit vier borsteldraadjes gevormden zuiger 
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omsluit. Hare korte, krachtige, en gekromde pooten zijn’ bijzonder tot het 
vastbechten geschikt. Tot dit geslacht behooren de verschillende soorten, 
welke op den mensch leven. De meest algemeene, de hoofdluis (Ped. huma- 
nus capitis), heeft een lancetvormig, zwart omzoomd lijf. Zij leeft op het 
hoofd, en hecht hare eijeren (neten) aan de haren. De kleederluis (Ped. 
humanus corpöris), heeft langere sprieten en een van achteren breeder borst- 

stuk. Zij houdt zich op het lijf van den mensch op, en verschuilt zich tus- 
schen de kleederen. De derde soort, de platluis (Ped. humanus pubis), leeft 
aan de hairen om de schaamdeelen, onder den arm of zelfs in die der wenk- 

braauwen. — Op de zoogdieren vindt men andere luizen en veelal heeft iedere 
soort van zoogdieren ook eene eigene soort van luizen bij zich. Wij voeren 
slechts aan de luis der zwijnen (Ped. [Hematopinus] suis). 

Men treft op vogels, somtijds ook op zoogdieren, allerlei Luizen aan, wier 
monddeelen zamengesteld zijn uit twee haakvormige kaken, met lippen; en, 
bovendien, bij sommigen, uit een paar zwakke onderkaken met of zonder 
tasters. Zij gelijken voor het overige op de eigenlijke Luizen. Sommigen heb- 
ben intusschen geene oogen, en bij eenigen zijn de voeten van twee haakjes 

voorzien. Zij voeden zich, in stede van bloed, met het fijne dons der ve- 

deren of het jonge hair. Daar de meesten op vogels gevonden worden, zoo 
heeft men haar in het algemeen den naam van vogelluizen gegeven. In de 
stelsels dragen zij die van Nirmida of Mallophdga. Zoodra de vogel, waarop 
zij leven, dood is, verzamelen zij zich om de van vederen ontbloote plaatsen, 
vooral de oogen en den snavel, en verlaten eindelijk het koudgeworden lig- 
chaam. — Tot deze behooren de duivenluis (Philopterus bacùlus); de luis 
van den kalkoen (Phil. [Goniodes] stilifer), met eenen grooten driekanten 
kop, en vele andere soorten, 

DE NETVLEUGELIGE INSECTEN. (NEUROPTERA,) 

Deze Insecten, voor welke tot algemeen voorbeeld onze Waterjuffers dienen 
kunnen, hebben vier naakte, veelal doorschijnende vleugels van gelijke 
grootte, die zelden klein zijn of geheel ontbreken, en bij de meesten van 
een netwerk van fijne aderen voorzien zijn. Zij hebben in alle tijdperken 
van hun leven zes pooten. De kaken zijn steeds tot het kaauwen en nooit 
tot het zuigen ingerigt; veelal zeer krachtig; bij sommige soorten, in den 
volkomen staat, echter zwak en onduidelijk. Zij zijn nooit van angels voor- 
zien. Hunne sprieten zijn meestal draadvormig en uit vele leden zamenge- 
steld. Zij hebben veelal, behalve de gewone zamengestelde oogen, nog twee 
of drie kleine eenvoudige oogen. Hun achterlijf is gewoonlijk verlengd en 
week. De gedaanteverwisseling is bij velen volkomen, bij anderen onvolkomen, 
De maskers en ook de volkomene insecten van een groot getal soorten dezer 
orde zijn verscheurend en vleeschetend : zij behooren derhalve onder de 
roofinsecten. De maskers en nimfen van vele soorten leven in het water ; 
die van anderen op het land. 
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Sommige soorten dezer orde zijn om hare huishouding of ook om de 
scuade, welke zij aanrigten, zeer merkwaardig : het Haft, de Mierenleeuw 
en de Termiten of witte Mieren kunnen als voorbeeld hiervan strekken. 

Men kan deze insecten in de volgende hoofdgeslachten verdeelen, 

De Waterjuffers. (Libellula.) 

De waterjuffers welke in ons land nog eene menigte andere namen, vooral 
die van glazenmakers en puistenbijlers dragen, zijn in alle toestanden 
van haar leven als zeer verscheurende roofinsecten te beschouwen, van 

welke velen door sommige trekken harer levenswijze aan de Valken of 
Havikken doen denken. Zij hebben vier langwerpige , van een digt lraliewerk 
van overlangsche en dwarsche aderen voorziene, vleugels van nagenoeg 
gelijke grootte. Haar kop is groot. De sprieten zijn korter dan de kop, uit 
een klein geial (meesial zeven) leden gevormd, draadvormig en aan het einde 
sterk puntig toeloopende. De zaamgestelde oogen zijn zeer groot, sterk uit- 
puilend, en worden door drie kleine gladde oogen vergezeld. Het middel 
borststuk is zeer groot en tusschen de vleugels geplooid. Het achterlijf is 
meestal gerekt en slank, uit negen ringen gevormd, en aan het einde, bij 
de mannetjes van twee bladvormige aanhangsels voorzien. De pooten zijn 
kort. De uitwendige geslachtsdeelen liggen aan de onderzijde aan den tweeden 
ring des achterlijfs. Beide paren kaken zijn krachtig, hoornachtig, met tanden 
gewapend, en, in de rust, onder de lipstukken verborgen. Zij hebben eene 
weeke, langwerpige tong. Hare gedaanteverwisseling is onvolkomen, De 
maskers leven in het water, en hebben veel overeenkomst met het volkomen 
insect: maar de vleugels ontbreken bij hen geheel en al; de onderlip is 
aan eenen steel bevestigd, van voren van twee kaken voorzien, zij ligt 
omgebogen op den mond, kan echter schielijk vooruitgeschoven worden 
en dient alsdan als werktuig om de prooi te grijpen ; men ontwaart eindelijk, 
aan het einde van het achterlijf drie tot vijf beweegbare bladachtige aan- 
hangsels, welke de bewegingen dezer dieren ondersteunen. De parieg heeft 
op allerlei voorwerpen of zelfs vliegende plaats, en daarbij wordt, wijl de 
mannelijke geslachtsdeelen aan den groud ‘van het achterlijf geplaatst zijn, 
het achterlijf van het wijfje ringvormig gebogen en met zijn einde tegen 
voornoemde deelen van het mannetje gesteund. Het wijfje legi hare eijeren in 
het water, zit daarbij op waterplanten en heeft slechts het einde van het 
achterlijf in het water gedompeld. De leeftijd der maskers is tien tot eif maan- 
den. De nimf is bewegelijk even als het masker, en onderscheidt zich daarvan 
slechts door beginsels van vleugels, welke echter onder de algemeene be- 
kleeding verborgen zijn. Om in het volmaakte insect te veranderen, kruipt 
zij uit bet water. De Waterjuffers zwerven, om haren buit op te zoeken, 
met groote snelheid in het rond, storten, zoodra zij een insect ontwaren, 
als roofvogels, plotseling op hetzelve, vatten het en verscheuren en verslinden 
het in weinige seconden, en meestal vliegende. Wanneer zich verscheidene 
voorwerpen op hunne jagten ontmoeten, vechten zij niet zelden met elkander. 
Deze dieren zijn, in een zeer groot getal van soorten, over alle werelddeelen 
verbreid. De meesten bereiken eene aanzienlijke grootte, en zij zijn niet 
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zelden met fraaije kleuren versierd. Sommige soorten, zoo als b.v. onze 
inheemsche Lib. quadrimaculata, verhuizen somtijds gezellig en in grooten 
gelale, en men heeft diergelijke verschijnsels ook bij andere soorten in Amerika 
waargenomen. Dit geslacht kan in drie natuurlijke onderafdeelingen gebragt 
worden. 

De eigenlijke waterjuffers hebben het achterlijf horizontaal zaamgedrukt en 
veelal eenigzins lanceivormig, en de drie bijoogen zijn om eene blaasvormige 
verhevenheid van het achterhoofd gerangschikt. Zij houden de vleugels, bij 
het rustig zitten, horizontaal uitgebreid, en de oogen zijn zeer groot en nemen 
het grootste gedeelte van den kop in. De maskers hebben vijf aanhangsels aan 
het achterlijf. Eene der gemeenste soorten, ook bij ons te lande, is Lib. 
guadrimaculäta. Vleugels doorschijnend als glas, langs den voorrand , vooral 

naar hunnen wortel, geel; iedere vleugel met eene zwartbruine vlek, Vlugt 
drie duim, Eene andere, mede algemeen in oas werelddeel verbreide soort is 
Lib. depressa. Even groot als de voorgaande. De doorschijnende vleugels 
ieder, aan zijnen wortel, met eene roodbruine vlek, Achterlijf sterk zaam- 
gedrukt; groote geele vlekken langs de zijden, bij het wijfje bruinachtig, 
bij het mannetje naar boven blaauwachtig. Onder de talrijke uitheemsche 
soorten voeren wij slechts de door ons afgebeelde aan : het is Lib. tillega 
van Java. Vlugt nagenoeg drie duim. Lijf rood, Vleugels doorschijnend; 
op iederen ondervleugel eene groote lichtbruioe en lichtblaauwe vlek. 

De Zschna's hebben zeer veel overeenkomst met de voorgaande ; maar 
haar achterlijf is langer, dunner en nagenoeg rolvormig; de twee zijdelingsche 
bijoogen staan op eene dwarslijn, en zij zijn veelal grooter van gestalte. Zij 
houden voor het overige, bij het zitten, hare vleugels uitgebreid , zoo als de 
voorgaande. De gewone soort van ons werelddeel en ook hier te lande, is 
ZEschna grandis. Vlugt tot vier duim. Hoofdkleur, volgens de voorwerpen, 
velerlei afwijkingen aanbiedende : veelal bruin. Aan iedere zijde der borst twee 
breede, schuinsche geele strepen; het achterlijf met groen of geel gevlekt. 
In het algemeen minder menigvuldig dan de gewone Waterjuffers; vliegt 
met onbegrijpelijke snelheid. 

De Agrion’s zijn vanker, zwakker van maaksel en minder snel in hare 
bewegingen dan de soorten der beide voorgaande ondergeslachten. Zij houden, 
bij het ziiten, hare vleugels gesloten als de Dagvlinders. Hare oogen liggen 
verder van elkander verwijderd, en haar achterlijf is verlengd, dun of zelfs 
draadvormig. Zij houden zich veelal aan de oevers van het water op. De ge- 
wone soorten van ons werelddeel zijn Agrion virgo en puella. Vlugt 2%/ 
duim: eerstgenoemde blaauw of goudgroen, vleugels bruinachtig, dikwijls 
blaauw in het midden; de tweede groen, blaauw, bruin en in het algemeen 
zeer veranderlijk van kleur, meestal met ongevlekte vleugels en zwarte ringen 
aan het achterlijf. Van de vele uitheemsche soorten voeren wij slechis de door 
ons afgebeelde aan. Dit is Agrion chinensis van het heete oostelijk Azië. 
Vlugt drie duim. Lijf zeer lang en groen. Kop rood, Voorvleugels lichtbruin. 
Achtervleugels, op de bovenzijde geel, naar buiten in het groene overgaande 
en met bruin omzoomd, 
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De Mieren-leeuwen. (Myrmeleon) 
De Mierenleeuwen zijn van middelmatige grootte, met vier groote, tamelijk 

smalle of lancetvormige vleugels, die onderling nagenoeg van gelijken omvang 
zijn; met sprieten, welke aan het einde dikker toeloopen ; met duidelijke , 
hoornachtige bovenkaken; zes voelers; twee ronde uitpuilende oogen; en de 

onderkaken van fijne hairtjes voorzien. Zij bewonen de heete of gematigde 
luchtstreken, vooral drooge, zandachtige plaatsen; zitten over dag aan plan- 
ten en vliegen ’s avonds rond. Hunne gedaanteverwisseling is volkomen. De 
maskers, van welke de naam van Mierenleeuw ontleend is, omdat zij vooral 
eene groote menigte mieren vernielen, zijn zeer vraatzuchtig en beroemd om 
hunne huishouding en de list, welke zij aanwenden, om hunnen buit, die in 
allerlei insecten bestaat, te vermeesteren. Men onderscheidt in,dit geslacht 
twee hoofdvormen. 

De eigenlijke mierenleeuwen hebben een zeer verlengd en dun lijf, tame- 
lijk smalle vleugels, en korte sprieten, welke allengskens in dikte toene- 
men, maar vóór het einde plotseling in eene gekromde punt uitloopen. De 
gewone mierenleeuw (Myrmeleon formicärium) heeft ongeveer 2'/2 duim 
vlugt. Het lijf is zwartachtig, met gele vlekken. De vleugels zijn doorschij= 
nend en met donkere vlekken. Het masker heeft eene veel meer gedrongene 
gestalte dan het volkomen insect. De vleugels ontbreken, maar het heeft 
drie paar pooten, zeer groote, tangvormige bovenkaken en een zeer groot 
eivormig achterlijf. Het loopt langzaam en meestal achteruit. Om deze reden 
ongeschikt, om zijnen buit te gaan opzoeken en te vervolgen, maakt het 
zich schuilplaatsen in het fijne, drooge zand, waar het op denzelven loert. 
Deze schuilplaatsen bestaan in trechtervormige holen, welke de Mierenleeuw 
maakt door, zich in steeds kleinere kringen draaijende, het mulle zand met 
den kop naar buiten te werpen. Indien hij, gedurende dit werk een steentje 
of ander grooter voorwerp dan de zandkorrels ontmoet, zoo rust hij niet, 
voor dat hij het met zijn achterlijf buiten den trechter geschoven heeft. 
Naarmate hij groeit, vergroot hij ook zijne holte. Het middelpunt dezer holte 
dient den Mierenleeuw tot schuilplaats, en hier ligt hij, het geheele ligchaam, 
behalve de tangen, of over dag veelal ook deze, onder het zand verborgen, 
en wacht af, totdat het ééne of andere kleine insect den rand van zijnen kuil 
naderende, daarin valt, waarop hij onmiddellijk toeschiet, om het met zijne 
groote nijpers te vatten, het te schudden, rond te slingeren en vervolgens 
uit te zuigen. Wanneer hem zijn aanval mislukt en zijn buit ontsnappen wil, 
zoo tracht hij hem, door een’ zandregen daarop te werpen, wederom naar 
de laagte te doen vallen. De uitgezogene insecten werpt hij uit zijne holte. 
Zoodra het tijdstip komt, dat hij in nimf zal veranderen, maakt hij een vol- 
komen rond wit spinsel, en weeft, aan de buitenvlakte, zandkorreltjes 
daarin, Het volmaakte insect komt twee tot drie of vier weken daarna te 
voorschijn. Deze soort bewoont het warme en gematigde Europa, en wordt 
zelfs in sommige onzer grens-provinciën, b.v. in Gelderland, aangetroffen. 
Andere soorten, zoo als Myrm. pictum en Myrm. formica lynx, zijn tot 
het warme Europa beperkt. Vele anderen worden in de heete luchtstreken 
gevonden, en onder deze zijn eenige zeer groote soorten, zoo als b.v, Myrm. 
specivsus, van zuidelijk Afrika. 
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Andere soorten, Ascalaphus, hebben de sprieten zeer verlengd en aan 
het einde van een rondachtig knopje voorzien. Haar lijf is dikker, en korter 
dan bij de voorgaanden ; de vleugels zijn korter, maar breeder. Zij bewonen 
de heete en warmere luchtstreken. Eene soort van het warmere Europa, Asc. 
italicus, heeft twee duim vlugt. Lijf en eene groote vlek aan den binnenrand 
der vleugels, zwart. Vleugels bruinachtig, naar binnen geelachtig. 

De Kripvliegen. (Hemêröbtus.) 

De naam van kripvlieg is ontleend aan het digte netwerk van fijne aderen, 
waarmede de doorschijnende vleugels dezer dieren voorzien zijn. De vleugels 
zijn lansvormig en van gelijke grootte. De kaken zijn snijdend ; de oogen groot, 
bolvormig en uitpuilend; de sprieten draadvormig en van middelmatige lengte. 
Haar lijf is week. Zij ondergaan eene volkomene gedaanteverwisseling en de 
maskers leven op het land. Deze diertjes zijn grootendeels met fraaije, maar 
zeer teedere kleuren met metallieken en iriserenden weêrschijn versierd, en 
hunne oogen zijn niet zelden glanzig als goud. Zij leven in bosschen, komen 
meestal eerst met het vallen van den avond te voorschijn en vliegen moeijelijk, 
Sommigen hebben eene onaangename, doordringende lucht bij zich. Het wijfje 
legt hare eijeren, omstreeks twaalf in getale, op de bladeren van boomen 
of struiken : zij worden door middel van een taai, spoedig opdroogend vocht 
bevestigd, hetgeen, bij het terugtrekken van het lijf der moeder, tot eenen 
langen draadvormigen steel uitgerekt wordt, aan welks einde de eijeren zitten. 
De maskers leven op planten, en hebben veel overeenkomst met die van 
den Mierenleeuw; zij voeden zich met Bladluizen, die zij met hare kaken 

vangen en uitzuigen; zij zijn meestal verborgen onder eene soort van schuil 
plaats, gevormd uit eene meelachtige stof, vermengd met de uitgezogene 
vellen der Bladluizen. De nimf is in een klein, maar zeer digt spinsel op- 
gesloten. Eene der gemeenste soorten, die men ook bij ons te lande, in 
boschjes en tuinen in groote menigte aantreft, is Hem. chrysops. Hoofdkleur 
een teeder, iriserend en metaalglanzig blaauwgroen. Eene verwante soort is 
Hem. perla. Vlugt een’ duim; eveneens groen. 

Sommige soorten hebben drie kleine bijoogen. Onder deze behooren ook 
eenige uit Australië; b.v. Hem. (Nymphes) myrmeleonoides. Vlugt ruim 
drie duim, Sprieten kort. Kleur ligtbruin. 

De Semblis, (Semblis.) 

Deze dieren, van welke sommige eene aanzienlijke grootte bereiken, hebben 
het voorste borststuk breed, vierkant en langer dan de overige borststukken ; 
draadvormige voelertjes ; vier, eenigzins lansvormige, sterk geaderde vleugels 
van nagenoeg gelijke grootte ; volkomen ontwikkelde kaken ; en hunne maskers 
leven in het water. 

De gewone soort van ons werelddeel, Semblis lütárta, heeft draadvormige 
sprieten, nagenoeg één duim vlugt, en is zwart met lichtbruine vleugels, 
op welke echter de zwarte aderen sterk uitkomen. De eijeren zijn van eene 
punt voorzien, en worden door het wijfje, digt en symmetrisch naast elkander, 
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op waterplanten gelegd, waar zij eene groote bruine plaat vormen. De maskers 
leven in het water, zwemmen zeer schielijk en loopen met groote behendig- 
heid over de oppervlakte: zij hebben, even als de larven van het Haft, aan het 
achterlijf uitwendige ademhalingswerktuigen, bestaande in acht paar draden, 
en veranderen in eene beweginglooze pop. 

Eene andere soort met draadvormige sprieteu, Corijdälis cornüta, uit 
Noord-Amerika, bereikt eene buitengewone grootte en de bovenkaken zijn 
regt vooruitstekend en tangvormig, maar zoo, dat zij zich kunnen kruisen ; 
zij zijn zeer sterk ontwikkeld: bij het mannetje zeer lang, maar dun en 
slechts met één tandje; bij het wijfje korter, maar krachtiger en met ver- 
scheidene tanden gewapend. Dit dier heeft ruim vijf duim vlugt. Lijf rood= 
achtig bruin. Vleugels licht grijsbruin; d> voorvleugels met twee bruine en 
eenige witachtige vlekjes. 

Bij andere soorten, Chauliodes, zijn de sprieten aan de binnenzijde van 
vele kamtandjes voorzien. Eene soort, Chaul. pecttnicornis, bewoont Noord 
Amerika. Viugt drie duim. Lijf zwart; vleugels grijsachtig. — Eene andere 
soort, van Java, Chaul. ruficollis, heeft het voorste borststuk roodgeel en 
witte doorschijnende vlekken op de bruinachtige vleugels. 

De Kameel-vliegen. (Raphidia) 

De Kameelvliegen hebben het voorste borststuk aanzienlijk verlengd en 
dunner dan den kop, die met duidelijke kaken gewapend is. De sprieten 
zijn kort en draadvormig, maar uit vele leden zamengesteld. De vleugels 
zijn smal, tamelijk lang en alle vier nagenoeg van gelijke grootte. 

De wijfjes der eigenlijke kameelvliegen hebben eene lange, uit twee mes 
vormige platen gevormde, legangel. De gewone soort, Raph. ophiopsis, heeft 
eenen duim vlugt. Zij is zwart, met geele streepen aan het achterlijf. De 
vleugels zijn doorschijnend, en men ontwaart, aan het einde van den voorrand 
van iederen voorvleugel, eene zwartachtige vlek. Men treft dit dier vrij menig- 
vuldig in boschjes aan. De ranke maskers houden zich onder boomschors op 
en loopen met groote behendigheid. 

Sommige soorten, Mantispa, onderscheiden zich van al de overige dieren 

dezer orde door de geheel eigenaardige ontwikkeling harer voorpooten, welke 
buitengewoon krachtig en tot eene soort van grijptangen omgevormd zijn, 
gelijk aan die, welke men bij de Roof-sprinkhanen (Mantis) ontwaart. — 
Eene soort, Mant. pagana, van Europa, heeft nagenoeg eenen duim vlugt. 

Haar lijf is ros van kleur; de vleugels zijn doorschijnend en, aan den voor- 
rand, ieder van eene donkere vlek voorzien. 

De Seorpioen-vliegen. (Panorpa.) 

De Scorpioen-vliegen hebben gerekte vleugels, welke echter bij het wijfje 
van eene soort zeer weinig ontwikkeld zijn, terwijl de achtervleugels van 
anderen zeer verlengd en buitengewoon smal zijn. Hare sprieten zijn lang 
en bestaan uit vele leden. Zij hebben volkomen ontwikkelde kaken. De kop 
is van voren in eene, veelal kegelvormige en gewelfde hoornplaat verlengd, 
welke den mond overdekt. Haar lijf is langwerpig en de kop staat loodregt. 
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De eigenlijke scorpioen-vliegen hebben gewone, smalle vleugels en de 
achtervleugels even groot als de voorvleugels; eenvoudige oogen, en twee 
haakjes met een schijfje aan de pooten. De mannetjes hebben aan het einde 
van het achterlijf een beweegbaar, in eene tang uitloopend aanhangsel; terwijl 
het achterlijf bij het wijfje puntig toeloopt. De gewone scorpioenvlieg (Pan. 
comimunis) is eene in het grootste gedeelte van Europa en ook bij ons gemeene 
soort. Vlugt ruim een duim. Vleugels bruinachtig wit met bruine vlekken. 

Lijf zwart. Einde van den snuit en het achterlijf ros. Menigvuldig in bosschen 
en op struiken. Voedt zich met vruchten en het celweefsel van bladeren, 
ook met bladluizen en kleine motten. De paring wordt dikwijls, en dagen 
achtereen, herhaald. 

Sommige soorten, Nemoptéra, uit het heete Europa, Afrika en het wes- 

telijke Azië, zijn zeer in het oog vallend door hare buitengewoon verlengde 
en versmalde achtervleugels. De voorvleugels zijn breed, nagenoeg eirond, 
en van een zeer fijn netwerk van aderen voorzien. Eene soort , Nem. coa, uit 

het zuidelijk Europa, is geelachtig, met enkele groote bruine vlekken gemar- 
merd. Lengte van iederen voorvleugel, ruim een duim; van iederen achter— 
vleugel 1%/ duim. Breedte der achtervleugels, slechts */1o duim. 

Andere soorten, Bittacus, hebben zoowel de voor- als de achtervleugels 
smal, en zeer lange pooten. Het een en ander geeft haar de gedaante van 
groote Muggen. Bitt. tipularius bewoont het zuiden van Frankrijk. Kleur 
licht bruinachtig. 

Bij eene soort, Börëus boréälis, zijn de vleugels bij het mannetje korter 
dan het lijf, priemvormig en aan het einde omgekruld; bij het wijfje zeer 
kort en afgerond. Het achterlijf van het wijfje is van eene gespletene legangel 
voorzien. Dit dier, hetgeen de grootte van onze Oorwormen heeft, leeft onder 

mos op de gebergten van Zwitserland en in het noordelijkste deel van Europa. 

De Pareljuffers. (Perla.) 

De Pareljuffers hebben in hare uiterlijke gestalte, vooral door hare breede 
achtervleugels, eenige overeenkomst met de Kokerjuffers; maar hare ge- 

daanteverwisseling is onvolkomen. De maskers hebben, achter aan het lijf, 
twee draden, welke ook meestal bij het volkomen insect aanwezig zijn; zij 
leven niet in kokers; maar houden zich in stroomend water op, waar zij 

zich meestal onder steenen verschuileu. De kaken van het volkomen insect 
zijn duidelijk en getand; de sprieten lang, borstelvormig en uit talrijke leden 

bestaande. De achtervleugels zijn breeder dan de voorvleugels, en in de rust 
waaijervormig geplooid; maar de mannetjes van sommige soorten hebben 
slechts zeer korte vleugels. De voet bestaat uit drie leden. Men kent meer 
dan honderd soorten van dit geslacht, en zij zijn over alle werelddeelen ver- 
breid. 

Eene soort, Perla bicaudata, is donkerbruin, met een geel streepje langs 
het midden van den kop en het borststuk. De draden van den staart zijn nage- 
noeg even lang als de sprieten. Wordt, in het voorjaar, in menigte, langs de 
rivieren van ons werelddeel aangêtroffen.— Eene andere soort, Perla pallida, 

is ros van kleur met geelachtig witte vleugels. 



244 

De Termiten. (Zermes.) 

De Termiten, in het dagelijksche leven witte mieren genoemd, behooren 
in de heete luchtstreken t’ huis, en zijn berucht door de verwoestingen, welke 
zij, vooral hunne maskers, aanrigten. Zij hebben zeer krachtige, hoornachtige 
en met tanden voorziene bovenkaken. De sprieten zijn kort, en hare leden 
klein en parelsnoervormig aaneengevoegd. De pooten zijn kort, en de voet 
heeft vier leden, De vleugels zijn smal, lang, nagenoeg zonder dwarsaderen, 
en vallen zeer gemakkelijk af. Hunne gedaanteverwisseling is onvolkomen. 
De Termiten doen aan de Mieren denken door.hun gezellig leven in door hen 
zelve gemaakte verblijven, en doordat men bij hen, behalve de beide seksen, 
ook geslachtlooze voorwerpen aantreft. De geslachtlooze voorwerpen, soldaten 
genoemd, hebben noch oogen, noch vleugels, maar veel langere kaken dan 
de maskers en de volkomene voorwerpen van beide seksen. Deze krijgen 
hunne vleugels slechts in den tijd der voortplanting. Zij verlaten alsdan bij 
nachttijd hunne woning en zwerven rond; daar echter de vleugels zeer teeder 
zijn en spoedig weder afvallen, zoo komen vele dezer dieren, door allerlei 
vijanden vervolgd, om het leven. Het lijf der wijfjes zwelt, vóór zij hare 
eijeren leggen, die tot 80000 toe beloopen, zoo monsterachtig aan, dat een 
enkel wijfje duizende maal zwaarder weegt, dan een geslachteloos voorwerp. 
De maskers, werk-termiten genoemd, hebben een weeker ligchaam, zonder 
vleugels en gewoonlijk geene of zeer kleine oogen. Het verblijf der Termiten is, 
volgens de soorten, verschillend. Sommigen leven onder den grond, anderen 
in boomen, en nog anderen maken op den grond, uit klei en fijn gekaauwd hout, 
piramiedvormige heuvels, somtijds tot de hoogte van twaalf voet en zoo stevig, 
dat men, zonder gevaar van ze te doen instorten, daarop kan klimmen. Het 
binnenste dezer gebouwen is, in het onderste gedeelte, van gangen of cellen 
voorzien, bestemd tot verblijf voor het bevruchte wijfje, van welke zich in 
den regel slechts één in iedere woning bevindt, voor de eijeren en voor 
bewaarplaats van voedsel. De geslachtlooze voorwerpen, welke in veel kleiner 

getale aanwezig zijn dan de maskers, houden de wacht, verzorgen de eijeren 
en jonge maskers, en weren de aanvallen hunner vijanden af. Deze dieren 
vernielen, behalve glas, steen of metalen, al hetgeen in hun bereik komt, 
Gelijk mijnwerkers, dringen zij in het binnenste der voorwerpen, zelfs in 
de balken der huizen, kasten of ander houtwerk , hoe hard het ook moge zijn, 
hollen alles uit, en daar zij de oppervlakte niet aantasten, zoo komen hunne 
verwoestingen veelal eerst aan den dag, wanneer de voorwerpen, die zij onder- 
mijnd hebben, bij aanraking instorten. Hunne menigte is veelal verbazend 
groot. Zij worden gretig door vogels, hagedissen en andere dieren vervolgd; 
maken zelfs voor sommige menschenstammen, zoo als Negers en Hottentotten, 
een gezocht voedsel uit. De soorten, welke vrijë, regelmatige woningen ver- 

vaardigen, worden slechts in de heete luchtstreken gevonden. 
De beroemdste in dit opzigt is Termes bellicosum van de westkust van 

het heete Afrika. Het volkomen insect is drie-vierde duim lang en heeft 
meer dan twee duim vlugt. De geslachtloozen hebben eene lengte van eenen 
halven en de maskers slechts die van een-vierden duim. De wijfjes zijn, 

wanneer zij beginnen eijeren te leggen, drie en meer duim lang en zeer dik, 

mr terre 



245 

Men heeft de soort der Sunda-eilanden onder den naam van Termes suma- 
tränum afgescheiden. Vroeger begreep men, naar het voorbeeld van LinNÉ, 
verscheidene soorten onder den algemeenen naam van Termes fätale. — 
Eenige kleinere soorten worden in het zuiden van Frankrijk aangetroffen. 
Zij leven in het binnenste der boomen. De eene, Termes lucifugum, is 

glanzig zwart, met bruinachtige, doorschijnende vleugels. Zij heeft zich op 
sommige plaatsen b.v. bij Rochefort, zoo zeer vermenigvuldigd, dat zij in 
de magazijnen der marine groote verwoestingen aanrigt. Eene andere soort, 
Termes flavicolle, brengt, vooral in Spanje, veel nadeel aan de olijfboomen 

toe. 

De Hout-luizen. (Psocus.) 

De diertjes, aan welke men den naam van Houtluizen geeft, zijn de klein- 
ste der geheele orde. Zij naderen in sommige opzigten tot de Termiten, 

vooral door hare krachtige kaken en vleugels, welke ligt uitvallen ; eten als 
deze, zoowel plantaardige als dierlijke zelfstandigheden ; maar hare sprieten 
zijn langer en hebben langere leden; zij hebben slechts twee tot drie leden 
aan haren voet, en zij leven niet gezellig. 

De soort, welke meer in het bijzonder den naam van houtluis (Psocus 

pulsätorius) draagt, is niet grooter dan eene luis en heeft eene lichtgeele 
kleur. Men vindt dit diertje tusschen oude boeken, in oude meubelen, aan 
deurposten, balken of het hout der woningen in het algemeen. Het loopt 
met groote behendigheid. De soortsnaam van pulsatortus werd aan dit 
diertje gegeven, omdat men oudtijds daaraan de eigenschap toeschreef van 
het tikkend geluid voort te brengen, hetgeen men somtijds aan de plaatsen 
van zijn verblijf verneemt. Later is men van dit denkbeeld teruggekomen, 
en heeft dit geluid alleen aan het onder den naam van Klop-tor bekende 
kevertje toegeschreven. Het is echter door nieuwere onderzoekingen ge- 
bleken, dat de Houtluis, hoe klein ook, in der daad een diergelijk geluid 
kan voortbrengen. — Eene andere soort, Ps. quadripunctätus, leeft op 
boomen. — Ps. bipunctätus houdt zich in de nabijheid van het water op. — 
Ps. lineätus heeft zeer lange sprieten en, even als de voorgaande soort, 
aan den voorrand van iederen voorvleugel eene groote bruine vlek. 

Het Haft. (Ephemera) 

Men noemt hier te lande haft of oever—aas de diertjes, welke in den 
zomer in tallooze menigte plotseling boven onze rivieren of wateren verschij- 
nen en, zonder eenig voedsel tot zich te nemen, na verloop van eenen of 

weinige dagen verdwijnen; van daar ook hun naam van Ephemera, in het 
Hoogduitsch die van Eintagsfliege. De grootste soorten hebben ruim 1'/a 
duim vlugt. Het ligchaam dezer diertjes is week en aan hun achterlijf ont- 
waart men twee of drie lange draden. De monddeelen zijn, bij het volkomen 
dier, onvolmaakt en week; de sprieten zijn kort, slechts uit drie leden 
bestaande, en puntig uitloopende; de achtervleugels, die zelfs somtijds 
ontbreken, zijn aanzierlijk kleiner dan de voorvleugels. Zij dragen de vleu- 
gels meestal opgerigt. De pooten zijn buitengewoon tenger. De mannetjes 
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onderscheiden zich van de wijfjes door de aanwezigheid van twee gelede _ 
haakjes, welke zij aan het einde van het lijf hebben en waarmede zij het wijfje 
gedurende de paring vatten. Hunne gedaanteverwisseling is volkomen. De 
maskers wijken van het volkomen insect af door het ontbreken van vleugels; 
door langere sprieten ; krachtige bovenkaken en de aanwezigheid van uitwen- 
dige ademhalingswerktuigen, welke aan de zes eerste ringen van het achterlijf 
zitten. Zij hebben steeds drie draden aan het achterlijf, van welke de mid- 
delste, bij sommige soorten, bij de verandering in het volkomen insect, 
verdwijnt. De nimf onderscheidt zich van de maskers door de aanwezigheid 
van kokers, waarin de vleugels zitten. Beide, zoowel de maskers als de 
nimf, leven in het water, waar zij zich tusschen steenen of in het slijk 
ophouden. Sommigen maken aldaar horizontale gangen. De verandering in 
het volkomen insect heeft eerst in het tweede of derde jaar plaats. Zoodra 
dit tijdstip gekomen is, kruipt de nimf uit het water, vervelt en verandert 
tot hel volkomen insect, hetgeen , nadat het nog eene vervelling heeft onder- 
gaan, zich nu in de lucht verheft, waar men ze veelal in zulke verbazende 
menigte ziet rondzwerven, dat er de lucht, zoo ver het oog reikt, mede 
vervuld is, even als met sneeuwvlokken gedurende eene sneeuwbui. De 
vereeniging van beide seksen is van zeer korten duur, zij wordt reeds 
vliegende begonnen, en op boomen, planten of andere voorwerpen volbragt. 
Het wijfje legt kort hierop hare eijeren, welke tot een bundel vereenigd 
zijn, in het water. Daarna is het leven dezer diertjes weldra besloten, 
Millioenen sterven reeds in den loop van den dag, waarop zij geboren werden ; 
anderen leven nog twee of meer dagen. Bij het sterven, in het water of op 
den grond gerakende, worden zij in het eerste geval een buit der visschen, 
hetwelk aanleiding heeft gegeven tot de benaming oever—aas, en in sommige 
plaatsen wan Frankrijk tot die van manne; in het tweede geval worden 
zij, in sommige streken van Oostenrijk, door de landlieden op hoopen gebragt, 
ten einde tot bemesting van den grond te dienen. De eijeren blijven den 
geheelen winter door in het water liggen, zoodat de maskers eerst in het 
volgende jaar te voorschijn komen. 

De grootste soort, Ephemera Swammerdammiana, heeft vier vleugels en 
drie lange draden aan het achterlijf, van welke echter de middelste, bij de 
mannetjes, somtijds korter is dan de beide overigen, of geheel ontbreekt. Lijf 
rosachtig geel; oogen zwart. Wordt vooral aan de oevers der beneden-Maas 
in groote menigte aangetroffen. — Eene andere soort met vier vleugels en 
drie draden aan het achterlijf, Eph. vulgäta, is bruin, het achterlijf is 
donkergeel met zwarte vlekken, en de vleugels zijn met bruin gevlekt. — 
Eph. albipennis heeft geheel witte vleugels. — Bij Eph. diptéra ontbreken 
de achtervleugels en het mannetje heeft, behalve de beide oogen, die aan 
allen gemeen zijn, nog een paar gesteelde, zamengestelde oogen. 

De Kokerjuffers. (Phrygánea.) 

De kokerjuffers, ook watermotten genoemd, hebben eene zekere algemeene 
uiterlijke overeenkomst met de grootere soorten van Motten, zoodat zij door 
onkundigen ligt met deze verwisseld worden. Hare gedaanteverwisseling 
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is volkomen. Hare vleugels liggen, hij het zitten, dakvormig tegen het lijf 
gesloten en vormen daarmede een driehoek. Haar ligchaam is gewoonlijk 
met enkele haren bedekt. De voorvleugels zijn gekleurd (veelal bruinachtig 
met enkele lichte of donkere vlekken); en met talrijke getakte zoogenaamde 

aderen voorzien. De achtervleugels, dikwijls grooter dan de voorvleugels, 
zijn, in de rigting hunner lengte, geplooid. De kop is klein. De sprieten 
zijn gemeenlijk borstelvormig en zeer lang, zij bestaan uit eene menigte 
leden, en worden veelal naar voren gerigt gedragen. Men ziet, behalve de 
zaamgestelde oogen, nog twee eenvoudige oogen aan het voorhoofd. De boven— 
kaken zijn zeer onvolkomen ontwikkeld. Er zijn vier voelers aanwezig, van 
welke echter, in den regel, slechts twee zeer lang en draadvormig zijn. 

Hare pooten zijn lang, van kleine doornen voorzien en iedere voet is uit vijf 
leden zaamgesteld. Deze insecten hebben eene onaangename lucht bij zich. 
Zij vliegen bij avond- en nachttijd, veelal gezellig boven het water, en 
komen, het licht volgende, dikwijls door de opene ramen of deuren, in de 
huizen. Zij loopen schielijk en hunne bewegingen zijn in het algemeen zeer 
vlug. De vereeniging van beide seksen, welke met de achtereinden van het 
lijf plaats heeft, is langdurig. De wijfjes van sommige soorten dragen hare 
eijeren, in eene groenachtige geleiachtige massa aan het achterlijf gehecht, 
eenigen tijd met zich rond, en leggen ze, op deze wijze bijeengevoegd, op 
bladeren van planten, welke boven het water hangen. Door deze voorzorg 
kunnen de maskers, zoodra zij uitgekropen zijn, dadelijk in het water, hetgeen 
hun tot verblijf is aangewezen, geraken. De maskers vormen weldra, ten 
einde zich voor hunne vijanden, zoo als visschen of roof-insecten te beveiligen, 
eenen aan beide zijden opene koker, welke hun tot huisvesting dient, en 
die zaamgesteld is uit allerhande, door een los spinsel vereenigde en inwendig 
met een spinsel bekleede zelfstandigheden, zoo als zand, kleine stukjes van 

planten of hout of zelfs kleine zoetwaterhoorntjes, onverschillig of de be- 
woners daarvan nog daarin leven of niet. Deze kokers zijn somtijds aan 
steenen of andere voorwerpen bevestigd; maar bij vele soorten zijn zij vrij 
en het diertje draagt ze met zich rond. Men ontwaart bij de meesten aan 
het achterlijf, twee rijen witte draden, welke als uitwendige werktuigen der 
ademhaling dienen. Zij zijn nagenoeg rolvormig, hebben krachtige kaken, 
aan weêrszijde een oog, en het voorste paar pooten korter, maar krachtiger 
dan de overigen. Zij voeden zich met allerlei dierlijke en plantaardige zelf- 
standigheden. Zoodra het tijdstip nadert, dat zij in pop zullen veranderen, 
hechten de maskers hunne kokers vast en sluiten de openingen door middel 
van een traliewerk van kruiselings over elkander gelegde draden. De poppen, 

onbewegelijk, in hare kokers, hare verdere ontwikkeling ondergaande, ver- 
laten deze, kort voor dat zij in het volkomen insect veranderen, zwemmen 
of loopen rond, of zetten zich aan allerlei voorwerpen, om zich van haar laatst 
bekleedsel te ontdoen en als gevleugeld insect te verschijnen. De Kokerjuffers 
worden bij ons te lande, zoo als in geheel Europa en vele andere gewesten 
in waterrijke streken, in groote menigte aangetroffen. 

Bij sommige soorten hebben de voelers ongeveer de lengte van het overige 
ligehaam. Onder deze behooren de groote kofferjuffer (Phryganea grandis). 
Lengte een duim, Voorvleugels grijs, met bruine stippen, vlekken en strepen. 
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Achtervleugels geelgrijs. De kokers der maskers zijn bij deze soort zeer regel- 
matig en uit, in grootte en stof, gelijkmatige stukjes van planten gevormd, 
zoodat zij het aanzien hebben van een uit mozaïek gemaakt rolletje. Eene 
andere soort, Phr.striäta, is vaalbruin met zwarte oogen. Phr. (Trichos- 
töma) capilläta is geheel ros van kleur. Eene kleinere soort, Phr. rhombtca, 
is bruingeel, met eene groote, witachtige vlek aan iederen voorvleugel. Het 
masker van deze soort maakt haren koker uit groote zandkorrels en stukjes 
van schulpen en hoornen. — Bij andere soorten (Mystäcida) zijn de sprieten 
meer dan eens zoo lang als het overige ligchaam. Onder deze behoort Phr. 
nigra. Klein, zwart, met zwarte hairen bekleed. Voorvleugels met paarschen 
weêrschijn. Allen uit het gematigde Europa. 

Bij sommige soorten (Hydroptile) zijn de vleugels smal, langwerpig en 
zonder plooijen. Eene dezer is Phr. montâna. Voorvleugels bruingeel met 
bruin gemarmerd. Achtervleugels grijs. Lengte ruim een halve duim, Be- 
woont Zwitserland. 

DE TORREN. (COLEOPTERA.) 

De torren of kevers vormen eene zeer natuurlijke en scherp begrensde 
orde der Insecten. Zij zijn vooral gekenschetst door hunne harde, hoorn- 
achtige voorvleugels; zij ondergaan eene volkomene gedaanteverwisseling, en 
zijn van mondwerktuigen, tot het kaauwen ingerigt, boven= en onderkaken, 
en kaak- en liptasters, voorzien. Het bekleedsel van hun ligchaam is meestal 
hard zoo als de dekschilden, echter minder hard op de, door deze dek- 
schilden bedekte, bovenzijde van het achterlijf. De maskers zijn langwerpig ; 
bij de meesten zijn zes pooten aanwezig. 

De achtervleugels zijn in den regel groot en liggen, in de rust, met de 
achterhelft naar binnen omgeslagen, onder de voorvleugels verborgen; bij 
sommige soorten ontbreken zij geheel en al. De voorvleugels (dekschilden of 
vleugeldekken genoemd) zijn meestal zeer hard en volkomen ontwikkeld, bij 
eenigen zelfs zamengegroeid ; bij sommigen echter zijn zij week, of zelfs min 
of meer onvolledig ontwikkeld. Enkelvoudige oogen komen slechts zelden bij 
deze orde, nevens de gewone, zamengestelde oogen, voor. De sprieten van 
zeer verschillende gedaante en lengte volgens de afdeelingen, soorten of zelfs 
de sekse, zijn bij velen uit elf leden zamengesteld. De middelste en achterste 
ring van het borststuk is van boven onder de dekschilden verborgen; maar 
het voorborststuk is vrij, groot en bewegelijk. Het aantal leden van de voeten 
biedt allerlei afwijkingen aan : bij de meeste Torren zijn, zoo als bij de 
meeste Insecten in het algemeen, vijf leden aan iederen voet, en zij worden 
derhalve Pentäméra genoemd; bij anderen, Hetëromera, hebben de voeten 
van het achterste paar pooten ieder slechts vier, de overige daarentegen, zoo 
als gewoonlijk, vijf leden; bij nog anderen, teträmera, ook pseudo of 
erypto-tetramera genoemd, zijn aan iederen voet slechts vier duidelijke 
leden aanwezig; maar behalve deze, ontwaart men bij velen nog een naauwe- 

lijks zigtbaar lid aan den wortel van het laatste lid, Hetzelfde heeft plaats 
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bij de frimera, ook pseudotrimera genoemd, bij welke slechts drie duidelijke 
‘“Jeden aanwezig zijn. 

Sommige soorten bereiken eene aanzienlijke grootte, en haar lijf is drie 
tot vier duim, en met de aanhangsels van den kop somtijds tot zes duim 
lang, Velen zijn met fraaije kleuren versierd. Zij vliegen in het algemeen 
veel zeldzamer dan de overige gevleugelde insecten, en de soorten zonder 
achtervleugels vliegen in het geheel niet. Eenigen, vooral de verslindende 
soorten, loopen schielijk; de overigen min of meer langzaam. Sommigen 
leven van dierlijke, de meesten van plantenstoffen. Velen houden zich op 

boomen en planten op; anderen op of onder den grond, en sommigen uit- 
sluitend in zoet water. De wijfjes leggen eijeren met eene weeke schaal; 

het masker leeft somtijds verscheidene jaren, alvorens het in nimf verandert, 
bij welke men het volkomen Insect reeds onderscheiden kan. 

Deze dieren zijn in grooten getale van soorten en individu’s over den 
geheelen aardbol verbreid. In Middel-Europa alleen heeft men reeds 15000 
soorten waargenomen. 

De verdeeling der Torren in natuurlijke groepen laat nog zeer veel te 
wenschen over, zoo als uit het overzigt der voornaamste hoofdvormen van 
deze dieren zal blijken. 

DE ZAND-TORREN. (CICINDELZE.) 

De zandtorren hebben eenen grooten kop, met groote, kogelvormige, 
uitpuilende oogen; zeer krachtige, getande bovenkaken; onderkaken, welke 
veelal met eenen aan haar einde ingeleden haak gewapend zijn; en lange, 
dunne pooten, met vijf leden aan den voet. Zij zijn zeer verslindend, en 
leven van allerlei andere insecten. Hare maskers zijn niet minder roofzuchtig 
en graven holen in den grond, waar zij, met den kop naar buiten gekeerd, op 
voorbijloopende insecten loeren. Zij hebben, op den achtersten lijfring, op den 
rug, twee behairde haakjes, waarmede zij zich in hare onderaardsche ver- 
blijven vasthaken. De Zandtorren zijn, over alle deelen der aarde, de koude 
gewesten uitgezonderd, verbreid. De meesten leven in opene, drooge en 
zandachtige streken of ook in drooge bosschen. Zij loopen schielijk over 
den grond; vliegen van tijd tot tijd, om zich echter spoedig weder te laten 
vallen, en hebben een zeer scherp gezigt. 

De eigenlijke zandtorren hebben veelal fraaije metaalkleuren, en witte 
vlekken op de dekschilden. Eene der gemeenste Europeaansche soorten, 
Cieindela hijbrtda, wordt ook bij ons op zandgronden, zelfs op de duinen, 
menigvuldig aangetroffen. Zij is meer dan een’ halven duim lang, koper- 
kleurig, met witachtige monddeelen, en heeft aan ieder dekschild, van voren 

zoowel als van achteren, een wit vlekje, en in het midden een’ witten, 
bogtigen dwarsband. — Eene kleinere, Europeaansche soort, Cic. campestris, 
is goudgroen, met een wit rond vlekje op het midden van ieder dekschild, 
en vijf dergelijke langs den buitenrand dezer schilden. 

Eene soort van een duim lengte, Cic. (Collyris) longicollis, is zeer rank 
en smal, vooral het borststuk, Zij komt van Java, en is staalblaauw met 
orapjekleurige pooten, 

52 
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Eene groote, nagenoeg twee duim lange soort, Mantieora maxillosa, 
tuberculata of gigantea, heeft een breed, hartvormig achterlijf, en is vooral 
in het oog vallend door hare buitengewoon groote kaken. Zij is blaauwachtig 
zwart van kleur, en wordt aan de Kaap de Goede Hoop aangetroffen. 

DE LOOP-KEVERS. (CARÁBI.) 

De Loopkevers hebben even sterk ontwikkelde mondwerktuigen als de Zand 
kevers; maar hunne onderkaak is, aan haar einde, zelden van eenen af- 

zonderlijken, ingeleden haak voorzien, en de kop is niet breeder, veelal 
zelfs smaller dan het borststuk. De meesten zijn somber, veelal bruin of 
zwart van kleur. Bij sommige soorten ontbreken de achtervleugels. Hunne 
dekschilden zijn dikwijls van verhevene lengte-ribbetjes voorzien. 

De Loopkevers zijn krachtig, koen, zeer verslindend en zeer snel in 

hunne bewegingen. Deze roofdieren worden nooit in het water, maar steeds 
op of onder den grond aangetroffen, waar zij, het licht schuwend en op 
hunnen buit loerend, veelal onder steenen, in aardholen, rotsspleten of onder 
afgevallene bladeren, verborgen liggen. Zij gebruiken allerlei listen, om 

hunnen buit te bespieden, en weten dien met groote behendigheid te vangen. 
Zij versmaden doode dieren, en vliegen slechts des avonds of bij nachttijd, 
maar niet met het doel om op roof uit te gaan. Velen braken, wanneer men 
ze aanraakt, een onaangenaam riekend bruin vocht, of spuiten dit zelfs 
van achteren uit. 

De maskers hebben een langwerpig, rolrond, uit twaalf ringen zamenge- 

steld lijf, van welke de laatste van twee kegelvormige harde of weeke aan- 
hangsels voorzien is; eenen grooten, met krachtige, gekromde en puntige 
kaken gewapenden kop; aan weêrszijden zes eenvoudige oogen, en middel- 
matige, aan het einde van twee haakjes voorziene pooten. 

Deze familie is zeer talrijk in soorten, welke in een groot getal onder— 
geslachten ingedeeld worden. Wij voeren slechts eenige der meest algemeen 
verbreide of merkwaardigste aan. 

De eigenlijke loopkevers hebben een vierkant borststuk met puntige, uit- 
stekende hoeken, en een ovaal lijf met afgeronde hoeken. De vleugels ont- 
breken, of zijn zoo kort, dat zij niet tot het vliegen kunnen dienen. Eene 
fraaije en gemeene soort in ons werelddeel is Car. aurätus, een duim lang 
en goudgroen van kleur. Zij bewoont tuinen en velden. Car. violäcéus, die 
in bosschen aangetroffen wordt, is zwart, met goudachtig blaauwe zoomen 
langs de zijden van het lijf. 

Eene andere soort, de muskus-tor (Calosoma sijcophanta), met een kort 
borstschild, en een breed, vierkant lijf met afgeronde randen, is grooter en 
donker violet, met zwarte pooten en goudgroene vleugeldekken. Men vindt 
haar in bosschen, waar zij, door de vernieling van allerlei insecten, vooral 
rupsen, zeer nuttig is. 

Sommigen, Eläphrus, die zich aan de oevers van rivieren of meren op- 
houden, hebben groote oogen, de scheenen der voorpooten zijn met twee 
stekels gewapend, en de eerste leden der voeten van deze pooten zijn bij de 
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mannetjes verbreed. Zij naderen door hare gestalte de Zandtorren. Onder 
deze behoort El. ripârius, een-vierden duim lang, koperachtig metaalgroen, 
op de vleugeldekken met vier rijën van ronde uithollingen, en twee glanzige 
middelvlekken. Deze soort loopt en vliegt zeer snel en houdt zich vooral 
gaarne aan de zandige oevers der rivieren op. El. uliginosus is een weinig 
grooter, en heeft de uithollingen der vleugeldekken met blaauwe randen. 
Beide soorten bewonen het gematigde Europa. 

Sommige soorten, Casnonta, hebben een buitengewoon verlengd en smal 
borststuk. Onder deze behoort Casn. senegalensis, van Senegambië : een= 
derden duim lang; bruinrood, kop zwart, een breede zwarte band over de 
vleugeldekken. 

Men noemt bombardeerkevers (Brachinus of Aptinus), die soorten, welke 
zich, bij de aanvallen van andere dieren of den mensch, verdedigen, door 
uit den aars herhaaldelijk schoten, van eene ontploffing vergezeld, te ‘doen, 
met een vocht, hetgeen eenigzins als salpeterzuur riekt, wit papier rood kleurt, 
en op het vel der menschen jeukte en roode vlekken te weeg brengt. Dit 
vocht wordt in twee, in het achterlijf liggende zakjes afgescheiden, De gewone 

soort van Europa, Brach. crêpitans, is een-derden duim lang, en donker 
steenrood op de onderdeelen, met de borst zwartachtig. 

_Tot deze afdeeling der Loopkevers behoort ook eene groote soort van Java, 
Mormolyce phyllodes, merkwaardig om hare vleugeldekken, die, langs de 
zijden, met eenen zeer breeden, ver over het achterlijf heenreikenden rand 
omzoomd zijn. Haar kop is buitengewoon verlengd, de sprieten zijn nagenoeg 
even lang als het gebeele dier, hetgeen bruin van kleur is en eene lengte 
van drie duim bereikt. Het, een duim lange, masker van dit zonderlinge 
dier leeft in eene soort van boomzwam , door de Javanen gammoer genoemd , 
die vooral groeit op de omverliggende en tot Kerrabpln overgaande boomen, 
welke het djatiehout leveren. 

DE KORTSCHILD-KEVERS. (STÁPAÏLINI.) 

Deze Kevers, welke ook Brachelytra of Microptêra genoemd worden, 
behooren onder de verslindende soorten, en zijn voornamelijk gekenschetst, 
doordat hunne dekschilden veel korter dan het van harde ringen voorzien 
achterlijf zijn, hetgeen zij, bij het loopen, opwaarts buigen. Hun ligchaam 
is veelal smal en langwerpig; de sprieten bestaan uit korrelige leden, en 
zijn somtijds aan het einde knodsvormig ; en de lange achtervleugels worden, 
in de rust, onder de dekschilden zamengeplooid. De voeten hebben somtijds 
slechts drie leden, en die der voorpooten zijn niet zelden verbresd. De geheele 
gestalte dezer Kevers heeft zooveel eigenaardigs, dat men hen dadelijk her- 
kennen kan. Het darmkanaal is kort en regt. De maskers zijn mede lang- 
werpig van gestalte; zij hebben drie paar krachtige pooten en hun kop is 
zeer groot. De talrijke soorten dezer familie worden, tot nog toe, nagenoeg 
uitsluitend in de gematigde en koudere streken van onzen aardbol waarge- 
nomen. Zij voeden zich alleen met dierlijke en plantaardige stoffen, zijn 
nachtdieren, en houden zich meestal schuil onder aardhoopen , steenen, mos, 
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in mest of holle boomstammen. Zij loopen schielijk en redden zich, bij gevaar, 
door op te vliegen. 

Bij de eigenlijke Staphilinen is de kop van achteren verdund; hunne 
voeten hebben vijf leden; en de sprieten, die somtijds aan de punt verdikt, 
veelal echter draadvormig zijn, bestaan uit elf leden. De gewone inheemsche 
soorten zijn Staphilinus erythroptêrus of ceesareus, \wee-derden duim lang ; 
zwart met korte geelachtige hairtjes; sprieten, dekschilden en pooten bruin- 
rood; zijden van het lijf goudgeel gezoomd. Staph. mamillosus: zwart, 
dekschilden en achterlijf met een’ breeden, aschgraauwen, met zwart ge- 
slipten, band. Staph. olens wordt nagenoeg eenen duim lang. Staph. hirtus, 
heeft zeer krachtige vormen, en is zwartblaauw, met geele haren, en een 
graauwen band over de dekschilden. 

Bij andere soorten, Pseläphus, zijn de sprieten knodsvormig, en de voe- 
ten slechts uit drie leden gevormd. Zij zijn klein en haar lijf is eirond. 
Eene soort Ps. (Briazis) sanguinéêus, is bruinrood van kleur; een-twaalfden 

duim lang, en gemeen aan vochtige met gras begroeide plaatsen van ons 
werelddeel. — Eene andere, Ps. (Claviger) foveolätus, een weinig grooter, 

steenrood van kleur, en het laatste lid der sprieten groot en rolvormig, wordt, 
in ons werelddeel, onder steenen en veelal in gezelschap der geele Mieren 
aangetroffen. 

DE WATER-TORREN. (DITYSCI.) 

De watertorren zijn gekenschetst door hunne pooten, van welke het ach- 
terste paar ver naar achteren geplaatst en‚ zoo als somtijds ook het tweede 

paar, afgeplat, veelal met lange borstelharen bekleed, en derhalve als eene 
soort van riem tot het zwemmen ingerigt is. Hun ligchaam is eivormig en 
afgeplat. Hunne sprieten bieden, volgens de onderscheidene hoofdvormen 
dezer familie, allerlei afwijkingen aan. Zij leven in zoet water; zwemmen en 
duiken voortreffelijk; vliegen, maar slechts des avonds, van de eene plaats 
naar de andere; overwinteren, op het land, onder het mos of gras; en zijn 
grootendeels zeer verslindend. Het gewigt van hun ligchaam is zeer gering. 
Sommigen zijn naauwelijks zoo groot als eene Vloo; terwijl anderen tot ander- 
halven duim lengte bereiken. Hunne maskers zijn met groote nijpers voorzien, 
leven eveneens in het water, maar verpoppen zich in holen aan den oever, 
boven den waterspiegel. Zij worden ín alle werelddeelen aangetroffen. 

De sprieten zijn bij de meesten draadvormig, hun achterlijf heeft zeven 
ringen, en hunne pooten zijn van gewone lengte. Wanneer zij naar boven 
komen, om lucht tot het ademhalen te verzamelen, houden zij den kop naar 
beneden, steken slechts het achterlijf uit, en ligten de dekschilden een weinig 
op. De volgenden zijn de meest merkwaardige dezer afdeeling. — Bij de 
eigenlijke watertorren hebben de mannetjes gewoonlijk de drie eerste leden 
van den voet verbreed, of somtijds zelfs een schijfje vormend. De wijfjes 
van vele soorten hebben de dekschilden van lengte-ribbetjes voorzien , terwijl 
die der mannetjes glad zijn; zij zijn veelal groot en de meest verslindenden 
der familie. Zij maken jagt op insecten of allerlei andere kleine dieren, zoo als 
wormen, bloedzuigers, kleine vischjes enz., en eten zelfs de in het water 
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drijvende ligchamen van grootere dieren. De maskers, welke eenen grooten, 
platten, eironden, kop met krachtige , haakvormige kaken en drie paar dunne, 
behaarde pooten hebben, leven mede in het water en zijn niet minder ver- 

slindend dan de volkomen insecten, daar zij allerlei andere insecten, wormen, 
kleine visschen, zelfs oude Stekelbaarzen aanvallen, dooden en opeten. Eene der 
gemeenste soorten van ons werelddeel is Dit. marginatus : een en een-vierden 
duim lang; glanzig zwart met geelbruin omzoomd, en met roodbruine pooten. 
Eene endere meer zeldzame soort, Dit. latissimus, is nagenoeg anderhalven 
duim lang en, daar hare vleugeldekken verbreed zijn, eenen duim breed. 

De draaitorren (Gyrinus) zijn zeer gekenschetst door hunne korte, knods- 
vormige sprieten, en doordat de pooten der beide achterste paren de gedaante 
van zeer korte en breede riemen tot het zwemmen hebben. De voeten der 
voorpooten zijn aan hunne onderzijde bij de mannetjes van een hairkwastje 
voorzien. Deze dieren zijn klein; hebben eenvoudige kleuren, en worden 
gemakkelijk opgemerkt, daar zij gezellig op de oppervlakte van het water in 
kringen met groote snelheid rondzwemmen. Hun ligchaam is soortelijk ligter 
dan het water. Bij het duiken nemen zij een, aan haar achterlijf hangend, 
luchtbelletje mede, hetgeen ter ademhaling onder water dient. Wanneer men 
hen aanvat, zoo zweet er uit het ligchaam een wit sap, waarvan de handen 
langen tijd onaangenaam rieken, Onze gewone soort, Gyrinus nälätor, is 
glanzig blaauwzwart. Het mannetje is meer dan een-derde kleiner dan het 
wijfje, hetgeen slechts een-—vierden duim lengte bereikt. 

De zwemtorren (Hydrophilus) wijken van de voorgaanden in vele opzigten 
af, en uiterlijk voornamelijk doordat de drie laatste leden van hunne korte 
sprieten verbreed zijn en de vorm van dwarsplaatjes hebben. Hunne pooten 
zijn lang, zoo als bij de eigenlijke Watertorren; maar de beide achterste 
paren zijn, zoo als bij de Draaitorren, tot riemen omgevormd. Zij voeden 
zich, behalve van plantaardige stoffen , van allerlei insecten, wormen, slakjes, 
enz., en hun darmkanaal is aanmerkelijk langer dan bij de overige Watertorren. 
Zij leven in zoet water, duiken en zwemmen behendig, overwinteren echter 
op het land. Bij het onderduiken nemen zij, bij wijze van belletjes, die aan 
de sprieten blijven hangen, lucht mede, welke zich aan de onderzijde van 
het achterlijf verzamelt, en dit gedeelte glanzig als zilver maakt. Vele dezer 
Torren bereiken eene aanzienlijke grootte. Onder deze behoort de gewone 
zwemtor (Hydr. picéus), die zeer menigvuldig in onze staande wateren aan- 
getroffen wordt. Hij bereikt eene lengte van meer dan anderhalven duim, 

en is glanzig pikzwart. Het borststuk loopt van onderen in eene lange , naar 
achteren gerigte punt uit. Een merkwaardig en bij de Torren zeldzaam 
verschijnsel is, dat het wijfje een, op het water drijvend, spinsel in gedaante 
van een peulvormig zakje maakt, waarin zij hare eijeren, behoorlijk ge- 
rangschikt, legt. Nadat de jonge maskers eenigen tijd in dit spinsel vertoefd 
hebben, doorboren zij het. Zij leven nu in het water; zijn even vêrslindend 
als die der overige Watertorren ; en vangen met hunne groote nijpers allerlei 
andere kleine dieren. Zij veranderen tot pop in eene holte, welke zij op het 
land, veelal langs de oevers van het water, in den grond graven. Eene an- 
dere, kleinere soort, Hydr. spinipennis, heeft de stekels der voetwortels zeer 
krachtig. Zij bewoont Senegambië., 
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DE KNODSSPRIET-KEVERS. (CLAVICORNÍA.) 

Deze, in sommige opzigten kunstmatige, familie bevat soorten, met sprieten, 
die meestal zamengesteld zijn uit elf leden, van welke de laatste twee, drie, 
vier of vijf dikker zijn dan de overigen, en gewoonlijk de gedaante van, 
min of meer van elkander gescheidene, dwarsplaatjes hebben. Zij hebben 
lange voelers aan de onderkaak; de bekleedsels van haar ligchaam zijn hard, 
en hare dekschilden zijn veelal een weinig korter dan het achterlijf. De 
meesten leven van dierlijke zelfstandigheden, velen van aas. Deze familie 
bevat de volgende hoofdgeslachten. 

De Hister’s (Hister) hebben de bovenkaken getand, en de onderkaken met 
twee vliezige lobben voorzien; de sprieten zijn kort en knievormig gebogen ; 
de kop is zeer klein; de dekschilden zijn korter dan het achterlijf, van 
achteren als afgehakt, en van lengte-ribbetjes en verhevenheden voorzien. 
Eene der gemeenste soorten van ons werelddeel, Hister cadaverinus, is 
een-derden duim lang, zeer breed, glanzig zwart, en heeft zes tandjes langs 
den buitenrand van de scheenen der voorpooten. Zij houdt zich in rottende 
dierlijke stoffen op, waarmede zij zich voedt. Eene even gemeene soort, 
Hister quadrinotätus, heeft vier roode vlekken op de bovendeelen. 

De Sylpha’s (Sylpha) hebben een breed plat, min of meer eivormig lijf; 
de onderkaken zijn, aan haar einde, met eene harde haak gewapend; de 
kop is klein; het borststuk breed, en de afgeronde dekschilden bedekken 

het achterlijf nagenoeg geheel. Eene onzer gewoonste soorten, Sylpha tho- 
râcica, iseenen halven duim lang en zwart, met een roestkleurig halsschild. 

Men vindt haar, niet zelden in gezelschap der Aastorren, op het aas, of ook 
in den mest van dieren en menschen. Zij kan haar achterlijf verlengen, en 
spuit daaruit, wanneer men haar aanvat, een stinkend vocht. Eene andere 
inheemsche soort, Sylpha quadripunctäta, heeft vier zwarte vlekken op de 
bleeke dekschilden. Men vindt haar aan boomen, waar zij jagt op allerlei 
soorten van rupsen maakt. 

De aas- of krengtorren , ook doodgravers genoemd, Neerophörus, hebben 
een bundeltje haren aan de verbreede voeten der voorpooten; de onder- 

kaken zijn ongewapend, en hunne, van achteren als afgehakte, vleugeldekken 
zijn aanmerkelijk korter dan het achterlijf. De meesten zijn zwart en met roode 
dwarsbanden of vlekken versierd. Zij hebben eene sterke lucht bij zich, en 
keeren, bij het vliegen, den onderkant der dekschilden naar buiten. Hun lig- 
chaam dient veelal aan eene menigte kleine mijten tot verblijf. Zij voeden zich, 
even als ook hunne maskers, van aas, vooral van kleine doode zoogdieren, zoo als 

muizen, mollen, enz. Zoodra zij een dezer lijken vinden, graven zij die, met 
vereenigde krachten, allengskens onder den grond, en leggen dan hare eijeren 

daarin. Nagenoeg twee maanden later komt het volkomen insect te voorschijn. 
De gemeene inheemsche soort, Neerophörus vespillo, is meer dan eenen 
halven duim lang, en zwart, met twee breede, geelroode banden over de 

dekschilden. Neer. mortworum, die ook in Champignons aangetroffen wordt, 

heeft slechts één’ geelrooden band over de vleugels, maar achter dezen eene 

niervormige vlek van dezelfde kleur. 
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Sommige veelal kleine soorten, de glanskevers (Nitidula), hebben den 
kop nagenoeg in het borststuk verborgen, en de sprieten tusschen de oogen 
en kaken geplaatst. De levenswijze en het voedsel dezer insecten is volgens 
de soorten aan velerlei afwijkingen onderworpen. Eene van onze Euro- 

_peaansche soorten, Nit. obscüra, een-zesden duim lang, nagenoeg eirond 
en zwart met roestgeele pooten, leeft, even als de Krengtorren, in het aas. 
Eene andere, even kleine soort, Nit. várta, grijsachtig geel, met talrijke 
zwarte stipjes en streepjes bedekt, voedt zich met het sap, dat uit de boom- 
stammen loopt. Eene derde, nog kleinere, Nit. néa, die glinsterend blaauw 

zwart is, voedt zich met de bloesems van oliezaad, en wordt te meer nadeelig 
voor den landbouw, daar zij aan de plaatsen, waar zij eens haar verblijf heeft 
opgeslagen, jaren achtereen in menigte verschijnt. 

De soorten van het geslacht Cucüjus hebben een min of meer afgeplat 
ligchaam , en leven onder boomschors. Onder deze behoort de in ons wereld- 
deel op vele plaatsen zeldzame Cuc. depressus : een’ halven duim lang ; zwart, 
kop en dekschilden hoogrood. 

Andere soorten, Paussus, hebben hare zeer breede sprieten, uit een klein 
getal, somtijds slechts twee of drie, leden zaamgesteld; haar ligchaam is 
zeer plat. Zij zijn klein en worden dikwijls in mierennesten aangetroffen. 
Eene soort uit Nubië, Paussus elhiops, is een-derden duim lang en bruin- 
rood van kleur. 

Sommige soorten, Heterocerus, hebben de scheenen der voorpooten verbreed 
en met stekels gewapend. Zij gebruiken deze pooten, om gangen aan de 
oevers der zoete wateren te graven, waarin zij, zoowel als hare maskers, leven. 
De gewone soort van Europa, Het. marginatus, is een-vierden duim lang, 

en donkerbruin, veelal op de dekschilden met drie of vier roodachtige, on- 
regelmatig gegolfde dwarsbanden. 

Nog andere soorten, Dryops, hebben het ligchaam met haren als vilt bedekt 
en zeer korte sprieten. De eene, Dryops auriculátus, naauwlijks een—vierden 

duim lang, en zwart met bruine pooten, houdt zich, in het gematigde Eu- 

ropa, in zoet water, tusschen de wortels van allerlei waterplanten op. 
De Dermesten (Dermestes) hebben korte sprieten, aan welke de knods 

door drie leden gevormd is; een gewelfd, bijna rolvormig ligchaam, en 
_vleugeldekken , die even lang zijn als het achterlijf. Zij zijn over den geheelen 
aardbol verbreid. De meeste soorten zijn klein. Bij gevaar trekken zij den 
kop in, en houden zich als dood. Als volkomen insecten leven zij slechts 
korten tijd, en voeden zich, hetzij met dierlijke stoffen, hetzij met bloemen 
of andere deelen van planten. De maskers daarentegen voeden zich slechts 
met dierlijke stoffen. Eene zeer beruchte soort is de spektor (Derm. 
lardärius), ruim een-vierden duim lang; zwart, de kleine voorhelft der 

vleugeldekken aschgraauw, met zes zwarte stipjes. De maskers dezer soort 
zijn hoogst schadelijk, doordien zij zich vooral gaarne aan de binnenzijde 
van gedroogde dierhuiden innestelen, en hier, ongemerkt, groote verwoes- 
tingen aanrigten. De maskers van diergelijke insecten vernielen, in Buenos 
Ayres, jaarlijks duizenden der Ossenhuiden, welke van daar in groote 
menigte uitgevoerd worden. — Eene andere soort, Derm. pellio, is zwart, 
met een wit stipje op ieder dekschild. Het masker vernielt, in de woningen, 
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het bontwerk en allerlei eetwaren.— Het masker van eene derde soort, 
Derm. murinus, leeft van aas. 

Andere soorten, Byrrhus, hebben, zoo als de vorigen, de vleugeldekken 

even lang als het achterlijf; maar haar lijf is met korte hairtjes of somtijds 
stekeltjes, veelal ook met schubjes, bedekt, welke zeer fraai en op de vleu- 
geldekken regelmatig gerangschikt zijn, maar gemakkelijk afgeveegd kunnen 
worden. De maskers voeden zich met dierlijke stoffen; de volkomene in- 
secten met bloemen. Eene in Europa, in het voorjaar onder mos of steenen 
gemeene, soort is Byrrhus pilúla : ruim een-derden duim lang, bruin, met 
zwarte, door geele vlekjes, afgebrokene lengtestrepen. Zij rolt haar lijf, 
bij gevaar, als een kogeltje zamen : van daar haar naam, De ruige maskers 
van andere soorten zijn vooral berucht als zeer gevaarlijke vijanden voor de 
verzamelingen van opgezette dieren en van insecten, waar zij, bij gebrek aan 
aanhoudend toezigt, niet zelden in korten tijd, de grootste verwoestingen 
aanrigten. — De bij ons meest verbreide soort is Byrrh. (Anthrenus) mu- 
seorum.— Het masker eener tweede soort, Byrrhus (Anthr.) scrophulärie, 
is niet minder nadeelig, en vernielt vooral de dierhuiden. Het volkomene 
insect wordt op bloemen, vooral die van schermplanten, aangetroffen. 

DE ZAAGSPRIET-KEVERS, (SERRICORNIA.) 

Men heeft onder dezen naam, of ook onder dien van Priocerala, eene 

menigte, niet zelden in allerlei opzigten onderling afwijkende, Kevers ver- 
eenigd, welke echter het algemeene kenmerk hebben, dat hunne middelmatige 
of korte sprieten, vooral bij de mannetjes, van kam of zaagvormige insneden 
voorzien zijn, voortgebragt door de, aan de binnenzijde in punten of aan- 
hangsels uitloopende, leden der sprieten. Hun ligchaam is veelal langwerpig, 

en bij sommigen week en buigbaar. 
Het masker van eene soort, Clerus alveärtus, is rood , en leeft in de nesten 

van wilde bijën, van wier maskers zij zich voedt. Deze soort is eenen 
halven duim lang en zwartblaauw van kleur, maar de dekschilden zijn rood 
met drie zwartblaauwe dwarsbanden. 

Bij sommige soorten is het wijfje grooter dan het mannetje, en heeft korte 
sprieten. Eene der gewone Europeaansche soorten is Cebrio gigas. Het wijfje 
een duim lang, roodbruin en met sprieten, die niet veel langer zijn dan haar 
kop breed is; het mannetje een-derde kleiner, met het borststuk en den kop 
zwart, en sprieten zoo lang als het overige ligchaam. Het wijfje houdt zich 
steeds onder den grond op, en steekt, zelfs bij de paring, slechts het achterlijf 
daaruit te voorschijn. 

Bij sommige soorten zijn de wijfjes zonder vleugels, en gelijken op maskers. 
Het masker van eene dezer, Drilus flavescens , leeft parasitisch in sommige 
weekdieren (Helix nemoralis). Het mannetje is een-vierden duim lang en 
zwartachtig met geelbruine vleugeldekken. 

De lichtkevers (Lampyris), wier wijfjes veelal ook vleugelloos zijn, en, 
zoo als de maskers, glim- of gloeiwormen genoemd worden, zijn merk- 
waardig, omdat zij, zoo als sommige Springkevers (Elater), een phosphoriek 
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licht verspreiden, waardoor zij ’s nachts zeer in het oog vallen, De wijfjes 
lichten sterker dan de mannetjes, vooral na de paring ; alsdan houden laatst- 
‘genoemden op te lichten. Dit licht komt voort uit eigenaardige, in de buik- 
holte liggende werktuigen, die reeds bij het masker aanwezig zijn, en uit een 
groot getal swavelgeele korreltjes bestaan, tusschen welke zich de luchtbuizen 
vertakken. Wanneer men deze diertjes aanhoudend in donkere plaatsen houdt, 
lichten zij niet zelden nog acht dagen lang; het licht deelt zich ook, door 
wrijving, aan andere voorwerpen mede. In zuurstof wordt het licht sterker ; 
en het verdooft in water— of koolzuurgas. Bij de ten noorden van het warme 
Europa levende soorten straalt het licht gelijkmatig en onafgebroken uit. Onder 
deze behoort de ook bij ons gemeene Lamp. splendidüla ; verder Lamp. noc- 
tiluca, bij beiden de wijfjes ongevleugeld ; en Lamp. hemiptêru, uit Middel 
Europa, het wijfje met kleine vleugels. Bij eene soort uit het warme Europa, 
Lamp, italica, zijn zoowel de mannetjes als wijfjes van volkomen vleugels 
voorzien, en zij stooten het licht straalsgewijze, tachtig tot honderd maal 
in eene minuut uit. Deze diertjes werden door de oude Romeinen stelle vo- 
lantes (vliegende sterren) genoemd. De gewone soort van Brazilië is Lamp. 
oecrdentälis. 

De springkevers (Eläter) zijn merkwaardig om hunne eigenschap, zich in 
de hoogte te kunnen werpen, wanneer zij op den rug liggen. Tot dat einde 
is hun voorborststuk tot aan den mond verlengd, en van achteren met eenen 
doorn gewapend, die in eene groef van de middelborst sluit. Wanneer het dier, 
op den rug liggende, in de hoogte wil opspringen, trekt het de pooten in, 
en buigt zijn ligchaam zoo, dat het alleen met zijne uiteinden den grond 
raakt : hierdoor wordt de doorn tevens gebogen, en deze werpt, door zijne 
veerkracht, het dier omhoog, zoodra dit plotseling zijn ligchaam weder in 
de gewone rigling brengt. Hunne pooten zijn zeer kort; het ligehaam is 
langwerpig, en het borststuk met uitspringende hoeken. Wanneer men deze 
dieren aanraakt, houden zij zich als dood. De maskers hebben zes pooten ; 
hun ligchaam is met eene harde huid bekleed, en zij houden zich in rottend 

hout of onder boomschors op; anderen knagen de wortels van planten, vooral 
van het gras, af. Eene, ook bij ons in bosschen en tuinen gemeene, soort is 
El. murinus; gewoonlijk een halven duim lang, het ligchaam met korte hair- 

tjes bedekt, en met zwarte, witte of lichtbruine wolkachtige vlekken. Eene 
eenigzins kleinere soort, EJ. sägêtum , is bruin met grijze hairtjes en steen— 
roode sprieten en pooten. Het dunne, geele masker ritnaald of draadworm 
genoemd, voedt zich met de wortels van allerlei planten, vooral ook van graan— 
soorten, aardappels, groenten, en zet zijne verwoestingen somtijds jaren 
achtereen voort. Zij is vooral menigvuldig in de tuinen van Engeland en de 
graanvelden van Zweden, en vernielt niet zelden een groot gedeelte van den 
oogst. Eene andere gemeene soort, El. enéus, is bronskleurig en heeft roode 
of bruinroode pooten. — Onder de uitheemsche soorten bereiken velen eene 
aanzienlijke grootte, b.v. EL. (Hemirhipus) lineätus, die buitengewoon lange 
kamtandvormige aarhangsels aan de sprieten heeft, en zwart ís, met drie 
bruingeele lengtestrepen op het borststuk, en twee op de, van lengteribbetjes 
voorziene, dekschilden. — In het heete Amerika vindt men verscheidene 

groote soorten, welke, even als onze Lichtkevers, de eigenschap hebben, van 
d 
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een phosphoriek licht te verbreiden, hetgeen van eene, aan weêrszijde van 
het borststuk gelegene, kale geele plek, uitstraalt. Men heeft verscheidene 
soorten van deze lichtgevende Amerikaansche Kevers onderscheiden, te weten : 
El. (Pyrophörus) noctilücus van St. Domingo, en andere West-Indische 
eilanden; El, (Pyr.) phosphoréus van Suriname; El. (Pyr.) luminosus van 
Brazilië. Het zijn nachtdieren, welke zich over dag schuil houden. Wanneer 
men hun lijf opent, verspreiden alle inwendige deelen licht, hetgeen echter 
van buiten slechts door de beide borstplekken uitstraalt. Dit licht heeft eene 
smaragd-groene kleur, en is zoo sterk, dat men in het donker, wanneer men 
de tor langs de regels van een boek laat voortbewegen, lezen kan. Daar regen 
noch wind invloed op dit lieht hebben, zoo gebruikt men deze dieren, in 

sommige streken, b.v. op St. Domingo, ten getale van vier tot vijf naast 
elkander op de hoofdbedekking of aan de schoenen bevestigd, als lantaarns. 
Levende voorwerpen worden somtijds, door schepen, veelal in Brazilië-hout, 
naar Europa gebragt, b.v. reeds in 1166 naar Parys, en in 1854 ook bij ons. 
Het masker van deze torren, welke de Spanjaarden cweujo noemen, rigt 
niet zelden groote verwoestingen in het suikerriet aan. 

Aan de Springkevers sluiten zich de prachtkevers (Buprestis) aan, wier 
borstbeen eveneens naar voren verlengd, maar van achteren slechts in eene 
stompe punt uitloopt, en die, op den rug liggend, piet opspringen kunnen. 
Hun kop is klein , de leden der sprieten hebben nagenoeg allen kleine zaag- 
tanden ; de bovenkaken zijn kort; het halsschild is van achteren breeder dan 

van voren ; het ligchaam is langwerpig, maar krachtig. De maskers zijn lang- 
werpig en plat; de eerste halsring is veel breeder dan alle overige ringen; zij 
hebben geene pooten, en leven in de schors of het hout van boomen. De 
meesten der talrijke soorten van dit groot geslacht zijn met prachtige metaal= 
kleuren versierd, wier weêrschijn veroorzaakt wordt door talrijke mikros- 
kopische onregelmatigheden der algemeene bekleeding, zoo als grocfjes, 
verhevenheden met facetten, enz. Velen bereiken eene aanzienlijke grootte. 
Zij zijn voornamelijk in de heete luchtstreken thuis. In de meer gematigde 
gewesten, en dus ook in Europa, worden slechts weinige en kleinere 
soorten aangetroffen. De grootste van deze, Bupr, enèa, drie-vierde duim 
lang, is metaalkleurig , van boven bruin met vele stipjes, van onderen koper- 
rood; de dekschilden loopen van achteren in twee punten uit. Meer 
algemeen zijn de nog kleinere soorten, b.v. Bupr. guadripunetâta, die 
een-vierden duim lang is. — Eene der grootste uitheemsche soorten is Bupr. 
gigantèa, van Brazilië. Twee en een-vierden duim lang ; koperkleurig goud 
groen, met twee zwarte vlekken op het halsschild, en staalblaauwe pooten. 
De vleugeldekken van dezen prachtigen Tor worden in Brazilië tot allerlei 
sieraden verwerkt. — Eene nog grootere , maar zeldzame soort, Bupr. bicölor, 
van Java, van drie duim lengte, is goudgroen met eene geelachtige dwarsvlek 
op ieder dekschild. — Zeer gemeen op Java is Bupr. fulminans : één en drie- 
vierden duim lang; metaalgroen; de dekschilden aan het einde met tien 
tandjes en eene koperroode vlek.— In Zuid-Afrika worden vele soorten aan- 
getroffen, welke de dekschilden van groote bundeltjes van hairen voorzien 
hebben : eene der gemeenste van deze onderafdeeling is Bupr. fascieuläris. 
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DE HOUT-TORREN. (PTINI.) 

De Houttorren zijn meerendeels klein van gestalte; met een rolvormig of 
eirond lijf; eenen kleinen kop; korte, getande bovenkaken; in twee lobben 
verdeelde onderkaken; en draadvormige, somtijds ook, ten minste bij de 
mannetjes, kamvormige sprieten. De meesten zijn zeer schadelijk, doordien 
hunne maskers planten, of het hout, zoowel binnen als buiten ’s huis, de 

verzamelingen van planten of dieren, enz., vernielen, door ze met ontelbare 
gaatjes te doorboren. 

Onder de soorten met draadvormige sprieten en lange dunne pooten, is 
vooral merkwaardig de, ook bij ons gemeene, Plinus fur : een-zesden duim 
lang; lichtbruin; behaird; het wijfje zonder achtervleugels en met een ei= 
rond achterlijf, het mannetje veel slanker, met eeen rolvormig lijf en lange 
sprieten, en hierdoor de Boktorren herinnerende. Dit torretje voedt zich 
met doode insecten; maar zijn masker leeft in het hout, of in opgezette 
dieren of gedroogde planten, en brengt derhalve aan de verzamelingen veel 
nadeel toe. 

Bij andere soorten, Ptilinus, zijn de sprieten bij de wijfjes van zaagtanden 
voorzien, bij de mannetjes kamvormig en zij hebben korte pooten. Eene der 
gemeenste soorten, Pt. pectinicornis, is een-zesden duim lang en zwart- 
bruin; maar de dekschilden zijn lichter; en de pooten, zoo als ook de sprie- 

ten, licht steenrood. Zij leven in droog hout, en doorboren het met kleine 
gaten. — Eene andere soort, Pt. costâtus, leeft in zieke wilgen— en populier- 
boomen, waarin het masker loodregte, rolvormige gangen boort. 

Bij andere soorten, Anobium, de vrillettes der Franschen, zijn de drie 
laatste leden der sprieten grooter dan de overigen. Zij zijn meerendeels bruin 
van kleur, en slechts een-vijfden of zesden duim lang. Eene der in ons 
werelddeel meest algemeen verbreide soorten is An. pertinax, wier masker 

onze meubels of boeken vernielt, door er zuiver ronde gaten, als met eene boor, 
in te maken. In den paartijd brengen deze torretjes, door van tijd tot tijd 
eenige schielijk op elkander volgende tikken met den kop op het hout te 
geven, een kloppend geluid voort, hetgeen het bijgeloof der menschen voor 
een boos voorteeken hield; het is daarom, dat dit diertje bij verschillende 
volken den naam van Kloptor, horloge de la mort, Todtenuhr en death= 
watch verkreeg. — Andere, in ons werelddeel, het hout vernielende soorten 
zijn An. striatum en tesselälum. — An. paniceëum, die roestkleurig en nog 
kleiner dan de overigen is, leeft in allerlei meelwaren, zoo als beschuit en 
ouwels; doerknaagt zelfs de kurken der, vooral met zoeten wijn gevulde, 
flesschen, en brengt ook aan de verzamelingen, voornamelijk die van insecten, 
schade toe, 

Bij nog andere, grootere soorten, zijn de dekschilden korter dan het 
achterlijf. Zij zijn zeer langwerpig van gestalte; en hare maskers hebben 
de gedaante van eenen langen, dunnen worm. Eene der meest schadelijke 
is Lymezijlon navale: een halven duim lang; bruingeel; de kop zwart, 
en de dekschilden meer dan een-vierde korter dan het achterlijf. Deze Tor 
is menigvuldig in de groote eikenbosschen van het noordelijke Europa, ver- 
menigvuldigt zich, naar andere plaatsen overgebragt, somtijds buitengewoon, 
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en zijn masker rigt alsdan in het hout, op de scheepswerven, groote ver- 
woestingen aan.— Bij sommige uitheemsche soorten, uit Brazilië, Guinea 
en Java, zijn de dekschilden tot kleine schubjes verkort. Onder deze behoort 
Lim. (Atractocerus) brevicornis, nagenoeg anderhalven duim lang, van 
Guinea. 

DE BLADSPRIET-KEVERS. (LAMELLI CORNÍA ) 

De talrijke soorten dezer groote familie zijn zeer in het oogvallend geken- 
schetst door hare sprieten, welke kort, in eene groef van den kop aange- 
hecht zijn, en eene horizontale rigting hebben; maar wier, veelal drie, 
laatste leden bladvormig verbreed zijn, in- of aan elkander sluiten, en 
met de overige leden min of meer eenen regten hoek vormen. Onder deze 
familie behooren de grootste van alle Kevers. Sommigen zijn zeer fraai, 
anderen eenvoudig van kleur. De vorm van den kop en het rugschild biedt 
somtijds, volgens de seksen, groote verscheidenheden aan. Zij zijn krachtig 
van gestalte, dik, en hun lijf is veelal min of meer eirond. Zij loopen 
langzaam, en voeden zich met het sap van bloemen of boomen, of allerlei 
plantenstoffen, anderen met de mest van dieren of menschen. De maskers 
van deze Torren hebben eene witte, weeke en veelal gerimpelde huid en het 
achtergedeelte van hun lijf is naar beneden omgebogen; hun kop is hard; 
de kaken zijn krachtig; de oogen ontbreken, en hunne drie paar pooten 
zijn aan het einde met eenen krachtigen nagel gewapend: zij blijven niet 
zelden verscheidene jaren in dezen staat; tot dat zij onder den grond ver- 
poppen in een veelal eirond huisje, uit korreltjes aarde of andere stoffen 
gevormd, welke zij door een kleverig vocht verbinden. 

Men kan in deze groote familie de volgende hoofdgeslachten onderscheiden. 

De Tang-kevers. (Lucanus.) 

Zij zijn vooral gekenschetst door hunne, vooral bij de mannetjes sterk 
ontwikkelde, getande en harde, min of meer voor het hoofd uitstekende 
bovenkaken, wier gestalte aan die van eene tang, of wanneer zij buitenge- 
woon ontwikkeld zijn, aan die van hertehorens doen denken : van daar hunne 
namen. De kamblaadjes hunner sprieten maken met de overige leden eenen 
regten hoek. 

Onder de soorten met buitengewoon grooten kop en bovenkaken behooren 
de volgende. De gewone herthoornkever (Lucanus cervus) of het vliegend 
hert, cerf volant, Hirschkäfer en Schröter genoemd, de grootste Tor van 
ons werelddeel, is met de bovenkaken meer dan twee en een’ halven duim 
lang, en donker roodbruin van kleur. De voor het dier buitengewoon groote 
bovenkaken, doen hierdoor, zoo als door haren vorm en de puntige uit- 
steeksels waarvan zij voorzien zijn, eenigzins aan een hertgewei denken. 
Het kleine wijfje heeft intusschen ook veel kleinere kaken; en men vindt, 

behalve dat, eene standvastige verscheidenheid dezer soort, Luc. caprèêölus, 
welke kleiner en lichter van kleur is, en zelfs in sommige streken van 
ons land, b.v. in Noord-Brabant voorkomt. Onze Herthoornkever bewoont 
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eikenbosschen. Hij voedt zich met het sap dezer boomen, en nijpt tot dat einde 
de takken met zijne groote bovenkaken, om het uitstroomend sap met zijne 
vliezige, behairde onderkaken op te likken. Het wijfje legt hare eijeren in 
vermolmde holle boomen, waarmede zich het masker voedt. Kleinere soorten 
zijn Luc. dama van Noord-Amerika, en Luc. cinnamomëus van Java. — 
Bij sommige Zuid-Amerikaansche soorten is de kop veel kleiner en de 
kaken staan derhalve, ten minste aan den wortel, digter bij elkaâr. Eene 
dezer, Lue. (Chiasognathus) Grantii, ook Tetrophthalma chiloënsis ge- 

noemd, is kleiner dan onze Herthoornkever; maar hare kaken, ofschoon 
dunner, zijn veel langer, nagenoeg regt en met fijne tandjes gewapend, en 

de sprieten zijn achter de kamblaadjes van een bundel hairtjes voorzien. 
Deze fraaije Tor is groen van kleur, met roode dekschilden en grootendeels 
roode pooten. Hij wordt aan de stammen van de Araucaria’s en andere boomen 
op het eiland Chiloë aangetroffen. Eene andere soort met zeer groote hoorn- 
vormige kaken, Luc. (Lamprina of Pholidotus) Humboldtii, van Brazilië, 
is, met de kaken, anderhalven duim lang en geel van kleur. Bij eene andere, 
even groote soort, Luc. (Lamprima) fulgidus of enèus, van Australië, zijn 

de kaken echter korter dan het borststuk. 
Aan de Herthoornkevers sluiten zich aan een aanzienlijk getal uitheemsche 

soorten, Passalus, wier bovenkaken krachtig, getand en breed, maar niet 
grooter dan de kop, en wier onderkaken, ofschoon klein, hard en getand 
zijn. De soorten van dit geslacht hebben onderling veel overeenkomst. Hare 
pooten zijn tamelijk kort; zij zijn zwart of bruin van kleur; de vleugel- 
dekken zijn meest geribt; haar ligchaam is afgeplat, en haar achterlijf is, 
door eene insnoering, min of meer aanzienlijk van het vierkante borststuk 
afgescheiden, hetgeen hen zeer kennelijk maakt. De meesten worden in 
Zuid-Amerika, en de eilanden van Achter-Indië en de Zuidzee aangetroffen. 
De gewone soort van Zuid-Amerika, Pass. interruptus, is nagenoeg twee 
duim lang en zwart. 

De Hoorn-torren. (Scarabeus.) 

Men kan deze Kevers Hoorntorren noemen, omdat bij vele soorten de kop 
„en ook de borst, naar voren in hoornachtige uitsteeksels uitloopen, welke 

intusschen bij de wijfjes veelal minder ontwikkeld zijn dan bij de mannetjes, 
of geheel ontbreken. Hunne bovenkaken zijn grootendeels hard, aan haren 
wortel met een tandje gewapend, en aan de binnenzijde veelal van een’ 
smallen vliezigen rand met franjes voorzien. Hunne sprieten zijn in den regel 
uit tien, zelden uit acht of negen, leden zamengesteld, van welke slechts 

de drie laatsten bladvormig zijn. Het achtergedeelte van het lijf steekt min 
_ of meer achter de kortere dekschilden uit. Onder deze afdeeling behooren 

de grootste van alle bekende Keversoorten. Zij zijn krachtig en incenge- 
drongen. De meesten hebben eenvoudige kleuren: veelal bruin of zwart. 
Zij voeden zich met het sap der boomen, of met rottende deelen van planten. 
De maskers leven in tuinaarde of in rottend hout. 

De langste van alle bekende Keversoorten is de Herkules-tor (Scarabeus 
hercules) uit het heete Amerika. Het mannetje is, met den horen, vijf en 
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eenen halven duim lang; de horen van den kop heeft een-derde, die van 
het borstbeen bijna twee-derden dezer lengte: beide horens zijn tegen el- 
kander gekromd, aan de punt gespleten, en aan het midden, de bovenste met 
een’, het onderste met twee tandachtige uitsteeksels gewapend; het bovenste 
is buitendien, tusschen dezen tand en de punt, aan weêrszijde met haren 
bekleed. Deze Kever is zwart van kleur, maar de dekschilden zijn geelachtig 
olijfgroen. Het wijfje is geheel van horens ontbloot. Men zegt, dat de horens 
dezer Kevers, even als die der Herthoornkevers dienen, om de takken of 
wortels der boomen te kwetsen, ten einde er het sap, waarmede zij zich 
voeden, te doen uitloopen. Bij het mannetje van eene andere kastanjebruine 
soort uit Oost-Indië, Seer. dichotömus, bestaat de horen van den kop uit 
twee gevorkte takken. Bij sommige soorten ontbreken de horens bij beide 
seksen : b.v. bij Scar. longimänus, uit de Molukken : vaalbruin, de beide 

voorpooten meer dan de helft langer dan de overigen; en bij Scar. punctatus, 
uit het warme Europa. 

Tot deze afdeeling behoort ook onze runtor of neuskoorn-kever (Scar. 
nästeornis), zoo genoemd, omdat hij zeer menigvuldig in de run, vooral 
in de broeibakken aangetroffen wordt, en omdat de kop van het mannetje 
met eenen naar boven en achteren gekromden horen gewapend is. Deze Tor 
is meer dan eenen duim lang en glanzig kastanjebruin. — Eene kleinere soort 
met een kleineren horen, Scar. stlënus, bewoont het warme Europa. 

De Mest-torren. (Copris.) 

Onder dit geslacht behooren de soorten, welke, zoowel in den volkomen 
staat als in dien van masker, in mest of rottende dierlijke stoffen leven en zich 
daarmede voeden. Zij hebben voor het overige in vele opzigten overeenkomst 
met de Hoorntorren. 

Bij de meesten zijn zoowel de lip als de bovenkaken vliesachtig, en laatst- 
genoemde is bovendien in franjes uitloopende. Zij zijn krachtig, eirond of 
rondachtig van gestalte; het halsschild heeft niet zelden eene eigenaardige 
gestalte en is met horens voorzien , terwijl het voorhoofdsschild mede breed 
en meestal op de eene of andere wijze gewapend is; de voorpooten zijn 
breed en met getande scheenen. Zij gaan moeijelijk en langzaam; en laten 
bij het vliegen een snorrend gedruisch hooren. Zij leggen hunne eijeren in 
mest, die zij tot dit einde in gaten, welke zij in den grond graven, brengen ; 
en velen hebben de zonderlinge gewoonte, ieder ei afzonderlijk in een vol- 
maakt rond, met hunne pooten gemaakt, kogeltje van mest te verbergen, 
en die allen onder den grond te begraven. Onder de soorten, bij welke men 
deze eigenschap opmerkt, behooren de heilige kevers der oude Egyptenaren, 
Copris (Ateuchus) sacer en egyptiorum, welke door dit volk, om het 
vormen dezer kogeltjes, als een zinnebeeld der wereld beschouwd werden, 
en waarvan men de afbeeldsels op hunne monumenten, en nabootsingen in 

steen, die als amuletten gedragen werden, in hunne lijkkelders vindt. Beide 
soorten hebben omstreeks anderhalven duim lengte, en het kopschild van 
zes tanden voorzien : zij bewonen Noord-Afrika, eerstgenoemde ook het heete 

dn EE 
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Europa : deze is zwart, de andere goudgroen van kleur.— Bij anderen is het 
kopschild halfmaan—vormig. Onder deze behoort Copris lunaris, drie—vierden 
duim lang, zwart, en gemeen in mest, vooral in bosschen van ons wereld- 
deel. — Eene andere, eveneens in ons werelddeel gemeene, maar slechts 
een-derden duim lange, en van een gewoon schild voorziene soort, Copris 
(Aphodius) fimetarius, is zeer kennelijk aan hare bruinroode dekschilden. 

Bij andere soorten zijn de bovenkaken en lip beide hoornachtig. Onder 
deze behoort de gewone mesttor (Copris [Geotrupes] stercorartus), die in 
ons werelddeel, in alle soorten van mest, vooral in koemest, menigvuldig 
aangetroffen wordt, en ’s avonds rondvliegt. Hij is nagenoeg één duim lang, 
en, vooral op de onderdeelen, fraai glanzig zwartblaauw. — Eene kleine 
zwarte soort, Trom sabulösus, leeft in kale, zandige plaatsen, en meer 
onder het zand dan op deszeifs oppervlakte. Bij sommige verwante soorten 
ontbreken de achtervleugels, b.v. bij Trox (Phoberus) horridus, 

De Mei-kevers. (Melolontha) 

Onze gewone Meikever kan beschouwd worden als grondvorm van dit ge- 
slacht. Het bevat soorten, wier sprieten uit acht tot tien leden gevormd zijn, 
waarvan er drie tot zeven het kamvormig eindgedeelte uitmaken. Haar 
achterlijf steekt veelal, met de punt achter de dekschilden uit. De grooten- 
deels harde bovenkaken zijn aan haren wortel van eenen zwaren tand voorzien, 
grootendeels hoornachtig, en aan de binnenzijde met een gefranjed vlies 
omzoomd. De maskers leven aan de wortels van allerlei planten ; de volkomen 
insecten veelal van bladeren. 

Onze gewone meikever (Melolontha vulgâris), in het Fransch hanneton, 

in het Engelsch cockchafer genoemd, is nagenoeg één duim lang, heeft een 
zwart borststuk, en vaal-roodbruine dekschilden ; het mannetje heeft zeven 
langere, het wijfje zes kortere bladvormige leden aan de sprieten. Het masker 
van dezen Kever, in het Fransch ver blanc, in het Hoogduitsch Engerling 

genoemd, leeft onder den grond, en voedt zich met de wortels van planten. 
Men heeft opgemerkt, dat het eerst in den herfst van het vierde jaar zijns 
levens in nimf verandert. Uit dezen komt, korten tijd daarna, de Kever te 
voorschijn, die veelal, zelfs nog tot het komende voorjaar, onder den grond 
verscholen blijft; dan echter, in sommige jaren, in ongeloofelijke menigte 
verschijnt, alsdan geheele bosschen vernielt, en om deze verwoestingen tegen 
te gaan, bij mudden opgezameld en gedood wordt. Ofschoon een Mei- 
kever niet langer dan omstreeks eene week vliegt, zoo vermindert nogtans 
hun getal niet gedurende eene geheele maand ; aangezien zij niet te gelijker 
tijd, maar allengskens uit den grond komen. De maskers, welke vooral bij 
het beploegen van den grond voor den dag gehaald worden, maken een ge- 
liefkoosd voedsel uit voor de Roeken (Corvus frugilëgus). — Eene zeer ver- 

verwante, maar eenigzins kleinere soort en met een bruinrood borststuk, 
Mel. hippocastäni, wordt veelal aan dezelfde plaatsen met de gewone soort 
waargenomen. — De duinkever (Mel. fullo), in het Fransch foulon, is eene 
grootere, bruine, met wit als gemarmerde soort, welke zandige gronden 
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bewoont, in onze duinstreken tamelijk algemeen, in vele andere streken van 
ons werelddeel daarentegen zeldzaam voorkomt. Het mannetje heeft zeven — 
lange, het wijfje vijf korte blaadjes aan de sprieten. 

Andere soorten hebben slechts drie bladvormige leden aan iedere spriet : 
b.v. Mel. (Amphimalla) solstitialis, Junikäüfer in het Hoogduitsch, twee- 
derden duim lang, sterk behaird , bleek—steenrood van kleur; en Mel. (Ano- 
mála) horticöla, slechts een-derden duim lang, sterk behaird, borststuk 
slaalblaauw, dekschilden bruinrood : eene soort, die ook bij ons algemeen 
voorkomt. 

Vele uitheemsche, vooral van het heete Amerika afkomstige, soorten, 

Rutela, hebben de onderkaken aan het einde met tandvormige uitsteekseltjes 

gewapend; zij zijn veelal met fraaije kleuren versierd, en hare pooten zijn 
zeer krachtig. Bij eene dezer, Rut. (Chrijsophöra) chrijsochlora, van Peru, 
loopen de scheenen der achterpooten van het mannetje, in eenen aanmerke- 
lijken doorn uit. De kleur is goudgroen, en de lengte van het ligchaam 
bedraagt 1'/4 duim. — Bij eene nog grootere en breedere, maar eveneens 
goudgroene soort, Rut. (Anoplognathus) Latreillei, van Australië, zijn de 
scheenen van alle pooten met twee doornen gewapend. 

De Metaal-kevers. (Cetoniu.) 

De Metaalkevers hebben een breed, eenigzins afgeplat lijf, hetgeen op eene 
in het oog vallende wijze achter de, van achteren als afgehakte, dekschilden 
uitsteekt; de zijtakken van de middelborst steken min of meer voor de dek- 
schilden uit; de sprieten bestaan uit tien leden, van welke slechts de drie 
laatste, weinig sterk ontwikkelde blaadjes vormen; de bovenkaken zijn van 
binnen vliesachtig, de onderkaken met een penscelvormig eindlid, waarmede 

- zij de sappen van planten likken. Dit natuurlijk geslacht is zeer talrijk in 
soorten, welke over alle werelddeelen verbreid zijn. 

Deseigenlijke metaalkevers zijn veelal zeer fraai groen van kleur. Eene, 
ook bij ons op bloemen gemeene soort, de gouden tor (Cetonia auräta), is 
drie-vierden duim lang en goud— of kopergroen, met witte dwarsstreepjes 
op de dekschilden. Men vindt het masker van deze soort niet zelden in 
mierennesten. Eene grootere, zeldzamere, in bosschen levende soort, Get. 
fastuusa, is eenkleurig glanzig-groen. 

Sommige soorten van het heete West-Afrika, Goliathus, hebben een— 
voudige kleuren, maar behooren onder de grootste van alle bekende Kevers. 
Eene soort van de Goudkust, Gol. gigantëus, is meer dan drie duim lang; 
de pooten zijn zwart; het halsschild is witachtig, met zes zwarte strepen, 
en de dekschilden zijn in het midden witachtig, en voor het overige zwart. 
Eene even groote soort, Gol. caccius, komt van Sierra-Leone; eene derde 
van Guinea is Gol. Drurií. 

Bij andere soorten is het borststuk veelal sterk afgerond, en derhalve min 
of meer kogelvormig. Eene in ons werelddeel vrij algemeen voorkomende 

soort, Frichtus fasciatus, is twee-derden duim lang en bruingeel, met drie 
zwarte dwarsvlekken aan weêrszijde van de dekschilden. 
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DE MELOË'S. (MELOË.) 

Deze Torren hebben weeke dekschilden, die bij sommigen, waar de achter- 
vleugels zelfs ontbreken, verkort zijn. Hunne sprieten bestaan uit korrelige 
leden. De kop is veelal dikker dan het halsschild. Er zijn slechts vier dui- 
delijke leden aan de voeten der achterpooten aanwezig. Zij hebben een scherp 
vocht bij zich, hetgeen, op het vel gebragt, blazen trekt, De jonge maskers 
leven parasitisch op hommels, bijën en andere insecten, en schijnen zich 
van hunne sappen te voeden. Grooter geworden, voeden zij zich ook met 
wormen, maskers van insecten, enz. 

De eigenlijke Meloë's zijn de soorten zonder achtervleugels, en met, vooral 

bij de wijfjes, verkorte dekschilden. Zij zijn meest blaauwachtig zwart van 
kleur. De gewone soort, Meloë proscarabeus, Maiwurm in het Hoogduitsch, 
die ook bij ons aangetroffen wordt, is ongeveer eenen duim lang en paarsch- 
achtig blaauwzwart van kleur. Zij voedt zich met de bladeren van allerlei 
planten, en wordt, in het voorjaar, op den grond, vooral in het gras, aan- 
getroffen. Eene menigte andere soorten zijn over de verschillende wereld 
deelen verbreid. Velen, zoo als b.v. Mel. cordillere, van het Andes-gebergte, 
hebben, in gestalte en kleur, veel overeenkomst met de onze. 

De soorten met volkomene dekschilden en achtervleugels vormen het geslacht 
Lytta of Cantháris. Onder deze behoort de alom bekende, zoogenaamde 
Spaansche vlieg (Lytta vesicatoria). Zij is ruim drie-vierden duim lang; 
langwerpig van gestalte, glanzig groen, blaauw of koperrood, en, behalve 
op de dekschilden, met fijne, witte hairtjes bedekt. De dekschilden zijn, 
bij de wijfjes, een weinig korter dan bij de mannetjes. Zij wordt in het 
zuidelijke Europa in buitengewoon groote menigte aangetroffen, komt echter 
ook op vele plaatsen van het gematigde Europa, somtijds vrij menigvuldig, 
voor. Men vindt haar voornamelijk op esschen— en vlierboomen. Zij versprei- 
den, gelijk ook hare uitwerpsels, eene onaangename lucht. Het wijfje legt 
ongeveer twee honderd eijeren onder of op den grond; uit deze komen, na 
verloop van drie weken, de maskers te voorschijn. Iedereen weet, dat uit 

deze Kevers, de trekpleisters, onder den naam van Spaanschevlieg-pleisters 
bekend, gemaakt worden. Het sap, hetgeen de blaartrekkende eigenschap 

_ heeft, bevindt zich slechts in het achterlijf van het volkomen insect, en 
bevat eene eigenaardige, door de Ghemisten Cantharidine genoemde, stof. 

DE VUUR-TORREN. (PYROCHROA.) 

Deze Kevers hebben de dekschilden naar achteren verbreed. Hun lijf is 
rolvormig; het borstbeen van achteren puntig; de nagels zijn niet gedeeld; 
en de sprieten, nu eens draadvormig, dan weder min of meer duidelijk met 
zaag- of zelfs met kamtandjes. De voeten der achterpooten zijn slechts van 
vier duidelijke leden voorzien. 

Onder de soorten, bij welke de sprieten, bij de mannetjes, zaag- of 
kamvormig zijn, behoort Pyrochroa rubens, Meer dan eenen halven duim 
lang, dekschilden en het halsschild hoog lakrood, de overige deelen zwart. 

54 
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Menigvuldig op bloemen ; het masker leeft in rottend hout, vooral wilgenhout. 
Pyr. coccinéa heeft ook het halsschild zwart. 

Bij anderen, Lagrïa, zijn de sprieten draadvormig, of somtijds aan het 
einde verdikt. Haar ligchaam is niet zelden sterk harig. Onder deze behoort 
onze wol-kever (Lagria hirta): ruim een-derden duim lang; dekschilden 
breed en vaal-bruingeel; overige deelen zwartachtig. Zij voedt zich met de 
bladeren van boomen, en is, in vele streken van het gematigde Europa , vooral 
op meiboomen, gemeen. 

DE MORDELLA'S. (MORDELLA) 

Deze Kevers zijn voornamelijk gekenschetst door hun zamengedrukt lijf, 
hetgeen van achteren in eene snijdende punt uitloopt. Hun borststuk is gewelfd, 
en de kop afwaarts gebogen. De voeten der achterpooten hebben slechts vier 
duidelijke leden. Zij houden zich op kruiden en bloemen op, en de maskers 
schijnen in de steelen der planten te leven, en aldaar ook te verpoppen. De 
gewone soort van het gematigde Europa is Mordella fasciata: een-derden 
duim lang; zwart, op het borststuk met één, op ieder dekschild met twee 
groote, afgeronde geelachtig-grijze vlekken. — Eene andere soort, Mord. 
aculeäta, is zwart, ongevlekt; de punt van het achterlijf dient als legboor, 
om de eijeren tusschen het oude hout te brengen. 

Bij sommige soorten zijn de dekschilden van achteren versmald; b.v. bij 
Rhipiphörus bimaculätus : een halven duim lang, roodbruin, met een zwarte 
vlek op ieder dekschild; en bij Rhip. paradoxus, zwart, het halsschild met 
steenroode achterhoeken, en het mannetje met geelachtige dekschilden. Beide 
zeldzaam in Europa. 

Bij nog andere soorten, Myodites, zijn de dekschilden zeer klein en schub— 
vormig. Onder deze behoort Myod. subdipterus, van Zuid-Europa, een- 
vierden duim lang; sprieten waaijervormig; achtervleugels en dekschilden 
bruinachtig grijs; overige deelen zwartachtig. 

DE WESPEN-TORREN. (STYLOPS.) 

Deze familie, welke men veelal als eene eigene Orde der Insecten, Strep- 
siptera of Rhipiptera genoemd, beschouwt, bevat slechts een klein aantal, 
van zeer kleine, als parasiten op verschillende soorten van Wespen levende, 
soorten, welke in velerlei opzigten van al de overige Torren en Insecten in 
het algemeen afwijken. Zij zijn vooral daardoor gekenschetst, dat de wijfjes 
noch pooten, noch vleugels hebben, en dat de mannetjes, die, zoo als ge- 
woonlijk, van zes pooten voorzien zijn, geheel eigenaardig gevormde achter— 
vleugels en dekschilden hebben : eerstgenoemde namelijk zijn buitengewoon 
groot, driehoekig, vliezig en slechts van een klein getal plooijen en aderen 
voorzien; terwijl de dekschilden de gedaante hebben van een paar zeer kleine, 
knodsvormige, maar gekromde, naar achteren gerigte, en eenigzins verharde, 
aanhangsels. Deze diertjes hebben twee smalle, sabelvormige, tangachtige 
kaken, en twee, ver van elkander verwijderde, onder den kop geplaatste en 
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ieder uit twee leden gevormde voelertjes. De mannetjes, ofschoon van vleugels 
voorzien, schijnen zich echter niet van de Wespen, op welke zij leven, te 
verwijderen. De wijfjes zitten, met haar week ligchaam zonder pooten en 
vleugels, tusschen de geledingen van het lijf der Wespen onbewegelijk inge- 
klemd, zoodat slechts haar kop naar buiten te voorschijn komt. Na de be- 
vruchting ontwikkelen zieh de vrij in hare buikholte aanwezige eijeren, en 
uit deze, vervolgens, de loodkleurige, zeer bewegelijke, maskertjes, welke 

zes pooten hebben, van hairen en aan het achterlijf van twee borsteldraden 
voorzien zijn, die, onder het lijf gekromd en vervolgens uitgestrekt, als 
vederen werken, waarmede deze diertjes in eene voorwaartsche rigting sprin- 
gen. Zij verlaten nu vervolgens het moederlijf door een kanaal, dat van 
de buikholte tot onder den mond loopt en hier met eene breede opening 
uitkomt. Zoodra zij hunne tweede gedaanteverwisseling moeten ondergaan, 
verlaten zij de Wespen, op welke zij tot nog toe leefden, en boren zich in 
de weeke maskers van deze dieren in. Met het vervellen, hetgeen nu plaats 
heeft, verliezen zij tevens hunne pooten, en hebben nu de gedaante van 
weeke maden zonder pooten en een ligchaam met negen ringen, welke 
zich langzaam, maar vrij in de buikholte der Wespenmaskers bewegen, en 
daarin opgesloten blijven, tot zij tot het volkomen dier veranderen moeten. 
Op dit tijdstip boren zich de maden tusschen de leden der Wesp in: de 
wijfjes blijven ingeklemd en ondergaan geene verdere verandering, dan dat 
haar kop verhardt; de mannetjes daarentegen ontwikkelen zich allengskens 
in de huid hunner nimf, welke hun nu als omkleedsel dient, en hetwelk 

zij eindelijk als volkomen insect geheel verlaten. Deze kleine dieren bereiken 
hoogstens 1'/s lijn lengte. De Wespen, in of op wier lijf zij leven, schijnen 
niet door de aanwezigheid dezer parasiten te lijden; althans worden zij niet 
door hen verhinderd, hare gewone bedrijven uit te oefenen. 

Men heeft in deze orde verscheidene soorten onderscheiden, die wederom 
in verscheidene geslachten gebragt werden, welke gêgrond zijn op het getal 
leden van den voet en de gestalte der sprieten. Bij de meest bekende, Xenos 
en Stylops, heeft de voet vier leden en de sprieten zijn gevorkt. Onder de 
Europeaansche soorten noemen wij op Kenos Rossi en sphecidärum, als ook 
Stylops melitte. — Xenos Peckii, wordt op eene Wespensoort van Noord 
Amerika (Polystes fucata) aangetroffen. Bij Halictophägus Curtisii, zijn de 
sprieten van verscheidene zijtakjes voorzien. 

DE ROUW-TORREN. (TÉNEBRIO.) 

De Rouwtorren, die men ook Melasomala (zwartlijven) noemt, omdat 
zij meestal zwart van kleur, of ook bruin of grijs, en ongevlekt zijn, hebben 
een hard ligchaam, met een rolvormig achterlijf. Het borstbeen is naar 
achteren breed. De achtervleugels ontbreken bij velen; en de dekschilden 

zijn, bij deze, zamengegroeid, en aan de zijden naar onderen omgebogen. 
De sprieten zijn tamelijk kort, met korrelige leden, en onder den uitstekenden 
rand van den kop vastgehecht. De bovenkaken zijn van voren ingesneden, 
en de onderkaken, aan de binnenzijde, veelal met een tandachtig haakje 
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gewapend. De achterpooten hebben slechts vier duidelijke leden aan den voet. 
De meesten leven op den grond, en verschuilen zich aan donkere plaatsen, 
zoo als onder steenen; sommigen bewonen ook onze gebouwen, en hunne 
maskers zijn voor onze eetwaren zeer nadeelige dieren. Deze familie is zeer 
talrijk aan soorten. 

Onder de soorten met volkomen dekschilden en achtervleugels is de inst 
algemeen bekende de meeltor (Tenebrio mölitor): een halven duim lang ; 

langwerpig van gestalte, dekschilden met voren ; bovendeelen glanzig zwart- 
bruin; onderdeelen kastanjebruin. Het masker wordt meelworm genoemd, 
omdat het vooral in de broodbakkerijën voorkomt, waar het van meel, graan 
of zelfs van brood leeft, en, zich bij gebrek aan toezigt zeer vermenigvul- 
digende, groote schade kan aanrigten. Iedereen weet ook, dat deze maskers, 
als een voortreffelijk voedsel voor nachtegalen en andere zangvogels zeer ge- 
zocht zijn. 

Onder de soorten zonder achtervleugels en met zamengegroeïide dekschilden 
is de zoogenaamde doodentor (Blaps mortisâga) in ons werelddeel de meest 
algemeen bekende en verbreide. Zij is nagenoeg een duim lang; heeft een 
langwerpig eirond, van achteren puntig, ligchaam, en is geheel zwart van 

kleur. Deze Kever leeft in onze woningen, waar hij zich op donkere plaatsen, 
vooral in onzindelijke hoeken, verschuilt; 's nachts rondloopt, en, wanneer 

men hem aanraakt, een bruin, onaangenaam riekend vocht uit den anus 
laat loopen. Zijn plotseling verschijnen, wanneer men hem in zijne eenzame 
schuilplaatsen over dag verontrust en zijne zwarte kleur hebben aanleiding 
gegeven tot het, in vroegere tijden algemeen verspreide, bijgeloof, dat hij 
een voorspeller van sterfgevallen is.— Tot deze afdeeling behoort ook Pimelia 
bipunctäta, uit het warme Europa. Veel kleiner, maar breeder dan de 
Doodentor, en eveneens zwart, maar met eene puntvormige, diepe uit- 
holling aan ieder dekschild. 

DE BOK-TORREN. (CERAMBYCES.) 

De familie der Boktorren, ook Longicornia of Macrocerata genoemd, bevat 

een groot getal, over alle landen verbreide soorten, welke vooral in het oog 
vallen door hare, veelal buitengewoon lange, sprieten. Zij hebben een lang- 
werpig, min of meer duidelijk afgeplat lijf, hetgeen op de onderzijde sterker 
gewelfd is dan op de bovenzijde; groote en platte nijpervormige bovenkaken ; 
veelal niervormige of ingesnedene oogen; lange pooten; aan den voet slechts 
vier duidelijke leden, van welke het derde in twee lappen verdeeld is; en 
hunne sprieten zijn meestal draadvormig en niet zelden aanmerkelijk langer 
dan het geheele overige ligchaam. Vele soorten dezer familie bereiken eene 
aanzienlijke grootte, en sommigen zijn met zeer fraaije kleuren versierd, De 
meesten houden zich op boomen op, van wier sappen zij zich voeden; eenige 
vindt men ook op bloemen. Over dag houden zij zich veelal tusschen boom- 
schors of andere schuilplaatsen verborgen. Zij vliegen met snelheid, vallen 
echter, bij het minste beletsel, op den grond. In het loopen zijn zij veel 
minder vlug. Sommigen laten, vooral wanneer men ze vasthoudt, een eigen— 
aardig geluid hooren, voortgebragt door de herhaalde wrijving van het 



269 

borststuk tegen het achterlijf. De wijfjes van verscheidene soorten hebben 
eene, in de rust in het achterlijf verborgene, harde legboor, waarmede zij hare 
eijeren tusschen boomspleten brengen. De maskers hebben de ringen van 
het lijf als afgesnoerd, en zeer korte, of in het geheel geene pooten. Zij leven 
in verschillende deelen van planten, vooral in hout, waar zij lange gangen 

graven, die grootendeels met houtmeel aangevuld zijn. Zij verblijven niet 
zelden twee jaren lang in dezen staat, en veranderen eerst in het derde jaar 
in nimf, uit welke in den zomer of het najaar het volkomen insect te voor- 
schijn komt. De soorten dezer familie kunnen onder drie hoofdgeslachten 
gebragt worden. 

Men geeft meer in het bijzonder den naam van Cerambyx aan de soorten, 
welke steeds niervormige oogen en zeer lange sprieten hebben; wier kop 

tot aan den achterrand der oogen in het borststuk sluit, wier onderkaken 

duidelijk verdeeld zijn, en wier lip vooruitsteekt. Eene der meest bekende 

en ook bij ons gemeene soort is de muskusbok (Cer. moschatus) : meer dan 
een duim lang, zeer smal en glanzig metaalgroen, miet zelden met een koper- 
rooden gloed; sprieten langer dan het ligchaam, en staalblaauw. Ofschoon 
grooter, van veel langere sprieten voorzien, en van een geheel verschillend 
maaksel, heeft deze soort intusschen in gestalte en kleur overeenkomst met 
de Spaansche vlieg, en wordt er door onkundigen niet zelden mede ver- 
wisseld. Zij heeft eene sterke muskusachtige lucht bij zich. Men vindt deze 

soort, aan vele plaatsen, menigvuldig aan de boomstammen van wilgen- 

boomen, wier sap zij likt. Eene even groote soort, de zwarte boktor (Cer. 

cerdo), is zwart van kleur en wordt in het gematigde Europa, op beuken, 

aangetroffen. — Eene andere, ook bij ons niet zelden voorkomende, svort is 

de grijze boktor, Cer. (Lamia of Saperda) carcharias. Hij is een weinig 

grooter, maar veel krachtiger dan de Muskusbok; zijne sprieten zijn echter 
korter dan het lijf; hij is geelachtig grijs van kleur, op de bovendeelen met 

verhevene zwarte slipjes, en wordt vooral aan populieren aangetroffen, in 

wier hout het masker leeft. — Eene andere Europeaansche soort, Cer. edulis, 
bij de Duitschers timmerman genoemd, houdt zich bij voorkeur in hout- 
magazijen op. Zij is twee-derden duim lang; bruinachtig, met grijze 
hairtjes; heeft vier geelachtige vlekken op het halsschild, en eenige zwart— 
achtige stippen of dwarsbanden op de dekschilden. — Onder de uitheemsche 
soorten zijn er verscheidene, welke zich door geheel eigenaardige kenmerken 
onderscheiden. Eene dezer, Cer. speculifer, van Cayenne, heeft nagenoeg 
in het midden der sprieten eenige groote bundels met hairen, aan de overige 
leden enkele hairtjes. Zij is slechts eenen halven duim lang, slank, en bruin, 
met een breeden, geelachtigen dwarsband over de dekschilden, Rene andere, 
nog kleinere, zeer slanke en geheel zwarte soort van Cayenne, Cer. hirtipes, 
heeft een grooten hairbundel aan de scheenen der achterpooten, en de voeten 
dezer pooten met enkele hairen bekleed. — Bij eene soort van Brazilië, Cer. 
(Phoenicocerus) Dejeanii, zijn de sprieten, bij het mannetje, van het derde 
lid af, van smalle bladvormige aanhangsels voorzien, die even lang zijn als 
de sprieten zelve. Deze tor is grooter dan onze grijze Boktor, en donker- 
bruin, met lichtbruine dekschilden. — Eene soort van het heete Zuid-Amerika, 

de tapijtbok, Cer. (Acrocinus) longimänus, door de Franschen arleguin 
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de Cayenne genoemd, is even merkwaardig door hare buitengewoon lange 
voorpooten, als door hare grootte en fraaije kleuren. Hare dekschilden zijn 
van achteren stomp en ieder van twee scherpe punten voorzien; en het 
borststuk is aan weêrszijde met een’ beweegbaren doorn gewapend. Zij bereikt 
nagenoeg drie duim lengte ; de voorpooten zijn vijf duim lang ; en de geheele 
tor is, op eenen zwarten grond, met hoogroode en geelbruine vlekken ge- 
teekend, welke op het lijf als gekromde of hoekige banden ineenloopen, 
op de pooten ringen vormen. 

Andere soorten, Priónus, hebben, vooral de mannetjes, zeer krachtige 
bovenkaken, die somtijds tevens zeer groot zijn, de onderkaak is ongedeeld, 
of heeft slechts een klein aanhangsel aan de binnenzijde, en hare oogen zijn 
ingesneden. Bij sommigen is het borststuk met stekels gewapend. Dit is b.v. 
het geval bij den hertshoornbok (Prionus cervicornis), uit het heete Zuid- 

Amerika. Hij behoort onder de grootste Kevers, daar hij, zonder de kaken, 
nagenoeg vier duim lengte bereikt. De kaken, die van tandachtige uitsteeksels 
voorzien zijn, hebben anderhalven duim lengte. De grondkleur is rood— 
achtig bruinzwart, maar de pooten zijn geelbruin, en de dekschilden met 
vele vertakte en ineenloopende geelbruine lengtestrepen voorzien.— Eene 
andere groote soort, Prionus Hagesii, bewoont het heete West-Afrika. — 
Andere soorten uit Amerika, zonder stekels aan het borststuk, hebben, in 

hare uiterlijke gestalte, overeenkomst met de Hertshoornkevers. Onder deze 
behoort vooral Parandra marillösa, een en een—vierden duim lang, rood= 

bruin, met eenen zwarten kop. 
Men geeft den algemeenen naam van Leptura aan de soorten , wier sprieten 

van middelmatige lengte zijn; die de oogen niet of weinig ingesneden hebben; 

wier borststuk naar voren smaller toeloopt; wier lijf gewelfd is, en wier 

dekschilden veelal naar achteren smaller zijn. Onder deze behoort Lept. rubro- 
testacêa, twee-derden duim lang ; zwart; seheenen en voetwortels bleek steen 

rood; dekschilden bij het mannetje, geelbruin, bij het meer krachtige wijfje, 
zoo als ook het halsschild, rood. Gemeen, in Middel-Europa, op bloemen. — 
Bij sommige soorten is het borststuk aan weêrszijde met een knobbeltje of 
stekels gewapend : het eerste is het geval bij Rhagium mordax, uit het ge- 
matigde Europa, ruim een duim lang; geelbruin, met zwart gemarmerd. — 
Er zijn ook soorten, wier wijfjes korte, weeke dekschilden hebben, en de 
achtervleugels geheel missen : b.v. Vespêrus Solieri, nagenoeg een’ duim 
lang, en vaalbruin van kleur. 

DE SCHORS-KEVERS. (BOSTRÍCHUS.) 

De familie der Schorskevers bevat kleine, eenvoudig gekleurde soorten, 
welke echter onder de meest gevreesde houtvernielers behooren. Zij hebben 
korte, kuodsvormige sprieten; vier leden aan de voeten, en kleine, konische 

voelers. Zij leven in versch of dood hout; ondermijnen de boomen, door in 
de buitenschors, den bast of het hout zelf, gangen en gaten te boren, en 
zuigen de sappen daaruit; terwijl hare, van pooten ontbloote, maskers, welke 
aan diezelfde plaatsen leven, met hunne buitengewoon krachtige bovenkaken, 
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het hout in alle rigtingen zóó doorvreten, dat op deze wijze niet alleen eene 
menigte boomen afsterven, maar somtijds ver uitgestrekte wouden geheel 
vernield worden. 

Sommige soorten hebben eenen zeer kleinen, nagenoeg onder het borststuk 
verborgenen, kop. Eene der beruchtste dezer is de letterzetter (Bostrichus 

of Tomicus typogräphus), aldus genoemd, omdat hij, onder de schors van 
denneboomen, gangen graaft, die als doolhoven in elkander loopen, en aller- 
lei, min of meer op letters gelijkende figuren vormen. Hij is een-vierden 
tot een-derden duim lang, hairig, en pikzwart van kleur. Daar het masker 
reeds na verloop van twee maanden in het volkomen insect verandert, zoo 
hebben, in Éénen zomer, twee generatiën plaats, en dit torretje verschijnt 
in sommige jaren in zulk eene ongeloofelijke menigte, dat er door deze soort 
zoo als b.v. in 1785, alleen in het Hartsgebergte, in éénen zomer ander- 
half millioen sparreboomen vernield werden, van welke vele stammen , ieder 
niet minder dan vijftig tot tachtig duizend, maskers bevatten. Het eenige 
middel om deze verwoestingen eenigzins tegen te gaan, is, de aangetaste 
boomen zoo spoedig mogelijk te kappen en te verbranden. 

Eene andere, kleinere soort, Bostr. (Hylurgus) piniperda, is eveneens 
zwartachtig, maar zij heeft de sprieten en voeten bleekrood. Zij houdt zich 
voornamelijk onder de schors van zieke of oude dennenboomen op; wordt 
derhalve veelal in de nabijheid van de voorgaande soort gevonden, en helpt 
het vernielingswerk, door deze begonnen, voltooijen. 

Nog eene andere, even kleine soort, Bostr. (Platijpus) cylindricus, 
boort loodregte gaten in de as van de stammen der beukenboomen. 

De berken-schorskever, Bostr. (Scolytus) destruector : zwart, met roode 
sprieten en voelen, en veelal ook lichtbruine dekschilden en pooten, leeft 
onder de schors, vooral van berkenboomen, waar ieder masker afzonderlijke 
gangen graaft. 

DE SNUIT-KEVERS. (CURCULIONES.) 

De Snuitkevers vormen de aan soorten talrijkste en natuurlijkste familie van 
de geheele Orde der torren. Men kent reeds meer dan 5000 soorten, die 
over alle werelddeelen verbreid zijn. Het zijn allen plantenetende insecten, 
welke voornamelijk te onderkennen zijn door hunnen kop, die in eenen min 
of meer trompachtigen snuit verlengd is, aan welks einde zich de door veelal 
kleine, maar krachtige bovenkaken gewapende mond bevindt, terwijl de 
middelmatige, meestal knodsvormige en min of meer knievormig gekromde, 
sprieten aan weêrszijde van dezen snuit bevestigd zijn. Zij hebben slechts 
vier leden aan den vvet, van welke het derde vrij algemeen in twee lappen 
verdeeld is. Zij hebben zeer harde dekschilden, en de achtervleugels ont- 
breken niet zelden; zij zijn niet vlug in hunne bewegingen, kunnen zich 
met de breede, als zuigers werkende leden van hunnen voet vast aan de voor- 
werpen hechten, en houden zich, bij naderend gevaar, als dood, De maskers 
hebben slechts knobbeltjes aan de plaats der pooten. Vele soorten behooren 
onder de zeer schadelijke insecten. Zij knagen de schors, de bladeren of 
spruiten der gewassen; doorboren hare bloembodems, wanneer zij nog in 
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bloei staan; of brengen de eijeran in het merg of andere deelen der planten. 
De maskers, welke in de steelen, spruiten, bloemen of jonge vruchten der 
gewassen leven, zich daarmede voeden, en veelal daarin ook tot pop worden, 
vernielen derhalve de boom- en veldvruchten, en zijn nog veel schadelijker 
dan de volkomen insecten zelve. 

Men onderscheidt in deze groote familie twee hoofdvormen, te weten die 
der tromptorren (Curculto) en die der knaagtorren (Bruchus). 

De Tromp-torren. (Curculio.) 

Onder deze afdeeling behooren al de soorten met eenen duidelijk, min 
of meer aanzienlijk verlengden afgeronden en derhalve trompachtigen snuit; 
welke zeer korte, konische voelers, en eene duidelijke lip hebben. Deze 
afdeeling is verreweg rijker aan soorten dan die der Knaagtorren, en maakt 
den eigenlijken kern der geheele familie uit. 

De meesten hebben eenen langen snuit, en de knievormig gekromde 
sprieten zijn in het midden of aan zijnen wortel vastgehecht. Eene van onze 
inheemsche soorten, Curc. (Rhyncheenus of Balaninus) nucum , heeft eenen 
buitengewoon verlengden, draadvormigen en gekromden snuit. Zij is ruim 

een-derden duim lang; digt met korte, grijsachtig-bruine hairtjes bedekt, 
en heeft roestkleurige sprieten en pooten. Het wijfje legt hare eijeren in de 
maand Augustus, een voor een, in de nog onrijpe en weeke hazelnoten; 
het masker voedt zich met den intusschen groeijenden, weeken kern der 
noten; knaagt, in de maand October, een gat door de harde schaal; 
kruipt onder den grond, en wordt in het volgende voorjaar tot nimf, uit 
welke de Kever eerst in Augustus te voorschijn komt. — Eene andere, voor 
onze vruchtboomen zeer schadelijke soort, is Curc. (Anthonömus) pomörum. 
Zij overwintert onder den grond, komt in het voorjaar te voorschijn; boort 
een gaatje in de bloesemknoppen der appels, legt een ei daarin, en leeft ver- 
volgens op allerlei bloemen en kruiden. Het masker, hetgeen in de maand 
Mei te voorschijn komt, eet de meeldraden en het stampertje der bloemen, 
welke nu afvallen, in stede van vruchten te zetten. Na verloop van drie 
weken verandert het masker in nimf, en vier weken later komt reeds het 

volkomen insect te voorschijn …— Eene kleine Europeaansche soort, de klander, 
Cure. (Calandra) granaria, is berucht om de groote verwoestingen, welke 
zij en haar masker op onze zolders, in het graan, aanrigt, wanneer het 

niet behoorlijk geroerd of verschoten wordt. Dit diertje wordt zelfs door de 
felste koude niet aangetast: het is slechts een-lienden duim lang, en bruin- 
rood van kleur. — Eene andere met deze verwante en kleine soort, Curc. 
(Calandra) orĳze, heeft twee vale vlekjes op de dekschilden, en woedt 
zich met rijst. — In de heete gewesten worden verscheidene groote soorten 
gevonden. De eene, Curc. (Calandra) palmârum, is, met den snuit, twee 
duim lang en geheel zwart. Zij bewoont Zuid-Amerika, en leeft in het 
merg der palmboomen. Men houdt aldaar het masker, palmworm genoemd, 
voor eene groote lekkernij. — Eene verwante, even groote soort, Cal. ferru- 
ginêa, komt van Java. — Nog eene andere, groote soort van hetzelfde eiland, 
Cal. schach, heeft eene roode lengtestreep op het borststuk. Haar masker 
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is vier duim lang, en maakt zich, om daarin te verpoppen, uit draden, 
eene soort van kogelvormig nest, van de grootte eener abrikoos, en met eene 
opening, ter grootte van zijn lijf. — Eene zwarte soort, Curc. (Rhrna) bar- 
birostris, van Brazilië, is merkwaardig, omdat hare pooten, vooral de voor- 

pooten, zeer lang zijn, en omdat de zijden van den snuit en het borststuk digt 
met hairen bekleed zijn. Zij bereikt meer dan anderhalven duim lengte. — Bij 
eene andere soort, van Java, Curc. (Cercidocerus) nigrolaterälis, is het laatste 
lid der sprieten tot een zeer groot schild uitgebreid. Deze tor is drie-vierden 
duim lang, en van boven, in het midden, geel, langs de zijden zwart. — 
Men vindt in Europa, eene menigte andere soorten, van welke wij slechts 

eenigen kunnen vermelden. Sommige zeer kleine, Orchestes, hebben de dijën 
der achterpooten zeer dik, en springen. Hare maskers leven in het merg der 
bladeren. Onder deze behooren Cure. quercus, alni en populi, benoemd naar 
de boomen, op welke zij zich bij voorkeur ophouden. — Andere soorten zijn 
langwerpig van gestalte, met hairtjes en stof bedekt, en hare dekschilden 
zijn van achteren veelal zeer smal en hier niet aan elkander sluitende. Onder 
deze behoort Curc. (Lixus) paraplectieus : twee-derden duim lang ; lijf zeer 

__smal, en met geel stof bedekt. Wordt ook bij ons, vooral op schermplanten 
aangetroffen. Het masker leeft in de steelen van het in het water groeijende 
Phellandrium aquaticum. 

Bij vele andere soorten is de snuit kort en dik, en de knievormig ge- 
kromde sprieten zijn aan zijne punt vastgehecht. Onder deze zijn vele uit- 
heemsche soorten, welke, door hare prachtige kleuren, onder de fraaiste 

kevers behooren. Zij zijn krachtig van gestalte, en hebben de voorhoeken 
der dekschilden sterk uitstekend. Eene dezer, uit Brazilië, de juweel- of 
diamantkever, Curc. (Entimus) imperiälis, is een en een-vierden duim 
lang, heeft het borststuk goudgroen, met twee zwarte lengtestrepen; de 
dekschilden zwart, met digte overlangsche rijën van-goudgroene, halfronde 

uithollingen. — Eene andere soort, van Haïti, Cure. (Ent) regalis, is blaauw 
groen, met goudkleurige strepen op de dekschilden. — Wij hebben, zelfs bij 

ons, en wel zeer algemeen, eene fraaije soort , Curc. (Chlorophänes) viridis, 
die nagenoeg eenen halven duim lengte bereikt; op de bovendeelen fraai 
groen, op de onderdeelen geel van kleur is. — Bij andere soorten, Brachy- 

_eerus, grootendeels van Afrika afkomstig, ontbreken de achtervleugels en 
de pooten zijn zeer krachtig. Onder deze behoort Curc. (Brach.) obësus, van 
Zuid-Afrika: zeer krachtig van gestalte; ruim eenen duim lang; purper- 
zwartbruin ; achterlijf nagenoeg rond. Eene in de sparrebosschen van Europa 

gemeene soort, Curc. (Brach.) incänus, heeft een zwartbruin, met fijne 
grijze hairtjes bedekt, ligchaam. 

De soorten met knodsvormige, maar regte of eenvoudige en niet duidelijk 
knievormig gekromde sprieten, vormen het geslacht Attelabus. Zij voeden 
zich met het merg der bladeren of andere weeke deelen van planten. De 
wijfjes rollen de bladen tot een gesloten kokertje zamen, hetwelk hare eijeren 
moet bevatten, en in hetwelk tevens het masker leeft. Eene soort, Aff. 
(Apodéres) cöryli of avellâna, doet dit met de bladeren der hazelnoot 
struiken. Zij is een-vierden duim lang, en rood, maar heeft den kop, de 
sprieten, en grootendeels ook de pooten, zwart. — Eene andere soort, Aff. 

50 
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(Rhynchites) bacchus, is, vooral in het warme Europa, zeer nadeelig voor 
de wijnstokken, vermits zij hare eijeren het liefst in de bladknoppen dezer 
plant legt, en het masker deze zoo vernielt, dat blad noch vrucht ontwikkelen 
kunnen. Zij is een-vierden duim lang, en hare hoofdkleur is een, naar 
het goudgroene trekkend, koperrood. 

Er zijn eindelijk soorten, Brentus, welke regte en niet verdikte sprieten 
hebben. Haar lijf is veelal langwerpig en zeer smal, en de snuit lang. Zij 
leven onder de schors der boomen. Eene soort wordt in ons werelddeel 
aangetroffen : Brentus italicus. Zij is twee-derden duim lang, en roodbruin 
van kleur. — Eene der grootste, Brentus Temminckii, die ruim anderhalven 
duim lang is, wordt, met onderscheidene anderen, op Java aangetroffen. — 
Aan deze kevers sluiten zich aan eenige soorten, Ulocerus, wier dekschilden 
van achteren, ieder in eene punt uitloopen: Ul. squalidus, van Brazilië, 
twee-derden duim lang, en bruin met witte lengtestrepen. 

De Knaag-torren. (Bruchus.) 

De Knaagtorren zijn Snuitkevers met eene duidelijke lip; met draad of 
knodsvormige, niet knievormig gebogene voelers, en met eenen breeden en 
platten snuit. De wijfjes leggen hare eijeren, een voor een, in de nog niet 
ontwikkelde zaden van allerlei peulvruchten, granen, dadel— of andere palm- 
boomen, de koffijplant, enz.; het masker leeft in deze vruchten, voedt zich 
daarmede, en verandert daarna in pop; het volkomen insect verlaat echter 
zijne geboorteplaats, door een rond gaatje in het bekleedsel dezer vruchten 
te maken, en leeft vervolgens op bloemen. Eene soort, Bruchus pisi, is 
zeer klein, en somber van kleur, maar heeft roodachtige voeten, en leeft op 
erwten. — ene andere soort, Bruchus granartus, die zwart en nagenoeg 
eirond is, leeft in de granen. 

Op Java heeft men eene, door de buitengewone lengte harer sprieten, 
zeer merkwaardige soort : Megaceros gazella of longicornis. Zij is somber 
van kleur, en nagenoeg een duim lang, maar de sprieten zijn, bij het 
mannetje, drie maal langer dan het overige ligchaam; bij het wijfje daaren- 
tegen aanzienlijk korter. 

DE SAGRA'S. (SAGRA.) 

Deze niet zeer uitgebreide familie bevat soorten met vier leden aan den voet; 
wier achterpooten veelal, en somtijds zeer aanzienlijk verdikt en gekromd zijn; 
met draadvormige sprieten, die meestal korter dan het lijf en voor de oogen 
ingehecht zijn; met een smal borststuk; wier onderkaken in twee weeke 
lappen verdeeld zijn, en die veelal fraai gekleurd zijn. 

De eigenlijke Sagra’s hebben driehoekige bovenkaken met eene eenvoudige 
punt. De dijen der achterpooten zijn zeer verdikt, en de scheenen dezer pooten 
naar binnen gekromd. Vele, meestal aanzienlijk groote soorten van Oost— 
Indië en Zuid-Afrika vallen in het oog door hare eenkleurige, maar fraaije, 
goudgroene, roode of paarschachtige tinten. Hiertoe behoort, Sagra Buguetii, 
eene prachtige goudgroene soort van Gochinchina, van zestien lijn lengte; 
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het wijfje echter is kleiner en heeft zwakkere pooten.— In Middel-Europa 
leeft eene, slechts drie lijnen lange, groengeele soort, Sagra (Orsodacne) 
cêrdsi. 

Andere soorten, Criocerus, hebben breede, aan het einde van twee of 

drie tandachtige uitsteeksels voorziene bovenkaken. Zij bevestigen hare eijeren, 
door middel van een kleverig vocht, aan de onderzijde der bladen. Wanneer 
men ze in de band neemt, laten zij, zoo als vele Bokkevers, een geluid hooren, 
voortgebragt door de wrijving van den kop tegen het borststuk. Tot deze 
afdeeling behoort de leliekever (Crioe. merdigëra). Hij is slechts drie lijnen 
lang; hoog bruinrood; de pooten, sprieten en de kop zwart; en hij houdt 
zich op allerlei leliegewassen, zelfs in onze tuinen, op. Het masker overdekt 
zich met zijne eigene uitwerpselen, en vormt op deze wijze de hoopjes vuil, 
welke men op de leliebladen waarneemt; het verlaat echter dit verblijf reeds 

na verloop van veerlien dagen, kruipt in den grond, en verandert in pop, 
in een, uit een kleverig vocht gevormd, tonnetje. Eene andere soort, Crioc. 

asparagi, leeft op de aspergie. — Andere soorten, Donacia, leven op water— 

planten, en hare maskers voeden zich met de wortels dezer gewassen. De 
eene, Don. sagillärie, is ruim een’ halven duim lang en fraai geelgroen 
van kleur. 

DE HAANTJES-TORREN. (CHRYSOMEL/E. 

Deze familie, ouk Cyclica genoemd, bevat kleine soorten met vier leden 

aan den voet; met een, veelal hoog en gewelfd, niet zelden min of meer 
cirkelvormig ligchaam zonder hairen ; eenen, grootendeels onder het breede, 
in eenen rand uitloopende halsschild, verborgenen kop, en tamelijk kórte 
draadvormige sprieten. Velen hebben fraaije kleuren. Zij leven op planten 
en voeden zich, zoo als hunne larven, vooral met bladeren. In ons werelddeel 

worden een groot getal soorten van deze familie aangetroffen. 
Onder deze behooren de gowudhaantjes (Chrysoméèla), wier kop niet of 

weinig onder het halsschild verborgen is, en wier sprieten, aan den wortel 
van elkauder verwijderd, voor de oogen vastgehecht zijn. De meesten hebben 
eene lengte van vier tot vijf lijnen. Eene, Chrys. graminis, is glanzig groen, 
maar in het midden veelal blaauw, en op de dekschilden min of meer goud- 
achtig. Chrys. polita is op de onderdeelen glanzig goudgroen ; op het hals- 
schild goudgeel, en heeft lichtbruine dekschilden. Chrys. néa, vooral zeer 
gemeen op jonge elzen, is glanzig groen, somtijds ook blaauw. Chrys.popüli, 
blaauwzwart, met roodachtige, aan de punt van een zwart stipje voorziene, 
dekschilden, is vooral gemeen op jonge populieren; het masker eet het merg 
der bladeren, van welke alsdan slechts het vaat-geraamte overblijft, Eene 
soort, Chrys. cereâlis, is prachtig koperkleurig goudgroen, met blaauwe 
lengtestrepen. 

De maskers van andere soorten met van elkander verwijderde sprieten, 
maar met eenen nagenoeg geheel verborgenen kop, maken zich van hunne uit- 
werpsels, kokers, in welke zij wonen, en welke zij met zich rondslepen. 
Onder deze behooren Cryptocêphälus sericeus : drie lijnen lang, goudgroen ; 
de sprieten zwart, aan den wortel groen. Gemeen in Middel-Europa. 
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Sommige soorten, Chlâmys, hebben een vierkant of cylindervormig, van _ 
vele oneffenheden voorzien lijf. Eene soort, Chlamys indica, wordt in Oost- _ 
Indië gevonden; de overigen komen van Zuid-Amerika, zoo als b.v. Chlamys 
monströsa : hoofdkleur donkerblaauw. 

Bij andere soorten zijn de sprieten, digt bij elkander, op het bovendeel 
van den kop, dus van den mond verwijderd, vastgehecht. — De Hispa's 
(Hispa) hebben een langwerpig veelal eirond ligchaam. Eene soort van ons 
werelddeel, Hispa atra, slechts een-zesden duim lang, is matzwart, en heeft 
het geheele ligchaam met stekeltjes bezet. Men vindt haar in het gras, en 
vooral ook aan muren en planken schuttingen. — Andere soorten , de schild- 
of schildpadkevers (Cassida) hebben een schildvormig ligchaam; de kop is 
onder het halsschild verborgen, en de dekschilden zijn van eenen rand voor- 
zien. De maskers zijn van zijdelingsche stekels voorzien, en vormen, met 
hunne uitwerpsels, eene soort van dak, onder hetwelk zij leven. Men treft 
ze op planten aan. In ons wereldeel vindt men onder anderen, den groenen 
schildkever (Cass. virtdis): een-vierden duim lang, groen met zwarte dijën, 
het groene masker leeft op distels; en Cass. equestris: bovendeelen groen, 
onderdeelen zwart; pooten bleekgeel. 

Bij nog andere soorten staan de sprieten digt bij elkaâr tusschen de oogen 
en den mond, Onder deze behoort Galeruca alni: zeer gemeen op elzen; 
een-vierden duim lang; paarschachtig metaalblaauw; pooten en sprieten 
zwart; de dekschilden geslipt.— Bij sommigen, Haltica, aardvlooijen ge- 
noemd, zijn de dijën der achterpooten verdikt, en zij kunnen groote sprongen 
maken. Onder deze behoort Haltica oleracèa : een-zesden duim lang; 
blaauwachtig groen. Zeer menigvuldig op velden, in moestuinen, enz.; waar 
zij en hare maskers somtijds groote verwoestingen aanrigten. 

DE TRIPLAX, (TRIPLAX.) 

Dit zijn kleine Torren, met vier leden aan den voet, van welke de drie 
eersten op de onderzijden sponsachtig, en van borstelhairtjes voorzien zijn. 
Hun ligchaam is veelal sterk gewelfd en eirond; het borststuk kort, en de 
kop klein; de sprieten zijn een weinig knodsvormig en tamelijk kort. De 
meeste soorten leven op zwammen en champignons. Eene, uit ons wereld 
deel, Friplax nigripennis, is naauwelijks een-vierden duim lang, en bruin- 
rood, met zwarte dekschilden en pooten. — Andere soorten worden op Java 
aangetroffen, en nog vele in Zuid-Amerika, zoo als b.v. Erotilus histria : 
nagenoeg eenen duim lang; ligchaam eivormig; zwart; de dekschilden met 

geele afgebrokene dwarsbanden, en van achteren zoowel als van voren met 
twee roode vlekken. 

DE MARIA-TORREN. (COCCIVELLA.) 

Deze kleine Torren hebben aan den voet slechts drie duidelijke leden, 
van welke het derde in twee lappen verdeeld is. Hun ligchaam is rond of 
eirond, van onderen plat, van boven sterk gewelfd, en derhalve min of meer 
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half-kogelvormig. Het borststuk is kort en breed, de pooten zijn kort, en 

de sprieten tamelijk kort en knodsvormig. 
De eigenlijke mariatorren, vaches à dieu, lady birds, en bij ons Onzen- 

lieven-Heers-beestjes genoemd, zijn zeer gemeen in ons werelddeel, en de 

meesten zijn kennelijk aan hunne roode, geele of bruine, met zwarte stippen 
versierde dekschilden. De maskers hebben zes pooten en voeden zich met 
bladluizen. — De ook bij ons gemeenste soort is Cocc. septempunctäta : 
een-vierden duim lang ; zwart, maar de dekschilden rood, met zeven zwarte, 

ronde vlekjes, en het halsschild naar voren aan weêrszijde wit.— Cocc. 
29-punctäta, is kleiner en zwartgeel, met vijf zwarte stipjes op het hals- 
schild, en elf op ieder dekschild. — Cocc. bipunctâta, heeft slechts eene 
zwarte vlek op ieder der roode dekschilden. — Coce. pustulâta, is geheel 
zwart met eene roode dwarsvlek op de dekschilden. 

Sommige soorten (Fungicölwe) leven op zwammen of onder boomschors. 

De eene van ons werelddeel, Endomychus coccinéus, is drie-vierden duim 
lang, eirond, en rood, met vijf groote, zwarte vlekken. — Andere soorten 
van Oost-Indië en Amerika, Eumorphus, hebben de drie laatste leden der 
sprieten platgedrukt. Onder deze behoort, Eum. smargindlus : twee-derden 
duim lang; paarschachtig blaauw, met twee lichte, ronde vlekken op ieder 

dekschild. 

DE VLIESVLEUGELIGE INSECTEN. (HYMENOPTERA.) 

De Bijën, Hommels, Wespen, Mieren, Sluip-, Gal- en Bladwespen, en 

andere diergelijke insecten kunnen tot voorbeeld strekken van deze Orde, 
Zij zijn het meest verwant met de Tweevleugelige insecten, hebben zes 
pooten en zijn voornamelijk gekenschetst door hunne vier vliezige, naakte 
en eenvoudig geaderde vleugels, die echter bij sommigen geheel ontbreken ; 
door hunne volkomen ontwikkelde monddeelen; doordat zij eene volkomene 
gedaanteverwisseling endergaan ; en doordat de wijfjes der meeste soorten, 
aan het achterlijf, hetzij met een angel, hetzij met eene legboor gewapend 
zijn. 

De sprieten zijn veelal draad— of borstelvormig, zelden knodsvormig; en 
somtijds verschillend van gestalte bij beide seksen, gewoonlijk korter, zeer 
zelden een weinig langer dan het ligchaam. Er zijn steeds hoornachtige 
kaken, en eene, veelerlei afwijkingen vertoonende, lip aanwezig. De zamen- 
gestelde oogen zijn langwerpig, en bij de meesten vergezeld van drie een- 
voudige oogen. De kop is meestal dwars langwerpig, minder algemeen bol- 
vormig, en op de onderzijde uitgehold. De borst bestaat uit drie, op het 
naauwste met elkander vereenigde stukken. Het achterlijf is van voren niet 
zelden verdund of zelfs steelvormig en alleen met eene punt aan de borst 
gehecht. De vleugels hebben slechts een klein aantal cellen, welke echter, 
bij de indeeling dezer dieren, in het stelsel, niet zelden gewigtige ken- 
merken opieveren; de achtervleugels zijn steeds kleiner dan de voorvleugels. 

De voeten zijn uit vijf leden zamengesteld, 
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De maskers dezer insecten bieden onderling veelvuldige afwijkingen aan. 
Sommigen hebben drie paar hoornachtige pooten, en anderen nog bovendien 
vliezige pooten; laatstgenoemden gelijken op de rupsen van Vlinders, onder- 
scheiden zich echter steeds daarvan, door het grootere aantal dezer pooten, 
van welke men zes tot acht paren opmerkt: zij voeden zich met bladeren 
of het hout van boomen. Bij velen ontbreken daarentegen de pooten en zij 
hebben derhalve de gedaante van wormen : sommigen dezer worden in nesten 
groot gebragt, en door de ouden met het sap van bloemen gevoed; anderen 
in levende rupsen, of gedoode insecten, waarin de moeder hare eijeren gelegd 
heeft; nog anderen in het weefsel van planten, hetwelk aan de plaats, door 
het wijfje aangeboord, eene aanzienlijke zwelling, galappel genoemd, vormt. 

Deze orde van Insecten is zeer talrijk aan soorten. Zij leven van het sap 
der bloemen, vruchten of planten in het algemeen, en hunne mond werktuigen 
zijn meer geschikt tot het opslorpen van deze sappen dan tot het kaauwen. 
Hun leeftijd is meest binnen de grenzen van een jaar beperkt. Sommige soorten 
leven gezellig, en men vindt ze alsdan in zeer groote menigte bij elkaâr. 
Men merkt bij velen een buitengewoon instinkt op, en hunne nesten zijn 
niet zelden zeer kunstrijk. Sommigen, zoo als b.v. de bijën zijn voor den 
mensch zeer nullig. Er is bij deze orde geene soort, welke eene aanzienlijke 
grootte bereikt. Zij zijn over den geheelen aardbol verbreid. 

Men heeft deze insecten, volgens de aanwezigheid van een angel of van 
eene legboor aan het achterlijf der wijfjes, in twee groote afdeelingen gebragt. 

DE ANGELDRAGENDE VLIESVLEUGELIGE INSECTEN. 
(INSECTA HYMENOPTEÈRA ACULEATA.) 

Deze afdeeling, welke de familiën der Bijën, Hommels, Wespen en Mieren 
bevat, behelst soorten, wier achterlijf gesieeld, en bij de wijfjes en de zoo- 
zoogenaamde geslachtlooze voorwerpen voorzien is: helzij van eenen angel tot 
het steken, hetzij van klieren wier scherp vocht voortgespoten kan worden 
en tot middel van verdediging dient, Deze angel, welke de plaals vervangt 
van de legboor, en in de rust in het lijf teruggetrokken is, slaat in verband 
met twee lange, gekronkelde, blinde buizen, waaruit, wanneer het dier, 

om zich te verdedigen, een steek toebrengt, een vocht in de gemaakte wond 
loopt, hetwelk pijnelijke zwellingen veroorzaakt, of bij insecten of andere 
dergelijke kleine dieren zelfs den dood ten gevolge heeft. De voellooze maskers 
hebben de gedaante van wormen; bij de soorten, welke gezellig leven, worden 
zij door de zoogenaamde geslachtlooze voorwerpen (die niels anders zijn 
dan wijfjes met onvolkomen ontwikkelde eijerstokken en derhalve tot de voort 
teeling ongeschikt) gevoed en groot gebragt; bij de overigen leeft het masker 
van het voedsel, hetgeen de moeder naast het ei gelegd heeft en hetgeen 
toereikende is voor zijn geheele bestaan. Deze insecten hebben eenvoudige 
sprieten, welke bij de mannetjes veelal uit dertien, bij de wijfjes uit twaalf 
leden bestaan. Men onderscheidt bij deze afdeeling vier familiën of hoofdge- 
slachten, te weten : die der bijën met inbegrip der hommels (Apis); die der 
wespen (Vespa); die der zandwespen (Sphex) en die der mieren (Formica). 
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DE BIJËN. (APES.) 

De talrijke soorten dezer familie zijn gekenschetst door hare achterpooten , 
bij welke het eerste lid van den voet buitengewoan groot, verbreed en zamen- 
gedrukt is, en tot het vergaderen van het stuifmeel der planten dient. Beide 
seksen zijn van vleugels voorzien. Hare verlengde kaken vormen met de lip 
eene soort van kleinen tromp. Vele soorten leven tijdelijk of voortdurend in 
groote gezelschappen bijëen, en in dit geval worden onder haar een groot getal 
zoogenaamde geslachtlooze voorwerpen aangetroffen, wier bestemming is, de 
nesten te bouwen en aan de maskers voedsel te brengen, hetgeen in stuifmeel 
en den honig van bloemen bestaat. 

De eigenlijke bijën (Apis) hebben het eerste lid van den voet der achter- 
pooten langwerpig vierkant; bij de geslachtlooze voorwerpen bovendien, op 
de binnenzijde met op rijën verdeelde hairtjes bezet. Zij bewonen de oude 
wereld, leven gezellig en er zijn steeds, behalve de mannetjes en wijfjes, 
zoogenaamde geslachtlooze voorwerpen aanwezig : ja, men onderscheidt zelfs, 
zoo als dit ook bij de Hommels (Bombus) plaats heeft, bij laatstgenoemden 
twee verscheidenheden, te weten : grootere, bestemd om voedsel te halen, 
en kleinere, aan welke de zorg voor de maskers en huishouding binnen den 
slok te beurt valt. Onze gewone Bij, honighij (Apis mellifëra) genoemd, 
is zwartachtig, met bruinachtig grijze hairijes. Het lijf der geslachtlooze 
voorwerpen heeft nagenoeg een’ halven duim lengte; het wijfje is een weinig 
grooter, maar de mannetjes zijn veel grooter, meer ineengedrongen en van 
langere vleugels voorzien. Zij leven in gezelschappen van twintig duizend 
en meer stuks bij elkaâr. Er wordi echter, bij ieder dezer maatschappijën, 
slechts een wijfje (koningin, in het Hoogduitsch ook Weise genoemd) aan- 
gelroffen, en het getal der mannetjes bourdons, in hel Hoogduitsch Drohnen, 
bij ons hommels of hommel—bijën genoemd, bedraagt slechts een-dertigste 
van al de overigen, welke de zoogenaamde geslachtlooze voorwerpen , werk 
bijën, ouvrières of mulels, zijn. In den vrijën staat nestelen zij in holle 
boomstammen; in den tammen staat in korven van allerlei gestalte, bijën- 
korven genoemd, welke men voor haar gereed maakt en gemieenlijk in tuinen 
op voelgestellen plaatst. De nesten, welke zij op deze plaatsen aanleggen, 

dienen, wanneer zij niet gestoord worden, vele jaren achtereen. Zoodra 

het nest voor de steeds aangrvoeijende maatschappij te klein wordt, heeft 
eene verhuizing (zwermen) plaats, en de koningin aan het hoofd van een 
zeker getal mannetjes en werkhijën zoekt eene andere geschikte plaats op, 
om aldaar den zetel te vormen eener nieuwe kolonie. Dit zwermen heeft 
drie tot viermaal in den zomer plaats, maar de eerste zwerm in het jaar 
bestaat slechts uit de voorwerpen, welke in het nest overwinterd hebben : 
dat is te zeggen, uit het wijfje en de werkbijën ; want de mannetjes worden, 
zoowel als de mannelijke maskers, in het najaar, door de werkbijën gedood 
en uit het nest geworpen. Zoodra de koningin eene plaats heeft gekozen, 
geschikt tot het aanleggen van een nieuw nest, beginnen de werkbijën alle 
reten en openingen van den hollen boomstam of korf, met de kleverige stof 
(bij de oude Grieken en Romeinen pröpölis genoemd), en dien zij van de 
jonge knoppen of bladen van boomen halen, te overtrekken, en laten slechts 
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eene kleine opening, als eenigen toegang dienende, over, Zij beginnen 
vervolgens uit het bekende bijënwas, hetgeen eene afscheiding uit de honig 
is, en als dunne, tusschen de buikringen der werkbijën liggende, plaatjes 
te voorschijn komt, de zoogenaamde waskoeken te vormen, welke loodregt 

aan het gewelf van het nest bevestigd worden. Deze koeken zijn zamen— 
gesteld uit eene menigte zeshoekige, aan weêrszijde zamengestelde en hori- 
zontaal liggende, cellen : kleinere voor de werkbijën, grootere voor de 
hommels. Aan den rand dezer koeken ontwaart men buitendien de zeer 
groote en zware, maar ruw gevormde langwerpige en peervormige cellen, 
voor de toekomstige wijfjes bestemd ; maar er zijn in een nest zelden meer 

dan tien diergelijke cellen voorhanden. Tusschen de koeken laten zij zooveel 
ruimte, dat twee bijën, langs de tot elkander gekeerde vlakten van twee 

koeken kruipende, elkander niet hinderen. Naarmate de cellen gereed zijn, 
wordt er door de werkbijën honig en stuifmeel in gebragt : het laatste door 
middel der hairen van de achterpooten, de eerste door ontlasting van dit zoete 

vocht uit de voormaag. Beide vereenigd vormen het voedsel der maskers, 

terwijl de eigenlijke of tweede maag der oude bijën steeds met stuifmeel ge- 
vuld is. De koningin legt de eerste reeks eijeren zonder voorafgegane paring, 
en uit deze komen slechts mannetjes te voorschijn. De paring heeft vervolgens 
bij fraai weder, steeds hoog in de lucht, plaats, en de mannetjes, die, zoo 

lang zij in den korf zijn, dommelig en slaperig blijven, verkrijgen eerst 
in de opene lucht de daartoe noodige opgewektheid, sterven echter na dezen 
pligt volbragt te hebben. Door hen bevrucht, en in het nest teruggekeerd, 
begint nu de bijënkoningin nieuwe reeksen van eijeren te leggen, uit welke 
zoowel werkbijëa als wijfjes geboren worden, en sterft, zoodra zij opgehouden 
heeft te leggen. Reeds na drie of vier dagen komen de maskers uit de 
eijeren; en vijf dagen later omkleeden zij zich met een fijn spinsel, waarin 
zij tot pop veranderen; terwijl uit deze wederom, reeds na verloop van 

acht dagen, het volkomen insect te voorschijn komt, nadat het het wasdeksel, 
welke gedurende het inspinnen voor iedere cel door de werkbijën gevormd 
werd, doorgebroken heeft. Bij de mannetjes duurt deze gedaanteverwisseling 
voor het overige langer, bij de koninginnen korter. Zoodra er eene koningin 
uitgekomen is, doodt zij oogenblikkelijk alle overige wijfjespoppen : komen 
er meer dan ééne tegelijkertijd uit, zoo vechten zij onderling zoo lang, tot 
dat er slechts eene overblijft; en wanneer de koningin-moeder bij het uit- 
komen harer dochters nog leeft, zoo doodt zij deze zelf. Daar deze oude 
koningin intusschen niet meer vruchtbaar is, zoo verlaten de overige bijën 
alsdan het nest, of zij brengen eene jonge larve der werkbijën in eene der 
koninginnen-ecellen, en haar van rijkelijk voedsel voorziende, ontwikkelt haar 
eijerstok en zij verandert weldra tot koningin. Deze legt nu, in dezelfde 
volgorde als hare moeder, eijeren in de cellen, nadat deze door de werkbijën 
weder in orde gebragt werden. Nu echter worden de nieuwe koninginne- 
poppen door werkbijën voor de moordzucht der koningin-moeder beschermd, 
waarop deze, door de andere werkbijën gevolgd het nest verlaat en eenen 
nieuwen zwerm vormt. Onze Honigbij werd ook in andere werelddeelen, 

vooral naar Noord-Amerika overgebragt. De bijënteelt had reeds bij de oudste, 

in de geschiedenis bekende, volkeren plaats, — In de overige deelen der 

zeen 

il 
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oude wereld worden andere soorten aangetroffen : wij voeren slechts Apis 
unicolor van Madagascar en Mauritius aan, wier honig bij de Franscher onder 
den naam van miel vert bekend is. 

De hommels, Bombus, onderscheiden zich voornamelijk van de Bijën door- 
dat de scheen harer achterpooten aan de binnen— en onderzijde met twee 
stekeltjes gewapend is. De meesten zijn grooter dan de bijën; haar ligchaam 
is digt met hair bekleed, en haar lijf is dikker en veelal met geele of roode 
ringen versierd. Dit geslacht is zeer talrijk aan soorten. De meesten leven in 
kleine gezelschappen van vijftig tot drie honderd stuks in holen onder de 
aarde of onder steenen , waar zij haar kroost voortbrengen ; en bij deze merkt 
men, niet slechts mannetjes, wijfjes en zoogenaamde geslachtlooze voorwerpen, 
maar zelfs tweeërlei verscheidenheden van wijfjes op, te weten : grootere, 
uit wier eijeren zoowel mannelijke en vrouwelijke als geslachtlooze voor= 
werpen voortkomen, en kleinere, uit wier eijeren slechts mannelijke voorwerpen 
ontstaan. De Hommels voeden zich even als de Bijën met den honig en het 
stuifmeel der planten. Eene der gemeenste van onze soorten is de gewone 
aardhommel (Bombus terrestris). Zwart; borststuk van achteren en achter- 

lijf van voren, geel; achterlijf aan het einde wit. Deze dieren maken hunne 
woning onder den grond, het liefst aan eene helling: zij heeft de gedaante 
van eene zes tot acht duim breede ruimte, tot welke een naauwe , gedraaide 
gang leidt. In deze holen vindt men de cellen op eenen hoop opeengestapeld ; 
en zij dienen tevens tot winterverblijf aan de groote wijfjes, welke, in het 
najaar geboren, zich toen reeds met de mannetjes gepaard hebben, die van 
de vroeger ontwikkelde kleine wijfjes afkomstig waren. De groote wijfjes, 
komen, na de overwintering, reeds vroeg in het voorjaar te voorschijn ; zoeken 

eene geschikte plaats op tot het aanleggen van eene woning, maken die, 
en leggen weldra hare eijeren. Uit deze komen grootendeels geslachtlooze 
vsorwerpen, welke de moeder in hare werkzaamheden behulpzaam zijn. 
Het tweede broeisel daarentegen, hetgeen in den zomer plaats heeft, bestaat 
uit voorwerpen van beide seksen en ook wederom geslachtlooze. De moeder 
moet aanvankelijk, hare nieuwe eijeren, tegen de aanvallen der eerstgeboren 
werkhommels verdedigen ; weldra echter beginnen deze voor de nieuwe familie 
de grootste zorg te dragen, door de maskers te voeden, en door een’ beet 
de spinsels der poppen te openen, wanneer het volkomen insect te voorschijn 
komen wil. Zoodra intusschen de jonge wijfjes uitgekomen zijn, tracht de 
moeder haar geheel of uit een gedeelte der woning te verjagen; de jonge 
wijfjes vechten tevens onderling, en leggen, wanneer de rust hersteld is, 
eijeren ; uit deze eijeren komen slechts mannetjes voort; en deze paren zich 
met de grootere wijfjes, welke in de woningen overwinteren. Al de overige 
voorwerpen en ook de wijfjes, welke in het voorjaar de koloniën“ gevestigd 
hebben, sterven nu in den beginne van den winter. — Eene andere soort, 
de moshommel (Bomb. muscörum) is kleiner dan de Aardhommel, op den 
rug ros, en met geelachtig grijze ringen aan het achterlijf. Hare levenswijze 
heeft veel overeenkomst met die der voorgaande soort, maar zij maakt hare 
woning in eene uitholling van den grond, overdekt ze met eene soort van 
koepeldak, en laat slechts ééne, tot de binnenruimte voerende opening over, 
welke zijdelings ligt en zoo klein is, dat er slechts een Hommel te gelijk 
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kan doorkruipen. De steenhommel (Bomb. lapidartus) is zwart, met rood _ 

steenhoopen. 
Sommige Amerikaansche soorten hebben een geheel glad ligchaam; b.v. 

Euglossa cordäta, die fraai groen van kleur is. 
De overige soorten der familie der Bijën leven ongezellig en er worden 

bij haar ook geene zoogenaamde geslachtlaoze voorwerpen aangetroffen. — 
Sommige dezer soorten bereiken eene aanzienlijke grootte. Hieronder behooren 
de Centris uit het heete Amerika, met lange hairtjes aan de pooten, vooral 
aan het achterste paar: de tasters harer onderkaak bestaan slechts uit vier 
leden. Eene soort van dit geslacht, Centris clypeäta, heeft een’ breeden, 
geelen ring om het zwarte achterlijf. 

Bij andere soorten, Anthophöra, zijn de tasters der onderkaak uit zes 

leden zamengesteld. Onder deze behoort onze Anth. parietina, het lijf eenen 
halven duim lang, zwart, aan het achterlijf met geele hairen; vleugels 
lichtbruin. Deze soort maakt haar nest in muren; de ingang tot hetzelve 

loopt uit in eene loodregte, een weinig gekromde, van tuinaarde gevormde 

buis, welke echter, zoodra de eijeren gelegd zijn, door de moeder vernield 
wordt, terwijl zij den ingang tot het nest digtstopt. 

Nog andere soorten, Megachile, hebben slechts twee leden aan de tasters 
der onderkaak; haar achterlijf is van onderen plat, en zij kunnen dit deel 
naar boven buigen, en dus ook in deze rigting steken toebrengen. Eene der 
grootste is onze Meg. murarïa : lijf zwart; bij de mannetjes met rosse hairtjes 
bedekt; vleugels zwartachtig paarsch. Het wijfje maakt, tegen muren of 
steenen, haar nest uit fijne tuinaarde, welke, met haar speeksel vermengd, 
verhardt : het bevat slechts een zestiental cellen, ieder van een ei voorzien. 

Het volkomen insect komt eerst in de lente van het volgende jaar te voor- 
schijn. — Andere soorten, bladsnijders genoemd, hebben de zonderlinge 
gewoonte, met hare kaken, kleine, ronde of eironde schijfjes uit de randen 
der bladen te snijden, hetgeen zij met eene bewonderingswaardige vlugheid 
en juistheid doen, en deze te gebruiken tot het maken van haar nest. Eene 
der Europeaansche soorten, de rozenbij (Meg. centuncularis), is omstreeks 
eenen halven duim lang, met rosachtige hairtjes bedekt en op de bovenzijde 
van het achterlijf met witachtige streepjes. Zij maakt in den grond eene 
buisvormige holte, sleept daarin de, meestal van rozenbladeren afgesnedene, 
ronde schijfjes, plaatst ze eenvoudig, zonder ze te verbinden, den getanden 
rand van het blad naar onderen gekeerd, tegen elkander; bekleedt op deze 
wijze de holte, en vormt tevens daaruit tusschenschotten. Zoo doende, ont- 
staan in het binnenste der holten, cellen, welke ieder een ei en het voedsel 
voor de maskers bevatten, te weten : honig en stuifmeel, hetgeen meesten- 
deels van de distels ontleend is en derhalve eene fraaije rozenroode kleur 
heeft. 

De houtbijën, Xylocopa, gekenschetst door hare, van voren van drie tand= 
achtige insneden voorziene, bovenkaken, en doordat hare voorpooten verbreed 
zijn, worden zoo genoemd, omdat zij haar nest in het doods hout van boomen 
maken. Zij hebben de gestalte van groote Hommels. Eene der meest bekende 

| 
aan het achterlijf; het mannetje is bovendien geel van voren aan den kop, _ 
als ook aan beide einden van het borststuk. Deze soort maakt haar nest onder | 
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Europeaansche soorten, de gewone houtbij, Xyl. violacëa, is zwart en heeft 
zwart violette vleugels. Het wijfje maakt in het hout van doode boomen of 
in balken, niet zelden digt bij elkander, twee tot drie buisvormige kanalen 
van één’ tot anderhalven duim lengte. Zoodra er een gereed is, legt zij aan 
het einde daarvan een ei, doet er een uit stuifmeel gevormd balletje, als 
voedsel voor het masker, bij, en sluit, door een tusschenschot, dit gedeelte 

der galerij af, hetwelk nu eene cel vormt. Nadat zij zeven tot acht dergelijke 
cellen gemaakt heeft, wordt de opening der galerij met klei digtgestopt, en 
blijft digt, totdat de uitgekomene jongen haar doorbreken. 

Er zijn eindelijk soorten, de woudbijën, Andrèna, welke, door hare 

gedaante, de Wespen naderen, en welke zich van al de voorgaanden onder- 
scheiden, doordat hare onderlip verbreed, in plaats van borstelvormig, is. Ook 
deze leven niet gezellig en er komen bij haar geene zoogenaamde geslachtlooze 
voorwerpen voor. Eene der gemeenste Europeaansche soorten, Andr. flessee, 
is een’ halven duim lang en zwart, met zwart—violette vleugels, maar met 
witte hairtjes bedekt, die echter, aan het achterlijf, tot de zijranden der twee 
laatste ringen beperkt zijn : deze hairen dienen, even als die der achterpooten 
van de overige Bijën, tot het verzamelen van stuifmeel. Zij maakt holen 
in het harde zand, en legt er een ei met eene soort van honig in, die de 
kleur en zelfstandigheid van wagensmeer heeft, en eene sterke narkotische 

lucht verbreidt; waarop zij de holte met klei toestopt.— Eene andere kleinere 
soort, Collêtes succincta, heeft de middelringen van het achterlijf van eenen 
kring van hairen voorzien. Het wijfje maakt haar nest in den grond: het 
heeft de gedaante van een rolvormig hol, wier wanden met een taai en 
glanzig vocht overtrokken zijn. De cellen, uit deze stof gevormd, hebben de 
gedaante van vingerhoeden en liggen in eene rij naast elkander; in ieder vindt 
men, behalve een ei, het voedsel voor de maskers, — Bij andere soorten 
is het ligchaam geheel zonder hair. Zij verzamelen noch stuifmeel, noch 
honig, en leggen hare eijeren in de nesten van andere Bijënsoorten. Onder 
deze behoort Hyleus quadricinctus. Meer dan eenen halven duim lang ; 
zwart, aan den eersten tot den vierden ring van het achterlijf van eenen witten 
achterrand voorzien. 

De Wespen. (Vespa.) 

De Wespen zijn, als volkomen insecten, steeds van vleugels voorzien; 
en de voorvleugels zijn, bij de meesten, in de rust, met den achterrand naar 
onderen geplooid. Bij velen worden drieërlei soorten van voorwerpen aan- 
getroffen, en de wijfjes zijn, even als de geslachtloozen, met eenen angel gewa- 
pend. Hare oogen zijn niervormig. Het achterlijf is gesteeld; de sprieten naar 
voren meestal dikker. Haar ligehaam is glad of weinig behaird, zwart, en met 
geele of roodgeele vlekken of ringen versierd; de vleugels zijn bruin. De 
maskers hebben de gedaante van wormen zonder pooten, zijn in afzonderlijke 
cellen besloten, en worden grootendeels met honig gevoed. De nesten zijn 
uit eene, op grijs papier gelijkende, stof gevormd. 

De meeste soorten hebben duidelijke leden aan de sprieten : ten getale 
van dertien bij de mannetjes, van twaalf bij de wijfjes; van het tweede lid 
af zijn de sprieten hoekig gebogen, en loopen, tot bij de scherpe punt, 
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dikker toe, Onder deze behooren de eigenlijke wespen, welke steeds gezellig 
leven. Zij plaatsen hare nesten , onder den grond, in holle boomen , in groote 
spleten van rotsen of van muren, of hangen ze vrij op aan boomtakken of 
andere voorwerpen. Deze nesten zijn zamengesteld uit fijn geknaagde boom 
schors, drooge bladeren of oud hout, hetwelk deze dieren in eene holte, 
in hare keel aanwezig en lijmholte genoemd, verzamelen en doorweeken, 
en waaruit zij eene op grijs papier gelijkende zelfstandigheid vormen. De 
cellen zijn zeshoekig; zij staan loodregt, en hare opening is in den regel 
naar beneden gerigt. De koeken zelve liggen veelal in eene horizontale rigting; 
zij zijn door slijltjes vereenigd, en het geheele nest is gewoonlijk in een al- 
gemeen bekleedsel besloten. Voor het overige toont de gedaante dezer nesten, 
volgens de soorten, velerlei afwijkingen. Iedere kolonie wordt door een enkel, 
in het najaar bevrucht wijfje, gesticht. Zij begint, in het voorjaar, alleen, 
het nest te bouwen, en legt, wanneer omstreeks een honderdtal cellen gereed 
zijn, eijeren daarin, uit welke weldra de maskers, en uit deze, na twaalf dagen, 

de jonge wespen te voorschijn komen, die echter nagenoeg allen werkwespen 
zijn. Deze helpen nu hare moeder, in het verder bouwen van het nest, en 
verzorgen de maskers, welke uit de steeds door de moeder op nieuw gelegde 
eijeren te voorschijn komen, met voedsel. Bij de laatste generatie in het najaar 
worden eindelijk de mannetjes en wijfjes geboren, en deze leven vreedzaam, 
van iedere sekse in aanzienlijken getale, in hetzelfde nest bij elkaâr. Bij de 
nadering van het gure jaargetijde, worden echter de maskers door de vol- 
komen insecten gedood, die op hunne beurt eindelijk ook door de koude 
omkomen, tot op een of eenige wijfjes na, welke in het nest overwinteren, 
om in het voorjaar nieuwe koloniën te stichten, De mannetjes staan in grootte 
tusschen de wijfjes en werkbijën, welke laatsten de kleinste zijn. Deze in- 
secten leven voornamelijk van het sap van vruehten; zij voeden hare maskers 
daarentegen met insecten, die zij vooraf dooden, of met het vleesch van doode 
dieren, hetgeen zij met hare kaken afsnijden, en zelfs tot in de vleeschhallen 

of vleeschwinkels komen rooven. De grootste inheemsche soort is Vespa 
crabro (die Hornisse, le frélon). Zij heeft eenen duim lengte, en maakt haar 
groot, uit eene grove stof gevormden rondachtig nest, in holle boomen, in gaten 
van muren of zelfs onder de daken der gebouwen. Haar steek veroorzaakt 
zeer pijnlijke zwellingen; maar zij verdedigen zich slechts, wanneer zij ver- 
ontrust worden. — Eene andere soort, Vespa mêdia, is kleiner, en hangt 
haar nest vrij aan boomtakken of onder daken op. — Nog kleiner dan deze 
is de gewone wesp (Vespa vulgäris), die omstreeks een-derde van de grootte 
van de groote soort bereikt. Zij maakt haar nest onder den grond : het heeft 
de grootte van een kinderhoofd, is rondachtig, en overal gesloten, behalve 
eene opening aan de eene zijde tot ingang, en eene aan de andere zijde, tot 
uitgang dienende. De gang, welke van de oppervlakte van den grond tot dit 
nest leidt, is omstreeks eenen voet lang en eenen duim wijd. Dit is de in 
onze tuinen en om onze huizen gemeene soort van Wespen. Eene andere 
soort, Vespa (Polistes) gallica, maakt een nest zonder algemeen bekleedsel, 
zoodat de cellen bloot liggen : het bestaat slechts uit twee of drie koeken en 
hangt aan de takken van heesters. In het heete Amerika leven verscheidene, 

om hare nesten of andere redenen, merkwaardige soorten, Eene van deze, 
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Vespa (Polistes) nidülans of chartäria, is klein ; zwart met geele vlekken, 
en hangt haar groot, kegelvormig nest, met eene opening in het midden, 

aan boomtakken op. Eene andere soort, Vespa (Polistes) morto, is geheel 
glanzig zwart; haar nest is grooter, uit grovere stof gemaakt dan dat der 
voorgaande soort en van onderen plat. Bij eene derde soort uit diezelfde 
streken, Vespa (Myroptèëru) scutelläris, is het nest van buiten met kegel 
vormige knobbels bezet. In Brazilië wordt ook eene soort, aldaar lecheguana 

genoemd, gevonden, welke, zoo als de Bijën en Hommels, honig opzamelt. 
De overige Wespen leven niet gezellig, en men treft bij haar geene werk- 

wespen aan. Eene soort, Vespa (Odynerus) muraria, is kleiner dan de 
gewone Wesp. Om haar nest te maken, graaft het wijfje, in den grond, 
een hol van twee duim lengte en van den omvang van haar ligchaam. Op den 
rand van dit hol rigt zij eene, omstreeks eenen duim hooge, van boven om- 
gekrulde buis uit zand of klei op. Zij legt nu haar ei op den bodem van het 
hol; sleept vervolgens acht tot twaalf kleine, groene, levende rupsen daarin, 
die zij kringvormig gekromd, op elkander stapelt; en breekt eindelijk de 
buitenste buis in stukken, om daarmede haar hol te bedekken. Nadat het 

masker uit het ei is gekomen en achtervolgens de door zijne moeder in het 
hol gelegde rupsen verteerd heeft, spint het zich in, overwintert, ver- 
andert in het voorjaar tot pop, en komt in de maand Mei van het volgende 
jaar als volkomen insect te voorschijn. — Het wijfje van eene andere Euro- 
peaansche soort, Vespa (Eumenes) coarctäta, maakt uit zeer fijn zand, een 
klein kogelvormig nest, en hecht het, na er een ei in gelegd en er honig 
ingebragt te hebben, aan de steelen van kruiden, vooral aan die van het 

heidekruid vast. 

De Zand-wespen. (Sphex.) 

Dit groote geslacht is zeer talrijk aan soorten. Zij leven allen ongezellig, 
en er zijn ook bij haar geene zoogenaamde geslachtlooze voorwerpen aan- 
wezig. Beide seksen zijn van vleugels voorzien. De voet harer achterpooten 
is eenvoudig, en hare pooten zijn tot het loopen en behalve dat, bij sommigen, 
ook tot het graven ingerigt. De onderkaak en onderlip zijn bij velen verlengd, 
en vormen eene soort van snuit; maar het tongetje is, in stede van draad 
vormig, van voren breed. De Zandwespen voeden zich grootendeels met het 
honigsap der bloemen; men vindt ze bij ons vooral op de bloemen van het 
pijpkruid en andere soorten van de familie der schermplanten. De wijfjes 
van de meeste soorten graven in den grond gangen, en aan het einde daarvan 
eene holte, waarin zij hare eijeren leggen, en, naast deze, insecten of hare 
larven of ook spinnen, plaatsen, welke aan hare maskers tot voedsel moeten 

verstrekken. Deze zijn zonder pooten en spinnen zich in, alvorens in pop te 
veranderen. 

Sommige soorten hebben het achterlijf min of meer aanmerkelijk gesteeld. 
Hare sprieten zijn dun, en veelal naar buiten omgebogen. De scheenen zijn 
van stekeltjes voorzien en de beide paar achterpooten lang. Onder deze be- 
hoort de in Europa levende gemeene zandwesp, Sphex (Ammophila) sabu- 
losa. Zij heeft eenen duim lengte, is zwart en met hairen bedekt, maar 
haar achterlijf is in het midden bruinrood, Het wijfje dezer soort graaft, 
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vooral langs den kant der wegen, eene tamelijk diepe holte in den grond; 
legt haar ei daarin ; plaatst naast hetzelve eene rups, nadat zij die, door haar 
een steek toe te brengen, verlamd heeft, en sluit de opening met kleinere 
of grootere zandkorrels. — Eene groote zwarte soort, met bruine vleugels, 
Sphex (Proneus) marillâris, komt van de westkust van het heete Afrika — 

Bij sommige soorten, Pelopceus, is de steel van het achterlijf zeer lang. 
Eene dezer, Sphex (Pel) spirifex, uit het zuidelijke Frankrijk, zoo groot 
als onze gewone Wesp, ofschoon slanker, is zwart, maar de pooten en het 
steeltje van het achterlijf zijn geel. Zij bevestigt haar nest in de hoeken van 
de plafonds der vertrekken; het bestaat uit tien tot twaalf, in een of twee 

rijën naast elkaâr geplaatste, met de opening naar onderen gekeerde cellen, 
en gelijkt hierdoor eenigzins op eene zoogenaamde Pan- of Papageno-pijp. 
leder dezer cellen is meer dan eenen duim lang, een-vierden duim dik en 
gevormd uit spiraalvormig gedraaide koordjes van aarde. — Sphex (Pel.) 
lunatus is eene kleinere soort van de Antillische eilanden. 

Andere soorten, meest zwart van kleur, maar niet geel gevlekt en gestreept, 
Crabro, hebben tamelijk korte pooten, eenen grooten kop, en een lang- 
werpig, eivormig achterlijf. Zij graven, met hare voorpooten holen in den 
grond, leggen daarin hare eijeren, en plaatsen daarbij insecten of spinnen, 
welke aan de maskers tot voedsel verstrekken. Onder deze behoort Crabro 
eribrärius, zoo genoemd, omdat de plaatachtige uitbreiding, welke het man- 
netje aan de scheenen der voorpooten heeft, ten einde bij de paring, bet 
wijfje beter te kunnen omvatten, met ligte stipjes voorzien is en hierdoor 
aan een zeefje doet denken. Dit insect heeft de grootte eener gewone werk- 
wesp, en is zwart, met geele dwarsstrepen. 

Nog andere soorten, Bemberx, worden vooral in de warme luchtstreken 
aangetroffen. Hare kaken zijn, aan den binnenrand, van tandjes voorzien. 
Haar achterlijf is kegelvormig—eirond., De onderkaken en lip zijn meestal aan- 
merkelijk verlengd. Zij zijn meest zwart van kleur, met geele dwarsslrepen. 
Men ziet deze insecten, in het warme jaargetijde, van bloem tot bloem schielijk 

vliegen. Het geluid, hetgeen hierdoor ontstaat, is een hoog, afgebroken 
gegons. Sommige soorten hebben eene rozenlucht bij zich. De gewone soort, 
Bembez rostrâta, bewoont Europa, en wordt zelfs tot Zweden aangetroffen. 
Het wijfje legt hare eijeren, naast welke zij als voorraad voor de maskers, 
allerlei Tweevleugelige insecten plaatst, in diepe holen, die zij in de aarde 
graaft, en ook met aarde wederom digtsluit. 

Eene tamelijk kleine inheemsche soort, Pompilus viäticus, legt bij hare 
eijeren, in gegravene aardholen, spinnen, nadat zij deze door een steek 
met haren angel verlamd heeft. — Pomp. columbinus, van Zuid-Amerika, 
is eene der grootste soorten der geheele orde. 

De Scolia’s (Scölia) zijn groote, meestal uitheemsche soorten, met dikke, 
draadvormige, bij de wijfjes kortere sprieten dan bij de mannetjes; een lang- 
werpig, eivormig achterlijf, met eenen zeer korten steel; en het ligchaam, 
even als de pooten, sterk behaird. In het warme Europa leeft Seclia hor- 
tórum, grooter dan onze groote wesp en het wijfje aanmerkelijk zwaarder 
dan het mannetje. — Scolia quadrimaculäta is eene Noord-Amerikaansche, 
Seolia capitäta, eene groote Javaansche soort. 
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De Mieren. (Pornuca.) 

Men onderscheidt in het groote geslacht der Mieren twee afdeelingen, te 
„weten : de gezelligen en ongezelligen. Bij eerstgenoemden treft men, behalve 
de gevleugelde mannetjs en wijfjes, zoogenaamde geslachtlooze voorwerpen, 
aan, die buitendien ook vleugelloos zijn; bij de ongezelligen zijn slechts 
mannetjes en wijfjes aanwezig, en slechts eerstgenoemden hebben vleugels, 

terwijl laatstgenoemden vleugelloos zijn. Het eerste lid van hare sprieten is 
groot, en vormt met de overigen eenen hoek, Deze dieren zijn over de ge- 
heele wereld verbreid. 

De eigenlijke of gezellige mieren leven in groote koloniën bij elkander, 
en deze bestaan uit gevleugelde mannetjes en wijfjes, en uit ongevleugelde 
werkmieren, van welke men echter bij velen twee rassen onderscheidt, te 
weten : eene kleinere, de huishoudelijke bezigheden bezorgende, en eene 
grootere, bestemd om de kolonie te verdedigen en hare togten aan te voeren 
of te leiden. De steel van het achterlijf wordt uit eene of twee aanzwellingen 
gevormd. Bij vele soorten ontbreekt de angel geheel en al, en zij laten, 

in stede van te steken, uit haar achterlijf, een bijtend vocht (het mierenzuur) 
vloeijen. De wijfjes zijn grooter dan de mannetjes, die daarentegen grootere 
oogen hebben. De werkmieren zijn in het oog vallend door hare kleinheid, 
haren grooten kop, sterk ontwikkelde bovenkaken, kleine oogen, ontbreken van 
nevenoogen, en, naar evenredigheid, langere en meer krachtige pooten. De 
meeste soorten zijn klein, en slechts weinige bereiken eene lengte van eenen 

halven of drie-vierden duim. Zij zijn meestal ros van kleur, of zwart met 
rosse banden. De Mieren hebben onderling, in hare zeden en levenswijze, 
veel overeenkomst. Zij voeden zich met allerlei insecten en derzelver maskers, 
met het vleesch van doode zoogdieren of vogels, met vruchten, houden vooral 

van zoete stoffen, zoo als suiker, en slorpen derhalve gretig het zoete sap op, 
hetgeen uit het ligchaam der bladluizen druipt, welke zij tot dit einde met 
hare sprieten streelen en zelfs in hare nesten slepen. In de gematigde en koude 

luchtstreken verstijven zij bij de nadering van den winter, nemen alsdan geen 
voedsel meer tot zich, en overwinteren in dezen staat. Hare zoogenaamde nesten, 

__uit aarde, bladeren of andere plantendeelen gevormd, leggen zij onder de aarde 
of in holle boomstammen aan : in het eerste geval wordt hunne tegenwoor- 
digheid verraden door kleine aardhoopen, welke zij boven hare woonplaats 
oprigten. De gangen, welke tot het nest leiden, zijn talrijk, maar onregel- 
matig en gekronkeld. Van hieruit begeven zich de Mieren, naar alle rigtingen, 
tot op kleinere of grootere afstanden van het nest, om voedsel bijeen te brengen, 
en vormen op deze wijze regte wegen over den grond, langs welke men deze 
diertjes in lange kolommen heen en weder ziet loopen. Intusschen zijn de 
werkmieren alleen belast met het bouwen van het nest, zoo als het verzorgen 
en voeden van de maskers: zij brengen de nagenoeg mikroskopisch kleine 
eijeren in kamers; dragen de maskers bij fraai weder, naar boven; bergen 
ze bij regen of raw weder, in de diepere plaatsen van het nest, verdedigen 
ze met moed en koenheid tegen de aanvallen hunner vijanden, en hebben 
ook eene gelijke zorg voor de poppen, welke in een groot langwerpig eirond 
spinsel verborgen zijn, en het, onder den valschen naam van miereneijeren 
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bekende, voedsel voor nachtegalen of andere zangvogels uitmaken. In den 
nazomer verlaten de mannetjes en wijfjes, kort nadat zij hunne vleugels ver- 
kregen hebben, het nest, en paren zich vliegende. De mannetjes sterven 
weldra na de paring, terwijl zich de wijfjes verspreiden. Van deze worden 
de meesten door de werkmieren naar het nest teruggebragt, om daarin hare _ 
eijeren te leggen. Degenen, welke niet opgevangen worden, scheuren hare 
zeer los bevestigde vleugels af, maken een nieuw nest, waarin zij eijeren 
leggen, vangen werkmieren op, om haar in het maken van het nest te helpen, 
overwinteren daarin met haar kroost, en vormen op deze wijze nieuwe ko- 
loniën, welke zich in het volgende jaar allengskens uitbreiden. Het wijfje 
legt eerst eijeren van werkmieren, vervolgens mannelijke en eindelijk vrou- 
welijke. Sommige inheemsche soorten zijn zeer lastig, doordat zij in menigte 
in de huizen dringen, en allen voorraad of vele andere dingen vernielen. — 
De volgende soorten zijn allen van eenen angel ontbloot. De grootste van ons 
werelddeel is de roode mier (Formieca rufa). De geslachtlooze voorwerpen 
zijn een-derden duim lang en zwart, maar het borststuk en de kop zijn rood. 
Zij bedekt hare kunstrijke, van galerijën en kamers voorziene nesten, van 

buiten met eene onregelmatige koppelvormige hoop van zand, bladeren, stukjes 
hout, enz. De brwine mier (Form. fusca), mede uit ons werelddeel, maakt 
hare, uit verscheidene verdiepingen bestaande, nesten uit klei of leem. Zij is 
zwart, maar heeft roode beenen. Eene soort uit Cayenne, Form, bispinösa, 
bouwt haar groot nest van pluis, van het zaad van planten ontleend. De werk 
mieren van sommige Europeaansche soorten, zoo als Form. sanguinèa en 
rufescens, maken geregelde stroop— en rooftogten in de nesten van andere 
miersoorten , vooral van Form. fusca en cunicularia, en worden om deze 

reden amaxsonen-mieren genoemd. Zij trekken tot dit einde, tegen het 
vallen van den avond, en dagelijks op hetzelfde uur, in geslotene gelederen 
naar eene naburigen mierenhoop van andere soorten; leveren, wanneer zich 
deze verdedigen, geregelde veldslagen, terwijl andere partijën van haar zich 
afzonderen, in den hoop dringen, de maskers en poppen der werkmieren. 
met hare kaken vatten, en naar hare nesten slepen. De op deze wijze geroofde 
werkmieren moeten nu, zoodra zij ontwikkeld zijn , alle werkzaamheden alleen 

verrigten, en zulk eene hoop bestaat derhalve uit vier soorten van voorwerpen, 
namelijk mannetjes, wijfjes, geslachtlooze krijgslieden of Amazonen, en 
werkende slaven, welke de geroofde werkmieren van eene andere soort zijn — 

Onder de Europeaansche soorten met een angel behoort de roode angelmier, 
Form. Myrmica) rubra. Andere angeldragende soorten uit het heete Amerika, 
b.v. Form. (Cryptocerus) atrata, hebben'eenen zeer grooten, aan weêrszijde 

van eene sleuf voorzienen kop, in welke het andere gedeelte der sprieten sluit. 
Bij de ongezellige mieren (Mutilla) worden geene zoogenaamde geslacht 

looze voorwerpen aangetroffen; de mannetjes alleen hebben vleugels, en de 
vleugellooze wijfjes hebben eenen angel, maar geene nevenoogen. Het eerste 
zoowel als het derde lid harer sprieten, is verlengd. Zij leven in de heete 
en warmere streken der oude wereld. Hare zeden zijn zoo goed als onbekend. 
Zij bewonen bij voorkeur zandachtige, drooge en aan de zon blootgestelde 
streken. Men ziet de mannetjes veelal op bloemen zitten; maar de wijfjes 
houden zich steeds op den grond op, waar zij zeer schielijk loopen. Eene 
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soort van het warme Europa, is de zoogenaamde spinne-mier, Mutilla euro= 
pea. Zij is eenen halven duim lang; zwart, met een rood borststuk, en 
drie witte dwarsbanden aan het achterlijf. 

DE VLIESVLEUGELIGE INSECTEN MET EENE LEGBOOR, 

(INSECTA HYMENOPTERA TEREBRANTIA.) 

Deze tweede groote afdeeling der Vliesvleugelige insecten bevat alle soorten, 
wier wijfjes, in stede van met eenen angel, met eene legboor voorzien zijn. 

‚ Haar dijbeen is aan zijn bovengedeelte meestal van eene soort van knobbeltje 
voorzien, waardoor eene meer volkomene wijze van geleding tusschen dit 
stuk en het heupgedeelte voortgebragt wordt. Men onderscheidt deze afdeeling 
wederom in twee groote onderafdeelingen, te weten : die der zaagwespen 
(Securiféra) en der popwespen (Pupivöre). 

DE ZAAGWESPEN. (INSECTA HFIENOPTERA SECURIFERA.) 

De Zaagwespen worden zoo genoemd, omdat de legboor der wijfjes meestal 
zaagachtige tandjes heeft en tot het boren in het hout dient. Deze dieren 
hebben een ongesteeld achterlijf; hare maskers voeden zich met plantaardige 
stoffen, en hebben pooten : tot deze afdeeling behooren de blad- en hout- 
wespen (Tenthredo en Sirezx). 

De Blad-wespen. (ZentArédo.) 

Haar kop is meer breed dan lang, en even als het rolvormig of langwerpig 
‚eirond achterlijf, digt aan het borststuk aangedrukt. Zij hebben lange, zamen- 

gedrukte bovenkaken. De tong is als in drie vingers verdeeld. De legboor 
der wijfjes is, in de rust, grootendeels verborgen ; snijdend, veelal zelfs met 
zaagtandjes gewapend, en in eene, uit twee kleppen bestaande, scheede inge- 

sloten. Hare maskers zijn, behalve van drie paar hoornachtige, meestal nog 
van zes tot acht paar vliezige pooten voorzien, en hebben, om deze reden, 
veel uiterlijke overeenkomst met de rupsen der Vlinders, welke echter, wel 
steeds vliezige pooten, maar in geringeren getale, te weten, twee tot vijf paar, 
hebben. Het wijfje legt hare eijeren, zestien tot twintig in getale, een voor 
een, in kleine holen, welke zij met hare legboor, somtijds met veel moeite, 
in de takken van boomen of heesters maakt, en overdekt deze eijeren met een 
schuimachtig vocht, waardoor zij tevens bevestigd worden. Daar de schors 
der gewassen op de plaats, waar zij aangeboord is, zich weldra opheft, zoo 
wordt de gemaakte holte allengskens grooter, en het masker heeft ruimte, 
om zich daarin te bewegen en te ontwikkelen. Somtijds ontstaan er ook op 
deze plaatsen eene soort van gal-uitwassen, waarin de maskers leven. De 
meesten echter verlaten spoedig haar nest, en leven, gelijk de rupsen der 
Vlinders, op de bladeren, van welke zij zich ook voeden, Wanneer zij hare 

57 
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behoorlijke grootte bereikt hebben, spinnen zij zich, hetzij onder de aarde, 
hetzij op de planten, waar zij leefden, in; overwinteren niet zelden in dezen 
staat, en veranderen eindelijk in pop; uit welke reeds na eenige dagen 
het volkomen insect te voorschijn komt. De maskers dezer dieren zijn niet 
zelden zeer schadelijk voor onze tuinen, moestuinen en bosschen. 

De eigenlijke bladwespen hebben eenvoudige sprieten, uit negen tot elf 
leden zamengesteld. Hare maskers hebben, behalve de drie paar hoornachtige, _ 
nog zes tot acht paar vliezige pooten. Zeer gemeen in ons werelddeel is _ 
Tenthr. nigra : nagenoeg een’ halven duim lang. Zwart. Vleugels glasachtig, 
met een’ zwarten vlek en met zwart omzoomd. Eene andere, even groote 
soort, is Tenthr. viridis. Geheele lengte nagenoeg een’ halven duim. Kleur — 
geelgroen, op de bovendeelen met groene en zwarte vlekken. Het masker | 
leeft op berken of kruiden. Tenthr. gallicöla is eene soort, wier maskers 
zich in gal—uitwassen ophouden. Het masker van Tenthr. cêräsi, dat op 

kersen en andere vruchtboomen leeft, is zwart en met eene soort van slijm — 
overdekt, waardoor zij eenigzins het aanzien eener kleine slak verkrijgt. | 

Bij andere soorten, Lophijrus, zijn de sprieten uit talrijke (zeventien tot 
dertig) leden zamengesteld, en van tandvormige, hij de mannetjes meestal — 
dubbele insneden voorzien, Onder deze behoort de galwesp der sparreboomen 
(Tenthr. pini), wier masker gezellig leeft en, in den zomer, somtijds geheele 
sparrebosschen vernielt. 

Andere, Lyda of Pamphiltus, hebben draadvormige, uit negentien tot 
zes en dertig leden, gevormde sprieten. Hare maskers leven gezellig in spinsels 
bijëen, hebben slechts één paar weeke pooten, en kruipen, om in pop te 
veranderen, onder de aarde. Tot deze behoort Lyda erythrocephäla uit het 
gematigde Europa. Kleur blaauw, het wijfje met eenen rooden kop; het 
mannetje met geelen onderkop en voorscheenen. 

Bij andere soorten zijn de sprieten slechts uit drie leden zamengesteld; 
b.v. bij Tenthr. (Hylotöma) rösw, wier geel, met zwart gespikkeld masker, 
zich van de bladeren der rozen voedt. 

Bij nog anderen, Cimbez, zijn de sprieten knodsvormig. Hare maskers 
hebben veelal aan de zijden van het ligchaam kleine openingen, waaruit zij, 
tot op eenen voet afstand, een vocht spuiten. Onder deze behoort de geele 
galwesp, Tenthredo (Cimbex) lutëa, van het gematigde Europa. Nagenoeg 
eenen duim lang. Bruin. Sprieten en achterlijf geel; het laatste met zwarte 
dwarsbanden. Het masker is hooggeel, met eene blaauwe, zwart gezoomde 
streep langs den rug. Zij leeft op berken, wilgen en andere boomen. Cimbex 
sericèa is eene kleinere, fraai glanziggroene soort, met geel aan de pooten, 
en het mannetje met zwarte ringen om het achterlijf. 

EET Es eend ed 

De Hout-wespen. (Sirex.) 

De Houtwespen, Sirex of Urocerus, hebben korte en dikke bovenkaken. 
Kop en achterlijf zijn digt aan het borststuk aangedrukt. De legboor bestaat 
uit drie draden, steekt meestal geheel uit het lijf, of is bij sommigen, in 
de rust, spiraalvormig gekruld en in het lijf verborgen. Zij graven daar- 
mede in het hout van boomen, en kunnen zelfs lood doorboren, even als dit 
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sommige andere insecten, b.v. Bostrichus capucinus, Cerambyx sanguineus, 
met de kaken doen kunnen. Hare maskers hebben drie paar harde, maar in 

het geheel geene weeke pooten; zij leven in hout, vooral in sparren of ook 
in berken, populieren en andere boomen. 

Bij de meeste soorten steekt de legboor vrij en regt uit het achterlijf 
van het wijfje. Onder deze behoort Sirex gigas. Tamelijk zelden in het 
gematigde, gemeener in het koude Europa. Dit is de grootste inheemsche 
soort der geheele orde. Zij is somtijds meer dan eenen duim lang, en heeft 
meer dan twee duim vlugt. Men treft echter ook kleinere voorwerpen aan. 
Kleur zwart; achter het oog eene groote, geele vlek; achterlijf van het 

mannetje met eene roodachtige, van het wijfje met eene geele tint geteekend. 
Het masker leeft in het hout, en heeft meer dan een jaar noodig, alvorens 

het in pop veraudert, welke, wanneer dit in het najaar geschiedt, overwintert, 
terwijl in het tegenovergestelde geval, in den zomer, het volmaakte insect 
reeds na drie weken tijds, uit de pop te voorschijn komt. Eene andere even 
groote soort van Europa, Sire juvencus, is zwartblaauw met roode pooten. 

Vele andere groote soorten worden in de bosschen der heete luchtstreken 

aangetroffen. 
Het kleine getal soorten, wier legboor, in de rust, in het achterlijf opgerold 

ligt, vormen het geslacht Oryssus. Eene dezer, Or. coronátus, wordt in 
Duitschland en Frankrijk aangetroffen. 

DE POPWESPEN., (INSECT A4 HYMENOPTÈRA PUPIVÖRA.) 

De Popwespen worden zoo genoemd, omdat hare maskers zich van de 
maskers van andere insecten voeden, in wier lijf zij leven en zich ontwik- 
kelen. De maskers zijn geheel zonder pooten. De volkomen insecten hebben 
een gesteeld achterlijf, en de wijfjes eene gladde legboor. Deze afdeeling 
bevat de familiën of groote geslachten der sluipwespen (Ichneumon), der 
bastaard=sluipwespen (Proctotrupes), der goudwespen (Chrysis), der spring- 

wespen (Chalcis) en der galwespen (Cynips). 

De Sluip-wespen. (Zchneumon.) 

Deze groote familie is zoo buitengewoon talrijk aan soorten, dat men er 
in sommige goed onderzochte streken van ons werelddeel, bv. de mark 
Brandenburg, vele honderden heeft aangetroffen. Het ligchaam is slank en 
dun; het achterlijf niet zelden gesteeld, en bij de meesten tusschen de 
achterste pooten vast gehecht. De legboor bestaat uit drie in eene dubbele 
scheede bevatte draden, die meestal regt uit het achterlijf uitsteken. Hare 
sprieten zijn gewoonlijk lang, draadvormig en uit een groot getal leden zamen- 
gesteld. Zij hebben steeds vier geaderde vleugels. De wijfjes der meeste 
bekende soorten boren het lijf der maskers van andere insecten, meest rupsen 
van Vlinders, aan, om daarin hare eijeren te leggen, zoodat haar kroost, 

zich van deze rupsen voedende, tevens in haar lijf verpoppen en ontwikkelen 
kan. Zij zijn in grooten getale over den geheelen aardbol verbreid. Sommige 

soorten zijn buitengewoon klein. 
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Velen hebben het achterlijf aan zijn einde verbreed en gewelfd, en eene _ 
korte, meestal verborgene legboor, Onder de meer gewone, Europeaansche, 
soorten behooren Ichn. fwmigator. Zwart; de tweede en derde ring van — 
het achterlijf rood. Meer dan eenen halven duim lang. — Zchn. sarcitortus. 
Zwart, met eenige witte vlekken, en roode pooten. Een’ halven duim lang. — 
Ichn. saturatorius. Een weinig kleiner dan de voorgaande. Zwart; pooten, — 
als ook de tweede en derde ring van het achterlijf rood. — Iehn. fusortus. 
Nagenoeg eenen duim lang. Zwart; achterlijf bleekrood. 8 

Anderen hebben het achterlijf niet gesteeld en de wijfjes zijn van eene 
lange legboor voorzien. Onder deze behooren de Europeaansche soorten, Fehn. — 
(Pimpla) manifestätor. Tot een en een-vierden duim lang. Zwart; pooten — 
grootendeels rood. — Ichn.(Pimpla) evaminâtor. Eenen halven duim lang. 
Zwart; pooten bruinrood. — Ichn. (Pumpla) irrisortus is kleiner en zwart, 

met geele vlekken, dergelijke ringen om het achterlijf, en bruinachtig roode — 
pooten. 

Bij andere soorten met een gesteeld achterlijf is dit gedeelte zijdelings za- 
mengedrukt. Onder deze behooren Ichn.(Ophton) lutêus. Drie-vierden duim 
lang. Geheel oranjekleurig, met bruine oogen. Gemeen in Middel-Europa. — 
Ichn. (Ophion) eireumflevus heeft een zwart borststuk; een roodachtig ach- 
terlijf en geelroode pooten. 

Bij sommige soorten , Bracon, is aan de vleugels, in stede van twee, slechts 
ééne terugloopende ader aanwezig. Onder deze behoort Bracon impostor of 
denigrätor. Een-derden duim lang. Zwart; achterlijf hoogrood ; vleugels met 
eene ligte halvemaanvormige vlek. Verder ook Bracon of Vipio nominätor. 
Zwart; achterlijf geheel en de pooten gedeeltelijk rood; vleugels bruin, de 
voorsten met eene witte vlek. Beide uit ons werelddeel. 

Bij sommigen, Evania, is het achterlijf vóór den wortel van het achterste 
paar pooten vastgehecht; hare achtervleugels zijn zonder dwarsaderen; de 
heupen der achterpooten zijn veelal lang en krachtig, en hare dijën niet 
zelden verdikt. Bij de eigenlijke Evania’s is het achterlijf buitengewoon kort 
en zamengedrukt. Hare maskers leven parasitisch in de maskers der Kakker- 
lakken en hare eijerhulsels. Eene dezer soorten, Evania Cube, komt van 
het eiland Cuba. — Bij anderen, Pelecinus, is daarentegen het achterlijf bij 
de wijfjes buitengewoon lang en draadvormig; bij de mannetjes korter en 
knodsvormig. Onder deze behoort Pel. polycerator, zoowel in Noord- als 

Zuid-Amerika voorkomende. Bij nog anderen neemt het achterlijf, naar het 
einde, allengskens in dikte toe: b.v. bij Feenus jaculator. Gemeen in het 
gematigde Europa. Twee-derden duim lang. Zwart; achterlijf in het midden 
rood; de achterpooten met twee witte ringen. 

De Bastaard-Sluipwespen. (Proctotrupes.) 

De soorten van dit groote geslacht zijn veelal van buitengewone kleinheid, 
zoodat velen slechts de lengte van eer-twaalfden duim of nog minder bereiken. 
Hare achtervleugels hebben in het geheel geene, de voorvleugels slechts eenige 
lengteaderen. Bij sommigen, voornamelijk bij de wijfjes, zijn de vleugels on- 
volkomen. De kop is gewoonlijk breed; het borststuk lang, en het achterlijf 
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kegelvormig of eirond. De sprieten zijn meestal uit tien tot twaalf, maar 
piet minder dan acht, en niet meer dan twaalf leden zamengesteld: zij 
zijn draadvormig, somtijds aan haar einde verdikt; bij de wijfjes korter en 
piet zelden knodsvormig. De legboor is somtijds vrij, somtijds in het ach- 
terlijf verborgen. Bij eenigen bestaat de voet slechts uit vier leden. Hare 
maskers leven parasitisch in de eijeren of maskers van andere insecten. 

Bij sommigen loopt het achterlijf in eene lange punt uit, welke van onderen 
eene scheede vormt. Tot deze behoort Proctotrupes campanulâtor. Lengte 
minder dan een halven duim. Kleur glanzig zwart; pooten en de eerste ring 
van het achterlijf bruinrood. Den geheelen zomer dóór menigvuldig in het 
gematigde Europa. 

Bij anderen is het achterlijf klokvormig, b.v. bij Diapria verticillata of 
ëlégans uit middel-Europa. Geheele lengte een—tienden duim. 

Hoogst merkwaardig is eene nog kleinere, in Duitschland waargenomene 
soort, Mymar pulchellus. Hare vleugels zijn draadvormig : de achterste kort; 
de voorste lang, en in eene langwerpige, van lange hairtjes voorziene schijf 
uitloopend. 

De Goud-wespen. (Chrysis.) 

De Goudwespen hebben dezen naam verkregen door hare prachtige metaal 
kleuren, waarmede vooral haar purperrood, goudgroen of ook blaauw achter— 
lijf prijkt. De bekleeding van haar ligchaam is zeer hard en glad. Hare 
draadvormige sprieten bestaan, bij beide geslachten, uit dertien leden, van 
welke het eerste lang is, terwijl de overigen, van het tweede af, knievormig 
gebogen zijn. Het achterlijf heeft eeo kort en dun steeltje, en is van achteren 
veelal geland. De legboor is van eene scherpe punt voorzien, en ligt, in de 
rust, in de scheede, door de laatsten achterlijfsringen gevormd, verborgen. 

Deze insecten rollen zich, hun achterlijf tegen het borststuk buigende, bol- 
vormig zamen, en zijn daardoor, alsmede door hunne harde huid, tegen 

aanvallen, vooral tegen de steken van bij-achtige insecten beveiligd, in wier 
nesten zij hare eijeren leggen. Zij kiezen hiervoor bij voorkeur de nesten 

der ongezellig levende soorten , wier maskers aan de maskers der Goudwespen 
tot voedsel dienen. 

Eene der gemeenste soorten van ons werelddeel is de gewone goudwesp 
(Chrysis ignita). Niet volkomen eenen halven duim lang. Kop en borst- 

stuk groen en blaauw; achterlijf vuurrood. 
Eene meer tot het zuidelijke Europa beperkte soort, Parnöpes carnéa, 

is roodachtig groen, en heeft een vleeschkleurig achterlijf. 

De Spring-wespen. (Chalcis.) 

Men kan deze insecten Springwespen noemen, omdat vele het vermogen 
hebben van te springen. Het zijn kleine, veelal met metaalkleuren prij- 
kende insecten; met, in den regel, knodsvormige en knievormig gebogene 
sprieten, van welke het eerste, verlengde lid gewoonlijk in eene sleuf van 
den kop sluit. Hunne achtervleugels zijn zonder aderen, en de legboor 
der wijfjes is geheel of grootendeels in eene scheede aan het einde van het 
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achterlijf verborgen. Hare maskers leven in die van andere insecten; die 
van sommige zeer kleine soorten zelfs in de eijeren van Vlinders. Hare poppen 
zijn in den regel niet door een spinsel omsloten. De soorten van dit groote 
geslacht zijn buitengemeen talrijk. In Groot-Brittanje alleen wil men er meer 

dan 1000 hebben waargenomen. Zij houden zich bij voorkeur aan opene, 
zonnige plaatsen op, waar men ze meest op bloemen ziet zitten. 

Eene der grootste soorten van Middel-Europa is Chalcis clavipes, een- 
derden duim lang. Zwart, dijën der achterpooten rood. Eene andere, Chalcis 
minuta, is zwart, met geele pooten en zeer gemeen op de bloemen van 

schermplanten. Chalcis caudata, uit Brazilië, heeft het achterlijf in eene 
punt verlengd. 

Bij sommige soorten hebben de mannetjes, aan de binnenzijde der sprieten, 
drie aanhangsels; b‚v. bij Eulophus pectinicornis, uit Middel-Europa. 

Sommige soorten uit Brazilië, hebben het borststuk verbreed en naar ach- 
teren verlengd, zoodat het de zamengeplooide vleugels en het achterlijf be- 
dekt. Eene dezer, Thoracantha Latreillei, is een-derden duim lang; het 

borststuk is van achteren gevorkt, het lijf zwart van kleur, en de vleugels 
zijn witachtig en doorschijnend. 

De Gal-wespen. (Cynips.) 

De Galwespen worden aldus genoemd, omdat de wijfjes dezer insecten 
hare eijeren in verschillende deelen van planten, na deze doorboord te hebben, 

leggen; waardoor de, veelal kogelvormige, uitwassen, onder den naam van 
galnoten of galappels bekend, ontstaan, in welke zich het masker geheel 
of gedeeltelijk ontwikkelt, en waarvan het zich voedt. Men moet intusschen 
van deze ware galappels de valsche onderscheiden, welke door toevallige wonden 
aan planten ontstaan, en derhalve geen masker van insecten bevatten. De 
Galwespen wijken derhalve, door het voedsel harer maskers, van de overige 

Popwespen af; er zijn intusschen ook soorten, wier maskers in andere in- 

secten leven. De Galwespen zijn veelal kleine insecten met eenvoudige kleuren; 
regle sprieten; een zamengedrukt, van onderen gekield, en van eene sleuf 

voorzien achterlijf, waarin de, in de rust spiraalvormig opgerolde, legboor 
verborgen ligt. Haar kop is klein, en haar borststuk dik en gewelfd. Als 

een zonderling verschijnsel mag men opmerken, dat men van sommige soorten, 
b.v. van Cynips quercus folii en anderen, tot nog toe slechts wijfjes heeft 
kunnen waarnemen, en de mannetjes nog geheel onbekend zijn. 

Voor den mensch zijn de meest gewigtige soorten degenen, welke de gal 
noten der eiken doen ontstaan. Deze uitwassen hebben zamentrekkende eigen-* 
schappen, daar zij grootendeels uit looistof of looizuur bestaan, en dit vormt 

met ijzeroxydzouten een zwart precipitaat, hetwelk het kleurend beginsel van 
onze schrijf-inkt is. De beste galnoten worden op bladeren van eiken in de 
Levant voortgebragt door Cynips galle of quercus tinctorie. Deze soort is 
vaal van kleur, met een wit zijdeachtig vilt bedekt en heeft eene glanzige 
zwartbruine vlek op het achterlijf; hare galnoten zijn rond, maar met vele 
verhevenheden bedekt, De galnoten aan de bladeren of steelen van onze eiken 
komen van Cynips quercus folii of petiöli; die aan de onderzijde der 
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bladeren van deze boomen, van Cynips inférus.— Fene andere soort, Cynips 
röse, brengt de, somtijds vuistgroote, mosachtige, onder de namen van 
hondrozenspons of bedeguar bekende uitwassen op de wilde rozen voort. 
Deze soort is glanzig zwart, maar het achterlijf is glanzig roestrood, met 
eene bruine punt. Hare maskers leven gezellig in voornoemde uitwassen, 

Bij eene Zuid-Europaansche soort, Cynips (Ibalta) cultellâtor, is het 
bruine achterlijf zeer smal en zamengedrukt. 

Eene andere, Cynips (Figites) scutelläris, heeft het bruinroode borststuk 
van lengtevoren voorzien. Zij is tamelijk menigvuldig in het gematigde 
Europa. 

DE TWEEVLEUGELIGE INSECTEN. 
NSECTA DIPTERA.) 

De Tweevleugelige Insecten, Diptera of Antliata, tot welke de muggen, 
vliegen, Luisvliegen en vlooijen, als voorbeelden kunnen verstrekken, zijn 
voornamelijk gekenschetst, doordat zij nooit meer dan twee, met de voor= 
vleugels der overige insecten overeenkomende, volkomen ontwikkelde, en 
zelden geheel ontbrekende, vleugels hebben; dat hunne achtervleugels ver- 
vangen worden door een paar kolfachtige aanhangsels; dat zij eene volkomene 
gedaanteverwisseling ondergaan, en dat hun mond de gedaante heeft van eene 
min of meer duidelijke soort van tromp , welke eenen, uit draden gevormden, 
zuiger insluit, en aan zijnen wortel van twee voelertjes (die der onderkaken) 

voorzien is. 
De sprieten zijn veelal kort, en staan digt bij elkander. Zij hebben ge- 

woonlijk een paar, vooral bij de mannetjes groote, zamengestelde oogen, 
en velen hebben ook nog drie, somtijds slechts twee , nevenoogen. De vleugels 
zijn geaderd, meestal doorschijnend, en worden, van achteren, gevolgd 
door een schubbetje (aileron of cuilleron, en squama haltérum genoemd). 
De vleugelkolfjes (halteres, balanciers, Schwing-kölbchen), welke de plaats 

der achtervleugels vervangen, en aan de zijden van het middelborststuk onder 
de schubbetjes, vastgehecht zijn, hebben de gedaante van een dun steeltje, 
hetgeen aan zijn einde veelal van een knopje voorzien is. Bij sommige soorten 
ontbreken de vleugels. Het achterlijf is zamengesteld uit vier tot negen ringen; 
dat der wijfjes loopt veelal puntig uit, en vormt eenen eijerlegger, of eenen, 
als een zakverrekijker in= en uitschuivenden koker. Hunne pooten zijn veelal 
lang en dun; de voet bestaat uit vijf leden, van welke het laatste van twee 
of drie kussentjes en twee haakjes voorzien is. 

Deze insecten leggen eijeren , welke zich intusschen bij eenigen gedeeltelijk 
reeds in het moederlijf ontwikkelen. De maskers hebben veelal eenen zuig- 
mond; de pooten ontbreken; slechts sommigen zijn van haakjes tot het 
vasthechten voorzien. Bij het veranderen in pop, vervellen sommige soorten ; 
eenigen spinnen zich zelfs in; maar bij velen vormt de ineengekrompene 
en verharde huid van het masker eene soort van eivormig tonnetje (pupa 

coarctata). 
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Deze insecten zijn in grooten getale over alle landen verbreid. Sommigen 
zijn zeer lastig door de steken, welke zij aan menschen en dieren toebrengen, 
welke intusschen gewoonlijk geene andere gevolgen dan zwellingen hebben. 
Intusschen zijn het slechts de wijfjes, welke steken. 

Deze orde kan in de volgende familiën en hoofdgeslachten verdeeld worden. 

DE MUGGEN. (CÜLÍCES.) 

De Muggen, cousins, gnats, Mücken of Schnacken, zijn zeer slank van 
vorm, fijn van maaksel, met lange pooten, en vooral gekenschetst door hare 
sprieten, welke uit veertien tot zestien, somtijds uit zes tot twaalf leden 
zamengesteld, draadvormig, dikwijls behaird, vooral bij de mannetjes, en 
veel langer dan de kop zijn. Haar kop is klein, maar de oogen zijn groot; 
het borststuk is kort, maar gewelfd. De snuit is somtijds kort, somtijds lang. 
De vleugels zijn langwerpig; de kolfjes geheel vrij, en zonder duidelijke 
schubbetjes. Het achterlijf is bij de wijfjes dikker aan het einde maar puntig, 
en bij de mannetjes met tangachtige haakjes gewapend. 

Deze insecten zijn over alle landen van den aardbol verbreid, en worden 

niet zelden het geheele jaar door aangetroffen. Bij het zitten brengen zij 
dikwijls haar ligchaam, door middel van hare lange en dunne pooten, in 
eene trillende beweging. Bij de paring zijn zij van elkander afgekeerd, en 
zij vliegen zelfs, op deze wijze vereenigd, rond. Velen leggen hare eijeren 
in het water, anderen in den grond of op gewassen. Hare langwerpige 
maskers hebben de gedaante van wormen met eenen hoornachtigen kop en 
kaken, en een lijf met twaalf ringen : zij vervellen, alvorens in nimf te ver- 
anderen : maar slechts weinigen omsluiten zich tot dat einde met een spinsel. 
De verschillende deelen van het volkomen insect zijn reeds in de nimf zigt- 
baar; maar velen zijn van harde aanhangsels voorzien, met wier behulp 
zij, bij hare laatste verandering, naar de oppervlakte der aarde kruipen. De 
maskers en poppen van vele soorten hebben buizen tot de ademhaling. Deze 
familie vormt twee groote geslachten, te weten : die der eigenlijke muggen 
(Culex) en die der Tipüla’s (Tipula). 

De eigenlijke Muggen. (Culez.) 

De eigenlijke Muggen zijn gekenschetst door haren verlengden, uit zeven 
draadjes gevormden snuit. Hare sprieten zijn met hairen bekleed, welke bij 
de mannetjes eene soort van groote pluim vormen. De vleugels zijn met 
schubjes bedekt, en liggen in de rust op het lijf. Deze diertjes zijn buiten- 
gewoon slank en sierlijk van vorm. Bij het zitten houden zij dikwijls de 
beide achterpsoten vrij in de lucht naar achteren gerigt. Hare vlugt is zeer 
gemakkelijk, en zij laten daarbij een gegons, hetgeen men zingen noemt, 
hooren. Zij leven gezellig en vereenigen zich dikwijls tot groote zwermen, 
die in de lucht allerlei evolutiën maken, hetgeen men het dansen der muggen 

noemt. De mannetjes leven van den honig van bloemen of het sap van planten; 
de wijfjes daarentegen grootendeels van het bloed der dieren en menschen : 
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zij boren tot dit einde, met de borstels van haren snuit, diep in de huid, tot 
dat het lipje, hetgeen niet mede indringt, kniewijze omgebogen is, en daar 
zij tevens bij het zuigen, een scherp vocht in de wond brengen, zoo ont- 
staat er aan deze plaats eene, met een zeer onaangenaam jeuken vergezelde, 
ontsteking en zwelling. Zij paren tegen het vallen van den avond. De wijfjes, 
welke overwinterd hebben, beginnen reeds vroeg in het jaar eijeren te leggen. 
Deze worden, in stille, moerassige wateren, in eene loodregte rigting slaande, 

op rijën naast elkander geplaatst en door een kleverig vocht verbonden : zoo, 
dat eenige honderden, op deze wijze vereenigd, eene kleine, uitgeholde, en 
als het ware schuitvormige, drijvende schijf vormen. Na verloop van weinige 
dagen komen de maskers te voorschijn, welke, den kop naar beneden gerigt, 
schielijk rondzwemmen. Zij hebben een met hairtjes en borstels bezet staartje; 
eene buis ter ademhaling , welke aan den negenden ring op den rug bevestigd 
is; de zijden van hun ligchaam zijn van bundeltjes van draden voorzien, 
en men ontwaart aan haren kop een paar uitstekende met draadjes gewapende 
werktuigen, waarmede zij haar voedsel, door in het water eene draaikolk 
voort te brengen, tot zich trekken. Na eenige malen verveld te hebben, ver- 
anderen zij in nimfen, welke met den kop omhoog zwemmen, en door twee 
op het borststuk staande buizen ademhalen, maar geen ander voedsel dan 
de lucht tot zich nemen. Bij de laatste gedaanteverwisseling, die nagenoeg 
eene maand, nadat de eijeren gelegd waren, plaats heeft, komt het volkomen 
insect te voorschijn, hetgeen gedurende zijne ontwikkeling op de afgestroopte 
huid, als op een schuitje blijft drijven. Iedereen weet, dat de Muggen, door 
de steken, welke zij toebregen, onder de lastigste insecten behooren. Zij 
worden vooral, door hare ontelbare menigte, eene ware plaag in de heete 

luchtstreken, en zijn dit niet minder, gedurende den korten, maar heeten 

zomer der koudste streken, zoo als b.v. Lapland, het noordelijke Siberië 

en het koude Noord-Amerika. De Steekmuggen worden in Amerika, met 
kleine soorten van Tipula’s, welke hevig steken, onder anderen mosquito's 
genoemd, welke naam in vele andere talen is overgegaan, en waaronder 

zich velen, ten onregte, soorten voorstellen, welke de onzen in grootte 

overtreffen. 
Bij de meeste soorten zijn de tasters bij de mannetjes langer dan de snuit, 

bij de wijfjes daarentegen kort. Onder deze behoort de gewone mug (Culex 
pipiens): zij is bruin-grijs, en haar achterlijf heeft bruine ringen. Eene 
andere inheemsche soort, Culev annulätus, is bruin; maar zij heeft vijf 
zwarte stippen op de vleugels, en de pooten, zoowel als het achterlijf, zijn 

van witte ringen voorzien. 
Bij andere soorten zijn de tasters, bij beide seksen, even lang als de snuit. 

Hare pooten zijn zeer lang. Onder deze behoort Culex (Anophéêles) macu- 
lipennis, wier vleugels met vijf bruine stippen geteekend zijn. Haar steek 
veroorzaakt niet alleen hevige pijn en zwellingen, maar somtijds zelfs kwaad- 
aardige zweren. Zij is in sommige streken van het gematigde Europa zeer 
menigvuldig— Eene andere soort, Culex (Anophêles) bifurcätus, is bruin= 
achtig met groengeele vleugels, 
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De Tipula’s. (Fipula.) 

Dit groote geslacht bevat alle soorten van Muggen, welke eenen korten, 
dikken en van twee lippen voorzienen snuit hebben, die veelal slechts uit 
twee draden is zamengesteld, en tot het zuigen, zeer zelden tot het steken 
dient. Hare sprieten zijn meestal draadvormig en zelden gepluimd. Zij hebben 
voor het overige veel overeenkomst met de eigenlijke Muggen, zijn echter 
meestal krachtiger van maaksel , en velen zijn aanzienlijk grooter. De maskers 
van sommigen leven in het water, van anderen onder de aarde of zelfs in 
holle boomen. 

De eigenlijke Tipùtla’s hebben draadvormige, grootendeels behairde, sprieten, 
met dertien leden. De nevenoogen ontbreken. Zij houden hare vleugels hori- 
zontaal uitgebreid, De wijfjes leggen hare eijeren in de aarde of in de molm 
van holle boomen, waar ouk de maskers leven. De grootste inheemsche soort, 
Tip. gigantéa, is grijs, het achterlijf licht steenrood, aan de zijden met 
bruinestrepen ; de vleugels zijn glasachtig en met bruine veelal ineenloopende 
vlekjes omzoomd. Het mannetje is een duim lang, het wijfje een-vierde 
grooter. Op Java vindt men eene even groote of nog een weinig grootere 
soort, Tip. prepötens. De maskers van eene andere Europeaansche soort, 
Tip. oleraceu, worden in menigte, op de weilanden van Europa aange- 
troffen, waar zij zich met de verrotte wortelen van het gras of van tuinaarde 
voeden. 

Sommige soorten met twaalf of meer leden aan de sprieten, Cecidomyia, — 

leggen de vleugels, in de rust, tegen het ligchaam. Onder deze behoort Cec. 
tritici, die hare eijeren in de nog niet ontwikkelde aren van de tarwe legt, _ 
van wier granen zich het masker voedt. In Noord-Amerika rigt eene andere 
soort, Cec. destructor, onder de granen groote verwoestingen aan. Zij wordt 

door de Anglo-Amerikanen Hessian fly genoemd, welke benaming op de 
dwaling berust, dat zij voor het eerst in 1116, toen de eerste Hessische troepen 
op Long-Island bij New-York landden, in Noord-Amerika verschenen zoude 
zijn. — Sommigen leggen hare eijeren in de knoppen van wilgen, sparren, 
enz., waardoor eene soort van galappels ontstaan, in welke hare maskers 

leven. 
Sommige soorten, Psychöda, hebben de sprieten uit een groot getal korrel _ 

vormige leden zamengesteld. Hare vleugels zijn zeer breed; zij gelijken op 
kleine motten, welke zich schielijk omdraaijen, en meer springen dan vliegen. — 

Hiertoe behoort de zeer kleine Psych. phalcenoïdes, die men tegen vochtige 
muren vindt zitten, en wier geel masker, met eenen zwartbruinen kop en 
harden, priemvormigen staart, in rottende plantenstoffen leeft. Eene andere 
Europeaansche, even kleine soort is Psychoda pälustris. 

De maskers van sommige soorten der geslachten Mycetophtla, Boleto- 
pkila enz. leven in Champignons. | 

Eene soort, Chionea araneoïdes, vindt men in Zweden op de sneeuw 

en het ijs. Zij is zonder vleugels. 
Bij sommige soorten met breede vleugels bestaan de voelers uit elf dwars— 

plaatjes, en haar borststuk is met eene dubbele rij tandjes gewapend. Tot 
deze behooren Dilòphus vulgäris, niet volkomen een—vierden duim lang en 
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zwart, en Dil. thoracicus, even klein, met een rood borststuk en bruine 
vleugels. 

Anderen met negen dwarsplaatjes aan de sprieten hebben de scheenen der 
 voorpooten met een doorn gewapend. Tot deze behoort de zoogenaamde zwarte 
vlieg, Bibio hortulânus. Zij is zwart, met witte hairtjes bedekt, en het 
wijfje is op het achterlijf geelrood. Zij vliegt moeijelijk en met hangende 

 achterpooten, en verschijnt in het voorjaar somtijds in groote menigte. Zij 
zuigt den honig uit de bloesems, vooral van onze vruchtboomen, maar het 
is niet bewezen, dat zij hierdoor, zoo als men algemeen gelooft, de bloemen 
zelf vernielt, hetgeen veeleer aan de maskers van kleine Snuitkevertjes (Antho- 
nòmus pomórum) moet worden toegeschreven, Hare eijeren, welke men in 
drassig water vindt, zijn prismatisch en zeer hard; de maskers overwinteren. 

De maskers van sommige kleine soorten, zoo als b.v. Sctära Sanctii 
Thoma, hechten zich, door een kleverig vocht bij milioenen aan elkander; 
vormen op deze wijze eene, van voren een hand breede, van achteren puntige, 
twintig tot dertig voet lange, streep, en trekken zoo lang rond, tot dat zij in 
de aarde kruipen om te verpoppen. Het volk in Duitschland noemt eene 
zulke vereeniging van maskers, den Heerwurm, en meende vroeger, in dit, 
voor het overige zeldzaam en slechts in sommige jaren aan te treffen ver- 
schijnsel, een voorteeken van hongersnood of oorlog te zien. Het volkomen 
insect is zwart en niet grooter dan eene Vloo. 

Sommige anderen, eveneens zeer kleine soorten, Simulia, hebben sterk 

ontwikkelde monddeelen, en haar steek is veel lastiger dan die der gewone 
Muggen en veroorzaakt veelal kwaadaardige zweren. De eene, Sim. macu- 
lata, die niel grooter is dan een Vloo, wordt in sommige plaatsen van het 
zuidelijk Hongarijë, vooral in Servië, somtijds tot eene ware plaag der in- 
woners. In de jaren, waar zij zeer menigvuldig zijn, vlugten , zoodra zij zich, 
in het begin van Mei, vertoonen, menschen en dieren naar hunne woningen 
en stallen, en houden zich schuil, tot den dood dezer diertjes, die aan het 
einde van Junij plaats heeft. Het vee, hetgeen in de vlugt door hen aange- 
vallen wordt, stort zich brullend in het water, en honderden van runderen, 
paarden, schapen en andere huisdieren bezwijken onder hunne steken. Zwer- 

_ men dezer Muggen, als groote wolken de lucht verduisterende, worden 
somtijds door winden op verdere afstanden gedreven, waar zij zich echter 
weldra verstrooijen. Hetzelfde heeft plaats in Brazilië met Sim. pertinaz, 
welke aldaar ook, even als de gewone muggen, mosquito genoemd wordt. 

Bij andere soorten, Chironömus, zijn de sprieten der mannetjes gepluimd 
en hebben dertien leden; terwijl die der wijfjes aan het einde in eenen draad 
uitloopen en slechts zeven leden hebben. De bloedroode maskers dezer soort 
worden vooral in opene regenbakken aangetroffen. are eijeren zijn door 
draden verbonden en werden vroeger als planten (Diatöma) beschouwd. 

Bij nog andere soorten, Corethra, zijn de sprieten bij beide seksen ge- 
pluimd. De gewone pluimmug , Cor. plumicornis of laterdlis, is grijs van 
kleur. Hare als kristal doorschijnende larve wordt in staand, zoet water 
aangetroffen; zij heeft, aan den kop, een paar kromme haakjes en is zeer 
verslindend. 
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DE SNUIT-VLIEGEN. (TANYSTÔMZE ) 

De Snuitvliegen hebben eenen uitstekenden tromp, in welken een zuiger, 
uit vier tot zes draden zamengesteld, besloten is. Hare sprieten zijn kort en 
beslaan gewoonlijk slechts uit drie leden, van welke het laatste veelal draad 
vormig is. Hare maskers hebben de gedaante van langwerpige wormen zonder 
pooten, met eenen harden of weeken kop, die echter voorzien is van haakjes _ 
of van in- en uitschuivende aanhangsels, waarmede zij haar voedsel zuigen 
of knagen; de meesten leven onder den grond, en vervellen, alvorens te 
veranderen in poppen, welke naakt zijn, en reeds de meeste deelen van 
het volkomen insect vertoonen. Deze groote familie is zeer talrijk aan soorten, — 
welke over den geheelen aardbol verbreid zijn, en in eene menigte afdeelingen, 
familiën en geslachten gebragt worden. De volgenden zijn eenige der voor- 

naamsten. 

De Bremsen. (Zabanus.) 

De Bremsen hebben de gedaante van groote Vliegen, en zijn te onder- 
kennen, zoowel aan haren zuiger, die bij de wijfjes uit zes draden bestaat 
en veel overeenkomst heeft met dien der Muggen, als aan hare korte sprieten, 
met drie leden, van welke het laatste in verscheidene ringen verdeeld, maar _ 
niet puntig verlengd is. Haar lijf is met slechts weinig hairen bekleed. De 
oogen nemen bijkans den geheelen halfkogelvormigen kop in. Haar achterlijf 
is afgeplat. De voeten zijn van drie schijfjes voorzien. Zij voeden zich met 
het sap van bloemen, maar de wijfjes der meeste soorten leven van bloed, 
en doorsteken tot dit einde de huid van allerlei zoogdieren, waardoor zij 
aanmerkelijk bloedende wonden veroorzaken. 

Onder deze behooren vooral de eigenlijke bremsen. De gewone brems, 
Tabänus bovinus, vertoont zich reeds in het voorjaar, vooral op weilanden, 

waar zij met gegons rondvliegt, en vooral runderen, paarden en zelfs den 
mensch aanvalt. Zij is nagenoeg eenen duim lang; van boven bruin, van 

onderen grijs, met groene oogen, geele pooten, bleekgeele vlekken en strepen 
op het kegelvormige achterlijf, en doorschijnende vleugels. Hare maskers 
leven onder den grond. De nimfen hebben van voren twee hoorntjes, en haar 
achterlijf loopt in zes punten uit: zij blijven omstreeks vier weken in dezen 

staat, waarna het volkomen insect te voorschijn komt. — Eene andere soort, 
Tab. lätus, van Chile, heeft het achterlijf zeer stomp en breed. In het noor- 
delijk Afrika wordt eene zwarte soort, Tab. maroccanus, met geele vlekken 
op het achterlijf, aangetroffen. Zij is vooral lastig voor de dromedarissen, 
welke somtijds geheel met deze insecten bedekt zijn. 

De regenbremsen, Hematopöta, zijn meer dan de helft kleiner en hebben 
geene nevenoogen. De gewone regenbrems, Ham. pluvialis, is gemeen in 

Europa en ook in ons land, en zwartachtig van kleur. Men ziet haar vooral 
bij warm regenachtig weder. Het wijfje valt voornamelijk onze huisdieren 
door hare hevige steken lastig. 

Even klein, even gemeen en lastig zijn Tab. (Chrysops) ceecutiens en 

relictus, welke, even als de meeste eigenlijke Bremsen, drie nevenoogen 
hebben. 
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De Zweefvliegen. (Bombylius.) 

De Zweefvliegen hebben lange, dunne pooten; haar borststuk is gewelfd; 
haar snuit dun en meestal verlengd; hare sprieten staan digt bij elkander; 
haar ligchaam is veelal met wolhair bekleed, en hare kleuren zijn somber 
en eenvoudig. 
De eigenlijke zweefvliegen hebben het lijf met wolachtig hair bedekt; zij 
gelijken eenigzins naar Hommels, vliegen zeer snel, en zweven gonzende 
over bloemen, van wier honig zij leven. Hare maskers voeden zich met 
die van Hommels; de poppen liggen onder den grond verborgen. De gewone 
soort, Bombylius major, is ruim een-derden duim lang, heeft het geheele 
lijf met geelachtig grijze hairen bedekt; de binnenhelft harer vleugels is door- 
schijnend, de buitenhelft zwart; de pooten zijn vaal van kleur. Eene andere 
soort, Bomb. tricölor, bewoont Bengalen. 

Eene soort van Zuid-Afrika, Nemestrina tricòlor, is merkwaardig om 
haren tromp, die vier maal langer is dan haar geheel ligchaam en, in de rust, 

onder het lijf gebogen wordt. Van de overige langsnuitige soorten wordt er 
zelfs eene, Nem. fasciata, in ltalië en het warme Frankrijk aangetroffen. 

De rouwvliegen, Anthrax, hebben zeer korte sprieten, en veelal ook eenen 

zeer korten snuit. De gewone rouwvlieg, Anthrax morio of semiatra, be- 
reikt tot eenen duim lengte: zij is zwart, met roodgeele hairen aan het 
borststuk en de zijden van het achterlijf; de binnenhelft der vleugels is 
zwartbruin. 

De Roof-vliegen. (Asilus.) 

De Roofvliegen hebben een langwerpig ligchaam en doen door hare uiterlijke 
gestalte eenigzins aan de Wespen en Sluipwespen denken. Haar gezigt is van 
onderen van hairen, als knevels, voorzien; het voorhoofd is ingedrukt en 
de oogen puilen uit; hare sprieten en snuit steken regt vooruit, maar de 
vleugels liggen, in de rust, op het lijf. Zij vliegen met een sterk gegons 
rond, en leven van roof, daar zij allerlei vliegende insecten, zelfs Bijën, 

vangen, met haren snuit aanboren en ze uitzuigen. 
___De gewone en in ons werelddeel gemeene soort, Asilus craboniformis, 
bereikt nagenoeg eenen duim lengte en is geel met de drie eerste ringen 
van het achterlijf zwart. Eene eenigzins kleinere soort, As. germanicus, 
is, in ons werelddeel, even gemeen als de voorgaande, maar somber van 

kleur en met een geheel zwart achterlijf. 

De Snip-vliegen. (Leptis.) 

De Snipvliegen hebben de scheenen der achterpooten met doornen gewapend ; 
haar achterlijf is langwerpig en kegelvormig, en haar snuit vooruitstekend. 
Het volkomen inseet voedt zich met de sappen van andere insecten en bloemen; 

men ziet het veelal met het achterlijf opgerigt zitten. De maskers leven in 
de aarde. 

De gewone soort, Leptis scolopacëa, gemeen in ons werelddeel, is om- 
streeks eenen halven duim lang, en grijsachtig van kleur, maar het achterlijf 
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is van zwarte vlekken en strepen voorzien. Bij eene andere, gemeene soort, 
Leptis tringaria, is de hoofdkleur een roodachtig geel. Het masker van 
eene in het warme Europa levende soort, Leptis vermilëo, maakt, even als 
de Mierenleeuw , trechtervormige holten in het zand, en voedt zich met de 
insecten, welke toevallig daarin vallen. 

De Reus-vliegen. (Mydas.) 

De Reusvliegen zijn om hare buitengewone grootte opmerkelijk, en vooral 
gekenschetst door hare sprieten, welke uit vijf leden bestaan, langer dan de 
kop en knodsvormig zijn. De larven en nimfen hebben overeenkomst met die 
der Roofvliegen. Behalve eene soort, die in Portugal voorkomt, leven alle 
overige buiten Europa. Eene, Midas gigantéus, uit Zuid-Amerika, is meer 
dan anderhalven duim lang en blaauwzwart van kleur, met bruine vleugels. 
Eene andere, uit hetzelfde land, Mydas bonariensis, is een weinig kleiner, 

DE DOORN-VLIEGEN. (ODONTOIYLE.) 

De Doornvliegen, Odontomyie of Notacantha, hebben het halsschild 

veelal met, naar achteren gerigte, punten gewapend. De sprieten zijn rol-, 
kegel— of knodsvormig en hun derde lid is in een grooter of kleiner getal 
van ringen verdeeld. De snuit is kort en haar zuiger bestaat uit vier draadjes. 
De voelers zijn klein en knodsvormig. Zij hebben drie nevenoogen. Het 
ligchaam is plat. In de rust overkruisen de vleugels elkander. De maskers 
van sommigen leven in het water, anderen onder den grond, nog anderen in 
vermolmd hout. De pop vormt zich meestal onder de huid van het masker. 

Tot deze familie behoort onze doornvlieg, Stratiomys chameléon. Hare 
sprieten zijn langer dan de kop; het eerste lid is lang, en het derde in 
vier ringen verdeeld. Meer dan eenen halven duim lang. Achterlijf zwart 
met halve geele ringen, op de onderzijde met zwarte dwarsstrepen. Rugschild 
bruin, met geelgrijze hairen; schildje geel, met eene zwarte vlek. Het 
masker is anderhalven duim lang, met eene zeer harde, in ringen verdeelde, 
huid bekleed, en van achteren in eene soort van staart uitloopend, welke 
van eenen kring van omstreeks derlig gepluimde draden voorzien is. Zij heeft 
tien paar luchtgaten, van welke het laatste aan het achtereinde van het lijf 
geplaatst is. Zij zwemt langzaam op het water, den kop ondergedompeld, en 
op den stervormig uitgebreiden stralenkring van haren staart drijvende. Bij 
het onderduiken vouwt zij dezen krans zamen, en de tusschen dê pluimpjes 
blijvende lucht dient tot het ademhalen onder water. Bij het verpoppen kruipt 
het masker op het land; het verliest zijne beweegbaarheid en zijne harde huid 

dient nu als koker voor de pop, welke den koker echter slechts ter helfte vult, 
en uit welke, reeds na verloop van acht dagen, het volkomen insect te 
voorschijn komt. 

De kopervliegen, Sargus, hebben meestal fraaije metaalkleuren; het laatste 
lid harer sprieten is bolvormig of langwerpig eirond, en hare lansvormige vleu- 
gels zijn langer dan het achterlijf. De gemeenste soorten van ons werelddeel 
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zijn Sargus cuprartus: eenen-derden duim lang, rugschild goudgroen, 
achterlijf koperrood; een purperkleurige band over de oogen. Het masker is 
met hairen bekleed, — Sargus formösus is glanzig groen; het achterlijf bij 
het mannetje goudkleurig, bij het wijfje staalblaauw of paarsch. Beide soorten 
worden, gedurende den zomer, op heesters aangetroffen. 

Eene soort uit Brazilië, Dicranophöra furciféra, is zeer merkwaardig, 
omdat haar rugschild van achteren in een, aan het einde, gevorkt aanhangsel 
uitloopt, hetgeen het geheele achterlijf in lengte evenaart. 

De houtvliegen (Xylophägus) hebben het derde lid der sprieten knods- 
of kegelvormig, en in acht ringen verdeeld. De maskers leven in de molm 
van holle boomstammen, en voeden zich, door ze uit te zuigen, met de 
maskers van Tipula’s, welke zich aan diezelfde plaatsen ophouden. De ge- 
wone soort, Xyl. ater, wordt in sparrebosschen aangetroffen. Zij bereikt 
meer dan eenen halven duim lengte, en is grootendeels zwart, maar het 
achterlijf van het wijfje is niet zelden min of meer geelrood. 

Sommige zeer groote soorten uit het heete Amerika, hebben een breed en 
plat achterlijf, wiens achterhelft echter tot eene eenvoudige punt versmald 
is, Eene der grootste, Acanthomera picta, is twee duim lang. — Ac. Ser- 

villei is slechts weinig kleiner. 

DE VLIEGEN. (MUSCE.) 

De buitengewoon talrijke afdeeling der Vliegen bevat soorten, welke eenen 
duidelijken, weeken, in de rust, knievormig achterwaarts gebogenen, en 
aan het einde van twee lipjes voorzienen tromp hebben, die, in eene sleuf, 
den, uit slechts twee draden gevormden, zuiger bevat. Hare sprieten bestaan 
slechts uit twee of drie leden. De maskers, in het dagelijksche leven meer in 

het bijzonder maden genoemd, zijn veelal zonder pooten, wit van kleur, 
en men ziet, in plaats van eenen eigenlijken kop, eenen mond met twee 
haakjes; zij bewegen zich voort, door de ringen van hun ligchaam in— en 
uit te schuiven. Bij de gedaanteverwisseling tot pop verandert de huid van 
het masker in een eirond tonnetje, wiens boveneinde als een deksel afspringt, 
wanneer het volkomen insect daaruit te voorschijn komt. De meeste Vliegen 
leven van het sap van bloemen of planten. Zij zijn in grooten getale over den 
geheelen aardbol verbreid. Eenige der meest merkwaardigen zijn de volgenden. 

De eigenlijke Vliegen. (Mwsca.) 

De eigenlijke Vliegen hebben eenen bolvormigen kop; een kegelvormig 
achterlijf, en de oogen staan bij de mannetjes zeer digt bij elkaâr. Onze 
huisvlieg, Musca domestica, kan als voorbeeld van dit groote geslacht dienen. 
Iedereen weet, hoe talrijk deze insecten, vooral in drooge streken, gevonden 
worden, dat zij zich bij voorkeur in stallen en in de menschelijke woningen 
ophouden, aan allerlei eetwaren zuigen, en vooral verlekkerd zijn op zoetig- 
heden. Zij leggen hare eijeren gaarne in mest; uit deze komen, reeds na 
eenen of weinige dagen, de maskers te voorschijn; deze verpoppen na verloop 
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van eenige weken, en daar het volkomen insect reeds veertien dagen later te 
voorschijn komt, zoo volgen de verschillende generatiën van maand tot maand 
op elkander. Andere, met onze Huisvlieg verwante soorten, zoo als Musca 
corvina, leven in de vrijë lucht, en komen niet in de woningen. Hetzelfde 

heeft plaats met de goudvlieg, Musca ecesar, die goudachtig groen is, zwarte 
pooten heeft, en hare eijeren in krengen legt. Eene der groote inheemsche 
soorten is de blaauwe vleeschvlieg of brommer, Musca vomitoria. Zij be- 
reikt eenen halven duim lengte; haar kop is zwart, en het achterlijf glanzig 
blaauw. Zij laat, bij het vliegen, een sterk gegons hooren; heeft eenen bui- 
tengewoon fijnen reuk, en legt hare eijeren op het vleesch of, door de aas- 
achtige lucht van sommige planten (Arum dracuncülus) bedrogen, zelfs op 
deze. Het masker verlaat, zoodra het tot pop wil veranderen, het vleesch, 
en verbergt zich boven of onder den grond. Nog grooter dan de blaauwe, 
is de grijze vleeschvlieg, Musca (Sarcophäga) carnaria, wier oogen minder 
digt bij elkander staan dan bij de overige eigenlijke Vliegen , en welke vooral 
daardoor merkwaardig is, dat de eijeren in het lijf der moeder ontwikkelen 

en door deze, als maskers, op vleesch of het aas, of zelfs in de wonden 

van menschen en dieren gelegd worden. Zij heeft roode oogen; haar rug 
is van zwarte strepen en het achterlijf van zwarte vlekken voorzien. 

De Sluip-vliegen. (Zachina.) 

De Sluipvliegen, Tachina of Echinomyia, eene aan soorten buitengewoon 
talrijke familie vormende, zijn daardoor merkwaardig, dat de maskers van 
velen, even als die der Sluipwespen, parasitisch in de maskers van andere 
insecten, vooral in rupsen, leven, die zij echter verlaten wanneer zij tot 

pop veranderen. De volkomen insecten worden op bloemen en planten aan- 
getroffen. Hun achterlijf is met borstels bezet. Het tweede lid der sprieten 
js verlengd, en men ontwaart, aan den wortel van het derde lid, een bor= 
steldraadje. Zij vliegen schielijk. De meesten zijn klein. Intusschen wordt 
in ons werelddeel eene soort, nagenoeg van de grootte eener Hommel aan- 
getroffen. Dit is Tach. grossa. Zwart; kop roestgeel, Wortel der vleugels 

ros. — Eene andere, slechts een—derden duim lange soort, Tach. viridis, is 
glanzig groen met zwarte pooten en heeft hierdoor veel overeenkomst met 
de Goudvlieg. 

De Mest-vliegen. (Scatophaga.) 

De Mestvliegen hebben de vleugels zoo lang, dat zij in de rust, ver over 
het achterlijf heenreiken. 

De gewone soort, Scatophaga stercoraria, een-derden duim lang, heeft 
het lijf sterk met grijsachtig geele hairen bekleed. Het voorhoofd is ros en 
de sprieten zijn zwart. Zij wordt menigvuldig op mesthoopen aangetroffen, 
en legt hare eijeren vooral gaarne in de uitwerpsels van menschen, waar zij, 
door middel van twee vleugelvormige aanhangsels op de oppervlakte blijven 
hangen, en voor eene geheele indompeling gevrijwaard worden. 

Aan dit geslacht sluiten zich verscheidene andere aan, onder welke vooral 

merkwaardig zijn de graanvliegen, Oscinis frit en pumilionis, wier maskers 
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A in de aren van onze graansoorten leven, en van welke de eerste somtijds, 
in Zweden, den oogst der garst gedeeltelijk vernielt; de kaasvlieg, Piophila 
_easéi, wier masker in de kaas leeft, en springt door zijn ligchaam zamen 

te rollen en weder uit te strekken; en de galvliegen, Tephritis, wier mas- 
kers in het celweefsel van planten leven en er niet zelden eene soort van 
galappels vormen, zoo als b‚v. Tephr. cardui, die aan de steelen onzer distels 
uitwassen veroorzaakt. 

De Bril-vliegen. (Diopsis.) 

Deze zonderlinge Vliegen zijn zeer in het oog vallend, doordat hare oogen 
aan het einde van eenen langen zijdelingschen steel van den kop staan: 
zoo als dit b.v. bij de Hamervisschen en sommige Krabben (Podophthalmus) 
plaats heeft. De sprieten, van welke het derde en laatste lid eenigzins bol- 
vormig en van een borsteldraadje voorzien is, slaan digt bij de oogen. Het 
schild is met twee doornen gewapend. Deze kleine insecten werden tot nog 
toe slechts aan de westkust van Afrika, op het vaste land van Indië en op 
Java waargenomen. Men kent er ruim twintig soorten van. De door ons af- 
gebeelde, Diopsis atricapilla, heeft een-vierden duim lengte, en glasachtige 
vleugels : borststuk en kop zijn zwart; het achterlijf is roodbruin. Bij eene 
even kleine soort, Diopsis ornäta, zijn de vleugels van bruine dwarsbanden 
voorzien, en het lijf is zwart. Beide bewonen Senegambië. 

De Phora’s. (Phora.) 

De Phora's zijn kleine vliegen, gekenschetst door hare duidelijke voelers; 
hare bij den mond geplaatste sprieten; haren sterk geweliden rug, haar 
kort, rolvormig achterlijf, en hare groote, breede en van zeer fijne hairtjes 
voorziene vleugels. 

Eene der Europeaansche soorten, Phora abdominalis, is een-zesden duim 
lang en zwart, met een geelrood achterlijf. 

DE TRIL-VLIEGEN. (SYRPHUS.) 

De Trilvliegen hebben, zoo als de overige soorten van de groote familie 
der Vliegen, eenen terugtrekbaren, van twee lippen voorzienen tromp, maar 
haar zuiger is uit vier, in stede van twee draden, gevormd. Hare poppen 
liggen, zóo als die der Vliegen, in eenen tonachtigen koker- verborgen. 

Het geslacht der eigenlijke trilvliegen bevat een zeer groot getal soorten, 

die veelal bont van kleur zijn, en door hare uiterlijke gestalte, eenigzins aan 
onze gewone Vliegen doen denken. Zij worden, ook bij ons, gedurende het 
geheele warme jaargetijde, in menigte in bosschen en tuinen, veelal om of op 
bloemen , aangetroffen, en‚zijn zeer in het oog vallend, door hare eigenschap, 
zich door eene aanhoudende, onbeschrijflijk schielijke, en met een hoog 
gegons vergezelde, trilliog „der vleugels, op ééne plaats in de lucht staande 
te houden, van tijd tot. (ijd plotseling weg te schieten, en een nieuw standpunt 

B: | 39 
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in te nemen. Zij leggen hare eijeren aan plaatsen, waar zich Bladluizen op- 
houden, van welke hare maskers uitsluitend schijnen te leven, welke zij 
dooden met een, bij den mond geplaatst, werktuig met drie punten. Zeer 
gemeen, ook bij ons, zijn de volgende soorten. Syrphus Ribesii : ruim een- 
derden duim lang; rugschild groenachtig; achterlijf zwart, met vier geele 
banden; pooten rood. Syrphus festivus : zwart; op het rugschild met geele 
strepen, en op het achterlijf met vier geele, afgebrokene dwarsbanden. Syr- 
phus pyrastrì is glanzig zwartblaauw ; heeft aan weêrszijde van het achterlijf — 
drie witte, boogvormige vlekken, en roodachtig geele pooten. 

De maskers van andere, bij ons gemeene, soorten, b.v. van Helophilug 

ténax, leven in modderachtige poelen, in goten, sekreten, enz.; haar lijf 
loopt in eenen langen staart uit, waardoor zij ademen; zij worden om die 
reden rattenstaarten genoemd; zij zijn zeer taai van leven, en veranderen 
in den nazomer tot pop in de reten van muren of in nolle boomstammen. 
Het volkomen insect heeft de grootte en kleur van de Honigbij. 

Nog andere soorten leggen hare eijeren in de nesten van Hommels en 
Wespen, wier maskers aan die van deze Vliegen ten voedsel verstrekken. Het 
lijf dezer maskers is van voren puntig; van achteren breed, en van zes 
straalvormig in eenen halven kring geplaatste draden voorzien. Onder deze 
behoort Volwcella bombylans. Ruim een halven duim lang. Donkerzwart 
en met zwarte hairen bedekt, die echter aan het einde van het achterlijf eene 
roodgeele tint aannemen. Sprieten en het benedengedeelte van het gezigt 
mede roodgeel. Eene andere soort, Vol. mystacêa, is zwart, maar heeft 
het borststuk, het einde van het lijf en het begin der vleugels rosachtig. Eene 
derde soort, vomarta of inánis, heeft weinig hairen, en zij is vaal van kleur, 
met eenen geelen kop en twee zwarte ringen aan het achterlijf. Allen uit 
Europa. 

DE WESP-VLIEGEN. (CONOPS.) 

De Wespvliegen hebben den tromp vooruitstekend en veelal hoornachtig 
puntig. Haar zuiger bestaat uit slechts twee draden. Haar kop is zeer dik. 
De pop is, zoo als bij de Vliegen, in eenen tonvormigen koker opgesloten. 
Zij leven van het sap van planten; sommigen steken ook in de huid van dieren 
en menschen, zonder dat er echter hierdoor zwellingen of hevige pijn ent- 
staan. 

De eigenlijke wespvliegen hebben een, aan zijne voorhelft, min of meer 
verdikt achterlijf, en vertoonen in het algemeen eene zekere uiterlijke over- 
komst met de Wespen. Eene onzer inheemsche soorten, Conops rufipes, is 
zwart met rosachtige pooten, en heeft de ringen van het achterlijf met wit 
gezoomd. Haar masker leeft in het lijf van levende Hommels. 

Anderen, de steekvliegen, Stomoxys, hebben de uiterlijke gedaante van 
onze gewone Vliegen, met welke zij, door onkundigen, niet zelden verwisseid 
worden. Dit heeft vooral plaats met de gewone steekvlieg, Stom. calcitrans, 
die, tegen het einde van den zomer, vooral bij regenachtig weder, in de 
huizen komt, en den mensch steken toebrengt, welke echter geene andere 
gevolgen hebben dan eene spoedig voorbijgaande ligte pijn. 

me rede ec AR 
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DE HORZELS, (OESTRUS.) 

De Horzels zijn Vliegen, bij welke de tromp buitengewoon kort is, of 
slechts door drie kleine verhevenheden vervangen wordt; en wier maskers 

parasitisch in de ingewanden, onder de huid of zelfs in de voorhoofdsholten 
van zoogdieren leven. Hare pop is, zoo als bij de Vliegen, met eenen ei- 
vormigen koker omsloten. Men vindt de volkomen insecten slechts op korte, 
bepaalde tijden, en steeds in de nabijheid van de kudden der zoogdieren. 
ledere soort van zoogdieren heeft veelal eene bijzondere soort van Horzels tot 
parasiet. De maskers dezer Vliegen hebben geene pooten : die der soorten, 
welke in het binnenste der zoogdieren leven, zijn aan den mond met twee 
haakjes gewapend ; die welke onder de huid leven, hebben, in stede daarvan , 
slechts eenige weeke verhevenheden. 

De paardenhorzel, Oëstrus (Gastrus) equi, is de soort, wier maskers 

met die van nog anderen, Oestrus haemorrhoidalis en vétérinus, in de 

maag of ook in de darmen van het paard, en ook van den ezel, leven. Zij is 
minder dan eenen halven duim lang, en het wijfje heeft eenen langen eijer- 
legger. Zij brengt daarmede hare eijeren op de hairen dezer dieren, waar zij 
door een kleverig vocht worden vastgehouden. Zoodra deze uitgekomen zijn, 
kruipen zij tusschen de hairen voort en geraken, wanneer het paard de plaats, 
waar zij zitten, likt, op de tong en van daar in den slokdarm en de maag 
dezer dieren. Hier haken zij zich, somtijds honderden bijten, vast, tot dat, 
na verloop van eenige maanden, de tijd hunner gedaanteverwisseling nadert. 
Zij geraken alsdan met de uitwerpsels van het dier, naar buiten, en ver- 
anderen, op den grond, in pop, waaruit, ongeveer vijf weken later, het vol- 
komen insect te voorschijn komt. 

De schaaphorzel, Oestrus (Cephalomyia) ovis, is kleiner dan de voorgaande. 
Zij legt hare eijeren in de neusgaten der schapen. De maskers kruipen, zoodra 
zij uit het ei komen, in de neus tot in de voorhoofdsboezems der schapen, 
waar zij tot hunne gedaanteverwisseling vertoeven. De maskers van andere 
soorten, welke hare eijeren op de huid van onderscheidene dieren leggen, 
brengen, aan deze plaatsen, etterende zwellingen voort, in welke zij, met 
den kop naar binnen gekeerd, leven. Ons rundvee wordt op deze wijze door 
den runderhorzel, Oestrus (Hypoderma) bovis ; het rendier, door de rendier— 

horzel, Oestrus (Hyp.) tarandt ; het hert, door de khertenhorzel, Oestrus 

(Hyp.) cervi geplaagd. Men heeft zelfs opgemerkt, dat de inboorlingen van 
Zuid-Amerika door Horzels lastig gevallen worden, en dat hare maskers op 
de huid, vooral die des buiks, zwellingen voortbrengen, in welke zij leven 
en zich ontwikkelen. 

DE LUIS-VLIEGEN. (PHTHEROMYLE.) 

Deze vliegachtige dieren leven parasitisch op de huid van zoogdieren en 
vogels, wier bloed zij zuigen. Zij worden gewoonlijk poppenleggers, Pupi- 
päárme, genoemd, omdat hare eijeren in het lijf der moeder ontwikkelen, 
tot dat zij in den staat van pop gekomen zijn. Deze poppen, welke bijkans 
de grootte van het achterlijf van het volkomen insect bereiken, worden door 



508 

het wijfje gelegd, en uit hen komt het volkomen insect, naarmate van den 
warmtegraad, aan welke de pop is blootgesteld, in korteren of langeren lijd, 
te voorschijn. Sommige soorten zijn vleugelloos, en in dit geval ontbreken 
ook de vleugelkolfjes ; bij andere zijn de vleugels onvolkomen ontwikkeld. De 
zuiger bestaat uit drie draden van ongelijke lengte, welke in de rust terug- 
getrokken zijn tusschen twee, aan de onderzijde van den kop geplaatste, 
behairde, harde plaatjes. De sprieten zijn mede behaird, en bestaan slechts 
uit een of twee leden. Zij hebben krachtige, van twee scherpe haakjes 
voorziene pooten; en een breed, afgeplat, van achteren stomp, en met eene 
harde en elastieke huid bedekt lijf. Haar darmkanaal is zeer lang. 

Deze familie bevat de volgende hoofdgeslachten. 
De paarden-luisvliegen, Hippobosca, hebben lange, volkomene vleugels; 

groote oogen, maar geene nevenoogen, en de nagels harer pooten zijn ge- 
vorkt. De gewone paardenluis, Hippobosca equina, ook spinnekopvlieg, 
in het Engelsch forest-fly, in het Fransch mouche d'Espagne of mouche 
Bretonne genoemd, is zonder de vleugels een-derden duim lang, heeft een 
behaird, bruingrijs achterlijf en de borst donkerbruin met geele vlekken. 
Zij hecht zich, vooral aan de weekere deelen van den buik der paarden, wier 
bloed zij zuigt. 

De vogel-luisvliegen (Ornithomyiu), in het dagelijksche leven vogellwizen 
genoemd, hebben duidelijke vleugels en oogen; veelal drie nevenoogen op 
de kruin ; en de nagels harer pooten loopen in drie tandjes uit. Eene soort, 
Orn. avicularia, nagenoeg even groot als de Paarden-luisvlieg, wordt op 
onderscheidene soorten van vogels aangetroffen. Eene andere, Orn. hirun- 
dinis, leeft op onze Gierzwaluw. 

De hertenluis, Lipoptena cervi, welke op de huid onzer herten leeft, 
heeft zeer kleine, onvolkomene vleugels. 

De schapenluis, Melophägus equinus, heeft noch vleugels, noch vleugel 
kolfjes; hare oogen zijn klein; de nevenoogen ontbreken geheel; haar kop 
is puntig, en het achterlijf hartvormig. Men vindt haar onder de wol van 

onze schapen. 
De vledermuis-luizen, Nycteribia, wijken van al de voorgaanden af door 

haren kleinen, loodregt op het borststuk geplaatsten kop, en door hare lange 
pooten. Zij hebben noch vleugels, noch vleugelkolfjes. Zij leven op vleder— 
muizen. Op onze vledermuizen wordt vooral gevonden Nyct. vespertilionis : 
een-tienden duim lang; en Nyet. Westwoodii : vaalbruin van kleur, met een 

roestgeel achterlijf. 

DE VLOOIEN. (PÜLEX.) 

De Vlooijen zijn kleine, springende, parasitisch op andere dieren levende 
insecten, wier bloed zij zuigen; met twee paar hoornplaatjes in stede van 
vleugels; eenen eigenaardig ingerigten zuigmond, en eene volkomene gedaante- 
verwisseling. De kop is klein, en benedenwaarts gerigt, Zamengestelde oogen 
ontbreken en hunne plaats wordt door een paar eenvoudige oogen ingenomen, 
die bij ééne soort, Pulex vespertilionis, zelfs geheel ontbreken. De ringen van 
het borststuk zijn duidelijk, Het achterlijf is zeer sterk zamengedrukt en hoog. 
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Het geheele lijf is met eene harde huid, als een pantser, bedekt. De pooten 
zijn krachtig en lang, vooral de achterpooten, waarmede deze diertjes groote 
sprongen kunnen maken. De voorpooten staan ver naar voren. De sprieten 
zijn kort, en bestaan uit drie tot vier leden, van welke het laatste groot, plat 
en getand is, en in eene sleuf achter het oog geborgen en met eene klep bedekt 
kan worden. De tromp ligt loodregt onder den kop: hij is gevormd uit twee 
gelede kleppen, welke den zuiger omsluiten, die wederom uit twee, gelande, 

plaatjes (de kaken), en bovendien uit eenen borsteldraad (de tong) bestaat. Het 
zijn, zoo als bij de overige stekende tweevleugelige insecten, slechts de wijfjes 
vlooijen, welke steken, en bloed zuigen. Bij de paring zitten de wijfjes op 
den rug der kleinere mannetjes. Zij leggen hare eijeren tusschen de reten 
van het houtwerk der huizen, in schimmelende of rottende stoffen enz. De 

maskers zijn van pooten ontbloot, hebben eenen harden kop, en springen 
door hun ligehaam krom te buigen en schielijk vooruit te strekken. Na 
nagenoeg twee weken in dezen staat gebleven te zijn, maken zij een klein 
spinsel, en veranderen in pop, waaruit wederom, eenige weken later, het 

volkomen insect te voorschijn komt. 
ledereen kent onze gewone vloo, Pulex irritans, en weet dat zij, waar 

de zindelijkheid ontbreekt en men er niet onophoudelijk op hare uitroeijing 
bedacht is, zoo als dit b.v. in Turkijë plaats heeft, boven alle mate ver- 
menigvuldigt en tot eene hoogst onaangename plaag wordt. Het wijfje legt 
hare eijeren vooral tusschen de reten van houtwerk : zij zijn langwerpig wit 
en kleverig. De maskers, welke, in het warme saisoen, reeds na verloop van 
zes dagen daaruit voortkomen, hebben de gedaante van kleine witte wormen. 
Na tien of elf dagen spinnen zij zich in, en het volkomen insect komt, na 
een even kort tijdvak te voorschijn. De generatiën volgen derhalve elkaâr 
van maand tot maand op. Onze gewone Vloo gaat ook over op honden; 
maar deze dieren hebben, buitendien, eigene soorten bij zich, welke zich 
intusschen ook bij den mensch innestelen. 

De lastigste van alle soorten, en zelfs eene hoogst gevaarlijke voor den 
mensch, is de zandvloo, Pulex pènetrans, van het heete Amerika. Zij is 

kleiner dan onze Vloo, maar haar bek is langer, en de voorpooten zijn meer 
. achterwaarts geplaatst. Het wijfje dezer dieren dringt onder de huid, vooral 

onder de nagels der voeten, of somtijds ook der handen van den mensch 
of der pooten van den hond en andere zoogdieren. Nadat het zich daarin ge- 
nesteld heeft, beginnen de eijeren, welke zij in een zakje onder den buik 
draagt, te ontwikkelen, zoodat het eindelijk de grootte eener erwt bereikt, 
en kwaadaardige verzweringen voortbrengt, onder welke de lijder somtijds 

bezwijkt, of, door afzelling van ligchaamsleden, verminkt wordt. 

DE VLINDERS. (LEPIDOPTERA) 

De vlinders of kapellen zijn zeer gemakkelijk te onderkennen aan hunne 
met zeer fijne, stofachtige, gekleurde schubjes bedekte vleugels ; weshalve zij in 
de stelsels Schubvleugelige Insecten, Insecta lepidoptêra, genoemd worden. 
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Zij zijn vervolgens gekenschetst door hunne volkomene gedaanteverwisseling, 
doordat het volkomen insect steeds zes pooten en twee paar vliesachtige vleugels 
heeft, welke slechts bij de wijfjes van eenige soorten ontbreken, en door 
hunne, uit de verlengde onderkaken gevormde, spiraalvormige tong. 

De sprieten der Vlinders zijn meestal korter dan het lijf; draadvormig; 
dikwijls aan het einde, zelden in het midden, verdikt; bij velen, vooral bij 
de mannetjes, kamvormig, en steeds uit een groot aantal leden gevormd. De 
kop is afgerond en meestal dunner dan het borststuk. Het achterlijf is rol- 
vormig, met zes of zeven ringen. De pooten zijn dun en de voet bestaat 
steeds uit vijf leden; de scheenen zijn aan het einde met stekels en de 
achterscheenen, behalve bij de meeste Dagvlinders, ook in het midden met 
twee stekels gewapend. De nagels zijn klein en zelden gedeeld. Het eerste 
paar voorpooten is, bij vele Dagvlinders, minder ontwikkeld dan de overige. 
De vleugels zijn aan beide zijden van kleine schubjes voorzien, welke zich 
voor het bloote oog als stof vertoonen. Zij liggen op rijën, overdekken elkander 
dakpansgewijze, zijn naar buiten gerigt; zitten met een steeltje in buisjes ; 

zijn in de lengte geribt en op de bovenvlakte met kleurstof bedekt. Bij sommige 
soorten zijn de vleugels gedeeltelijk naakt of zonder schubben en doorschij- 
nende, weshalve men zulke vleugels glas- of venstervleugels noemt. Alle Dag- 
en een zeer klein getal Nachtvlinders uitgezonderd, merkt men bij al de 
overige soorten, aan de onderzijde der vleugels, bij hunnen wortel, aan 
weêrszijde een geheel eigenaardigen toestel op, welke bestaat uit eene soort 
van haakje of ring, bevestigd aan den bovenvleugel en één of eenige los 
daarin schuivende harde, veêrkrachtige draden, welke aan den ondervleugel 

vastzitten; dit is het zoogenaamde vleugelhaakje (retinacùlum). Behalve de 
gewone zamengestelde oogen, zijn bij sommigen nog twee enkelvoudige, 
tusschen de schubben verborgene, nevenoogen aanwezig. Het merkwaardigste 
der monddeelen is de tong of tromp, welke niet zelden zeer lang is en, 
in de rust, opgerold wordt: zij bestaat uit de twee draadvormig verlengde, 

vereenigde en, in de rigting der lergteas, door een kanaal doorboorde, onder- 
kaken. De beide voelertjes, welke men aan haren wortel ziet, zijn veel kleiner 

dan die, welke aan de driehoekige onderlip liggen ; laatstgenoemden bestaan 
uit drie leden, zijn met hairachtige schubjes bedekt en nemen de tong, 
wanneer zij opgerold is, tusschen zich op. Bovenlip en bovenkaken zijn zeer 
weinig ontwikkeld. 

De gedaanteverwisseling is bij de Vlinders volkomen, dat is te zeggen: 

men onderscheidt drie volkomen verschillende vormen in het leven van ieder 
voorwerp : f) de maskers, welke rupsen (eruce); 2) de nimfen of chry- 

saliden, welke poppen genoemd worden en 5) het volkomen insect of de 
vlinder. Het ligehaam der rupsen bestaat, behalve het hoofd, uil twaalf ringen, 

welke, met uitzondering van de tweede, derde en laatste, ieder van een 
luchtgat voorzien zijn. De rupsen hebben tweeërlei pooten, te weten : drie 

paar hoornachtige, gelede pooten, welke die van het volkomen insect ver- 
tegenwoordigen en aan de drie eerste ringen geplaatst zijn: en vliezige, 
weeke pooten zonder leden, welke bij het veranderen in pop verdwijnen. 
Deze weeke pooten, gemeenlijk vier, somtijds slechts drie of twee paar in 
getale, zijn verder naar achteren geplaatst, echter zoo dat de vierde, vijfde, 
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tiende en elfde ring steeds zonder pooten zijn: zij zijn van onderen vlak en 
met eenen krans van haakjes omgeven, waarmede zich de rups, als het ware, 
bij het zitten of loopen, aan andere ligchamen vasthecht. Het hoornachtig 
hoofd der rupsen ís voorzien van zes paar eenvoudige oogen; twee korte, 
kegelvormige sprieten; twee zeer krachtige bovenkaken; twee onderkaken, 
eene onderlip en vier zeer kleine voelers. Onder deze lip bevindt zich de 
uitvoeringsbuis van twee lange gekronkelde, aan weêrszijde van het darm— 
kanaal liggende, blinde vaten, welke de stof afscheiden, waaruit de rups 
hare spinsels vormt. De rupsen vervellen in den regel vier of zelfs vijfmaal, 
voor dat zij in pop veranderen. De meesten voeden zich met bladeren of andere 
deelen der planten, zelfs met het hout, hetgeen zij, door een vocht daarop 
te storten, verweeken; andere en voornamelijk de kleine tot de motten be- 

hoorende soorten eten ook dierlijke stoffen, zoo als b.v. leder, pelterii, was 
en vet. Zij worden, door hare vraatzucht en menigvuldigheid, dikwijls zeer 
nadeelig, hetzij in onze woningen, hetzij in tuinen of bosschen. Hare grootste 
vijanden zijn de vogels of andere insecten, zoo als b.v. de Ichneumons, 
welke hunne eijeren in de rupsen leggen. Vele rupsen leven vrij op de bla- 
deren; anderen maken zich kokers, in welke zij zich verbergen of die zij 
zelfs met zich ronddragen; nog anderen leven in het hout of tussehen het 
merg der bladeren. Velen leven gezellig onder losse spinsels, waarin zij niet 
zelden ook overwinteren. 

De poppen zijn langwerpig, met eene eironde huid omgeven, en kunnen 
slechts hun achterlijf bewegen. De poppen der Dagvlinders zijn hoekig, niet 
zelden met fraaije kleuren versierd, en gewoonlijk zonder een spinsel, met 
een of eenige draden vastgehecht: in het eerste geval zitten de draadjes aan 
het einde van het achterlijf en zij hangen omgekeerd naar beneden; in het 
tweede geval zijn zij door middel van eenen dwars over haar lijf loopenden 
draad bevestigd. De poppen der Nachtvlinders zijn bruin of zwart van kleur, 
zonder hoeken: die van sommige soorten liggen in eene gladde, met een 
spinsel bekleede holte onder den grond, tusschen boomschors of andere voor- 
werpen; die van vele andere soorten zijn door een min of meer digt spinsel 
van niet zelden zijdeachtige draden omsloten, tusschen welke men somtijds 
deeltjes van allerlei andere stoffen, zoo als aardkluitjes, plantenvezels, enz. 

ontwaart. De Vlinder komt somtijds reeds acht of veerlien dagen na de ver- 
andering der rups in pop, te voorschijn: dit is vooral het geval met vele 
Dagvlinders, bij welke derhalve veelal twee generatiën in een enkel jaar het 
lieht zien. De eijeren, rups of pop der tweede generatie overwinteren, zoo 
als in het algemeen die der soorten, bij welke slechts eene generatie plaats 
heeft, 

Wapens, voor den mensch nadeelig, zijn bij deze orde van dieren niet 
aanwezig. De haren der rupsen van sommige soorten echter, hechten zich 
gemakkelijk aan het vel, en brengen alsdan min of meer hevige ontstekingen 
of zwellingen te weeg. De Vlinders zelve zijn onschadelijke dieren; zij leven 
uitsluitend van het sap der bloemen, hetgeen zij met hunne tong zuigen, en 
sommigen nemen, gedurende hun kort leven, in het geheel geen voedsel 
tot zich, Velen zijn hetzij door zonderlinge vormen of door de prachtigste 
kleuren in het oog vallend, 
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Deze orde is zeer talrijk aan soorten, welke over den geheelen aardbol, 
zoo ver er plantengroei bestaat, verbreid zijn. Vele soorten worden ook in 
verbazende menigte van individu’s aangetroffen. Men heeft, zoowel in ons 
werelddeel als in Amerika, ontelbare vlugten dezer dieren, in eene bepaalde 
rigting, gemeenschappelijk tot op groote afstanden zien verhuizen. Zij worden 
niet zelden door luchtstroomingen tot ver in zee of tot in de hoogste streken 
van onzen dampkring gevoerd. Zoo als bij de overige dieren, zijn ook hier 
sommige vormen op bepaalde streken van onzen aardbol beperkt, terwijl 
andere de groo!tst mogelijke verbreiding hebben. De levenswijze, vooral die 
der rupsen, biedt vele belangrijke bijzonderheden aan : ook sommige vlinders _ 
zijn hieromtrent merkwaardig : b.v. Nymphalis feronia, die, ofschoon een 
Dagvlinder, de vleugels niet sluit, met den kop naar beneden zit, schielijk 
loopt en een tikkend geluid van zich geeft; Februa Hoffmanseggii, even als 
de voorgaande van Brazilië, welke bij het wegvliegen een ratelend geluid 
doet hooren, enz. 

De Vlinders kuonen in twee hoofdafdeelingen gebragt worden, te welen : 
die der dagvlinders en die der nachtvlinders. 

DE DAG-VLINDERS. (PÄPÍLIÔNES.) 

De dagvlinders, Papiliones of Lepidoptêra diurna, worden zoo genoemd, 
omdat zij over dag vliegen, in tegenoverstelling van de Nachtvlinders, welke 
grootendeels slechts met het vallen van den avond te voorschijn komen en 
in het round vliegen. Zij zijn voornamelijk gekenschetst door het ontbreken van 
een vleugelhaakje, hetgeen, in den regel, bij de Nachtvlinders aanwezig is. 
De meesten hebben de vleugels bij het stilzitten opgerigt, en met de boven= 
zijde tegen elkander gekeerd. Honne sprieten zijn aan het einde dik; zelden 
draadvormig en in eene gekromde fijne punt uitloopend. Er is steeds een 
tromp aanwezig. Het lijf is dun. De vleugels zija meestal groot, somtijds 
zeer groot, en op de ouderzijde niet zelden van even fraaije kleuren en eene 
even fraaije teekening voorzien als op de bovenzijde. De meesten hebben 
slechts twee doornen aan de scheenen, en wel aan het einde der achter- 

scheenen. De rupsen hebben steeds zestien pooten: zij zijn meeslal traag 
en hunne bewegingen langzaam. De poppen zijn hoekig, omgekeerd vrij 
hangende of met een’ gordeldraad om het lijf bevestigd. Men vindt de Dag- 
vlinders in alle deelen der aarde, voor zoo ver er plantengroei aanwezig is. 
Zij vormen het groote geslacht Papilio, hetgeen men in eene menigte onder- 
afdeelingen gesplitst heeft. 

De riddervlinders, Päpvlio, hebben de voorpooten van gelijke lengte als 
de overigen; hunne sprieten zijn knodsvormig, de lasters kort; de voor 

vleugels zijn driehoekig; de achtervleugels verlengd en meestal van een 
staartvormig aanhangsel voorzien. De meesten bereiken eene aanzienlijke 
grootte. De rupsen zijn naakt. Bij vrees of gevaar trekken zij den kop tus- 
schen den eersten halsring, uit welken alsdan een week en gevorkt hoorntje te 
voorschijn komt, hetwelk eene onaangenaame, doordringende lucht verspreidt, 
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De pop loopt van voren in twee punten uit, en is slechts aan het einde en met 
eenen draad over den rug bevestigd, In ons werelddeel worden slechts een zeer 
klein getal soorten aangetroffen. De meest algemeene, ook hier te lande ver- 
spreide soort is de zoogenaamde koningin-paadje, Pap. mächáon. Vlugt 
omstreeks drie en een halven duim. Cilroengeel met zwarte aderen en vlekken. 
Achtervleugels met eene reeks blaauwe vlekken, van welke de binnenste eene 

oranjekleurige oogvlek insluit. De rups is blaauwgroen met zwarte dwars— 
strepen en roode stippen. Zij voedt zich met het loof van wortelen, peterselie, 
selderie en andere planten. De nakomelingen van de in het voorjaar uitgekomene 
vlinders vliegen reeds in het najaar. Zij leggen nog eijeren en de rupsen ver- 

anderen nog in pop voor den winter; maar de pop, welke geel van kleur is, 
overwintert alsdan. Een grooter ras komt van Japan. Eene minder algemeene 
soort is de konings-paadje, Pap. podalirius. Een weinig grooter dan de 
voorgaande. Kleur bleekgeel met zwarte dwarsbanden. De rups leeft op allerlei 
vruchtboomen. Eene kleinere, meer hooggeele, maar in het algemeen aan 
de voorgaande verwante soort is Pep. alexanor uit het zuidelijke Europa. — 
De heete luchtstreken brengen een zeer groot getal, onderling op velerlei 
wijze verschillende soorten van deze afdeeling voort. Velen hebben roode 
vlekken aan de borst; en deze werden door LiNNÉ Trojaansche ridders ge- 
noemd, in tegenstelling met de Grieksche ridders, bij welke deze vlekken 
ontbreken. — Onder de soorten, die, zoo als onze Europeaansche, een 

staarlachlig verlengsel aan den achtervleugel hebben, voeren wij aan Pap. 
arjuna, van Java: vlugt drie en eenen halven duim. De zwarlgroene grond 

kleur is met lichtgroene slipjes als bezaaid, Achtervleugels in het midden 
blaauwachtig en aan den binnenrand met eene roode oogvlek. Eene verwante 
soort, Pap. palinurus, van Sumatra, is lichter van kleur en heeft een’ breeden 
lichtgroenen band over de vleugels. — Van de soorten zonder een staartvormig 
aanhangsel aan de achtervleugels merken wij op den priamus, Pap. (Orní- 
thoplêra) priëmus, van Amboina en eenige nabijliggende eilanden. Vlugt zeven 
duim. Hoofdkleur als groen fluweel. Vleugels met eenen zwarten zoom. Voor 
vleugels in het midden zwart. Achtervleugels met eene roodgeele vlek in 
het midden, en eene rij van vier zwarte vlekken. Eene even groote soort, 
Pap. tithönus, komt van Nieuw-Guinea. Voorvleugels zwart, met drie groene 
banden. Achtervleugels met zwart omzoomd en met hooggeele vlekken. 

De Apollo’s, Doritis of Parnassius, hebben de kenmerken der Ridder- 
kapellen; maar hunne tasters zijn langer, de sprieten kort, en de rupsen 
verloonen verhevenheden en korte hairtjes, en veranderen in pop tusschen 
zaamgesponnen bladeren. De soorten van deze kleine afdeeling bewonen 
Europa en het gematigde Azië. Zij worden in bergachtige streken aangetroffen. 
De meest algemeene soort is de Apollo, Dor. apollo. Vlugt twee en een 
halven duim. Vleugels met onverdeelde randen. Witachlig met zwarte vlekken, 
op iederen achtervleugel twee roode oogvlekken, De rups voedt zich met 
de bladeren van het huislook (Sédum tectorum) en andere saprijke planten. 
Dor. delius van de Zwitsersche gebergten en Rusland, is kleiner en heeft 
ook op de voorvleugels twee roode oogvlekken. Dor, mnemösijne uit het 
middele en warme Europa, is wit met zwarte aderen, twee zwarte vlekken 

op iederen voorvleugel, maar geheel zonder oogvlekken, — Andere, in het 
40 
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algemeen met de Apollo's verwante soorten (Thaïs) hebben getande vleugels 

en zijn op eenen geelen ground donker gevlekt. De rupsen leven op de Aris- 

tolochia. Zij bewonen het warme Europa. De eene, Dor. hypsipile of po- 

Iyxéna, heeft twee duim vlugt en is geel, met vierkante, zwarte vlekken en 
behalve deze, blaauwe en roode vlekken op de achtervleugels. Dor, nudestcaste 
van het zuiden van Frankrijk, heeft ook op de voorvleugels roode vlekken. 

Bij vele soorten met volkomen ontwikkelde voorpooten zijn de achtervleugels 
naar binnen verlengd en vormen hier, in de rust, eene soort van goot, waarin 

het lijf rust. Zij zijn meest van middele grootte, wit, geel of rood van kleur, 
veelal met zwarte vlekken, randen of aderen. — De soorten, wier grond 
kleur wit is, worden Piëris of Pontia, en bij ons in het dagelijksehe leven 
witjes genoemd. Zij behooren in ons werelddeel en ook bij ons te lande 
onder de gemeenste Kapellen. Eene der grootere, maar in ons land minder 
algemeen verbreide soort is de zoogenaamde geaderde wolp, Pieris craltaegi. 
Vlugt twee en een halven duim. Wit, met zwarte aderen, maar zonder vlekken. 
De rups is geelachtig, met oranjekleurige banden en zwarte strepen. Zij 
voedt zich met de bladeren van allerlei vruchtboomen en den mei-doorn; 

overwintert tusschen de zaamgesponnen bladeren van boomen, en verandert 
eerst in den volgenden zomer in pop, uit welke, na veertien dagen, de 
vlinder te voorschijn komt. De gemeenste soort in ons werelddeel is het 

zoogenaamde groote koolwitje, Pieris brassicae, Vlugt twee duim. Geel 
achtig wit. Voorvleugels, aan hunnen hoek, met een breeden zwarten zoom. 
Het wijfje met twee zwarte vlekken. De geele eijeren worden, bij hoopen, 
op koolplanten gelegd. De pop vindt men, met eenen gordel bevestigd, 
aan muren, schuttingen, enz. hangen. De vlinder komt reeds, veertien 

dagen, na de verandering in pop, te voorschijn, hetgeen in de maand Mei 
plaats heeft. De poppen der tweede generatie overwinteren. Het kleine kool 
witje, Pieris rape, heeft veel overeenkomst met de voorgaande soort, is 

echter kleiner, en de zwarte rand van de vleugels is smaller en flaauwer.— 
De pieterselie-kapel, Pieris cardamines, heeft anderhalven duim vlugt, en 
de ondervleugels groengeel met vele witte vlekken, terwijl de voorvleugel 
aan de buitenhelft, maar alleen bij het mannetje, hoog oranjegeel en met 
zwart omzoomd is. Grondkleur wit. Ook hier te lande niet zeldzaam. Eene 
verwante soort uit het zuidelijke Europa, Pieris eupliëno, mede met eene 
groote oranjegeele vlek, heeft eene fraai citroengeele grondkleur. — Pieris 
thiria, van Java, is geheel rood met zwarte aderen, en heeft twee en 

drie-vierden duim vlugt. — Men geeft in het bijzonder den geslachtsnaam van 
Colias aan de soorten, wier sprieten allengskens dikker wordende, aan het 
einde stomp zijn. Hare grondkleur is in den regel geel of roodachtig. De 
gemeenste soort in ons werelddeel en ook bij ons te lande is de citroenvlinder, 

Pieris rhamni. Vlugt ruim twee duim. Vleugels met hoeken. Lichtgeel. 
Op iederen vleugel een rood stipje. Een verwant ras, Pieris cleopatra, met 
een zeer groote geelroode vlek op iederen voorvleugel, bewoont het zuiden 
van Europa tot op de bergen van Zwitserland. Eene soort, Pieris edusa, 
die ook hier te lande in kleinen getale voorkomt, is hooggeel van kleur, 
met eenen breeden zwarten met rosérood omzoomden rand, die bij het wijfje 
geele vlekken insluit, Op het midden der voorvleugels eene zwarte, der 
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achtervleugels eene oranjeroode vlek. Vlugt twee duim. De kapel komt eerst 
in den nazomer te voorschijn. Eene fraaije soort uit het zuidelijke Rusland, 
Pieris aurôra, is hoog oranjerood. Vleugels met eenen breeden zwarten, 
met geel omzoomden rand. Op iederen voorvleugel een zwart vlekje. 

Sommige soorten, Dandis, hebben lange, aan het einde meest knop- 
vormige, sprieten en breede driehoekige vleugels. Zij bewonen de heete 
luchtstreken , zoowel van de oude als van de nieuwe wereld, Tot deze behoort 
Danais eunice, van Java. Vlugt drie en een-vierden duim. Vleugels met 
lichtblaauwe vlekken; de voorvleugels met eene donkerblaauwe, de achter- 

vleugels met eene donkerbruine grondkleur. — Eene even groote soort, van 
Java, Timor en Borneo, Dan. plezippus, is fraaì bruin met witte vlekken. — 

Dan. (Cethosia) penthesilia, van Java, drie duim vlugt, is roodbruin, maar 
de gefestonneerde vleugels zijn naar buiten zwart met witte halvemaanvormige 
zoomen, en eene groote witte vlek aan de voorvleugels. 

In Achter-Indië en Australië leven groote soorten, Zdea, met draadvormige 
sprieten en langwerpige vleugels, die witachtig van kleur en met zwarte aderen 
en vlekken voorzien zijn. De kleinste soort, [dea guura , van Java, heeft drie 
en een-vierden duim vlugt.— De grootste, van Java en Borneo, is Idea lyyncèa. 

Bij andere soorten, Helvcontus, die bijkans uitsluitend. in de nieuwe wereld 
gevonden worden, zijn de sprieten zeer lang en naar voren aan dikte toe- 
nemende; haar lijf is dun; de voorvleugels zijn ovaal en zeer smal, en velen 

zijn met fraaije kleuren versierd. Onder deze behooren Hel. erato, van Suri- 

name. Vlugt drie duim. Bruinzwart. Vleugels naar binnen met roode stralen. 
Voorvleugels met twee hoopen van lichtgeele vlekken. Eene kleinere soort, 
Langsdorffii, van Brazilië, heeft nagenoeg twee duim vlugt. Grondkleur 
bruinzwart. Voorvleugels met een zeer breeden, hoekigen, geelen en bruinen 
band. Achtervleugels met eene lichtgeele lengtestreep. 

De Vanessa's zijn Dagvlinders met min of meer hoekig uitgesnedene vleugels; 
sprieten, welke aan het einde plotseling knodsvormig verdikt zijn; welke 
snavelvormig uitstekende tasters hebben , en wier voorpooten onvolmaakt, maar 
meestal met lange haren bekleed zijn. De meeste soorten zijn middelmatig 
van grootte, en vele met fraaije kleuren gesierd. De rupsen zijn met puntige, 
gelakte doornen, en een weinig wol bedekt. De pop heeft niet zelden eenen 
fraaijen metaalglans. Men heeft in Europa en ook in ons land verscheidene 
zeer fraaije soorten. De eene, Vanessa cardui of de distelvlinder, is niet 
alleen over geheel Europa verbreid, maar komt ook met meer of minder in 
het oog vallende afwijkingen in andere werelddeelen voor. Vlugt, twee en 
een halven duim. Bruinachtig rood, met zwarte vlekken, welke aan de punt 
der voorvleugels de bovenhand nemen, en hier witte vlekken insluiten. Onder- 
zijde der achtervleugels groenachtig grijs, met vier groote oogvlekken. In 
sommige jaren zeer menigvuldig. Vliegt meest in Julij en Augustus. De 
rups voedt zich vooral met distels en brandnetels, die zij zamenspint; zij 
komt reeds acht dagen, nadat het ei gelegd is, uit; is in acht tot veertien 
ontwikkeld; en verandert alsdan in pop, uit welke de vlinder omstreeks 
veertien dagen later te voorschijn komt. De nommerkapel, Van. atalanta, 
is eene andere soort, welke voornamelijk hier te lande zeer menigvuldig 

gevonden wordt, Een weinig grooter dan de voorgaande. Fluweelzwart, 
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Voorvleugels, tegen de punt, met witte vlekken, en in het midden met een’ 
hoogrooden dwarsband. Achtervleugels met eenen breeden rooden rand; op 
de onderzijde met eenige zwarte teekens, welke piet zelden eenige over- 

eenkomst met de nommers 1 en 8 hebben; van daar de naam Nommerkapel. 

De rups leeft op brandnetels. Eene zeer algemeene soort in ons werelddeel 
is het paauw-00og, Van. io. Een weinig kleiner dan de Nommerkapel. Hoofd 
kleur bruinrood. Tedere vleugel met eene groote blaauwachtige spiegelvlek. 
De voorvleugel aan den voorrand met zwarte en geele vlekken. De rups is 
zwart met witte vlekken en leeft op brandnetels. De rouw—of koningsmantel, 
Van. antiopa, heeft somtijds nagenoeg drie duim vlugt. Hoofdkleur roodachtig 
fluweelzwart. De vleugels met eenen breeden, geelachtigen zoom, die aan 
de binnenzijde door glanzig blaauwe vlekken afgebroken wordt. De rups is 
blaauwzwart met vuurroode vlekken en leeft op berken, populieren en wil- 
gen. — Eenige kleinere soorten zijn minder algemeen dan de voorgaanden. 
Onder deze behoort, Van. prorsa of levana. Vlugt omstreeks anderhalven 
duim. Zwart; de eerste generatie met witte vlekken; de tweede generatie, 
van welke de pop overwintert, met roodgeele vlekken. — Bij sommige soorten 
is de heerschende kleur een vurig vosrood. Zij dragen derhalve ook den naam 
van vossen; veelal ook dien van schoenlappers, welke naam echter door 
het volk ook aan de Nommerkapel gegeven wordt. Twee soorten zijn in 
Europa en ook bij ons zeer gemeen. Zij dragen ook den naam van groote en 
kleine Aurelia : de laatste heeft twee; de eerste tot twee en een halven duim 
vlugt. Grondkleur op de bovenzijde bruinachtig roodgeel met zwarte vlekken. 
Onderzijde der vleugels als donker moiré. De rups der groote soort, Van. 
polychlöros, leeft op wilgen, vrucht— en andere boomen ; die der kleine, Van. 
urtice@, op brandnetels. Zeldzamer dan deze beide soorten is de C-kapel, 
Van. C-album. Grootte van de kleine Aurelia. De achtervleugels op de 
onderzijde met een wit merk, hetgeen duidelijk de letter G voorstelt. Bij 
andere soorten, Van. L-album en V-album, heeft dit teeken eenige over= 
eenkomst met eene L of V.— Sommige soorten, Limenitis, zijn donker van 
kleur, met witte, grootendeels op banden verdeelde vlekken. Eene der grootste 

van ons werelddeel is Lim. populi. Ruim drie duim vlugt. Roodachlig zwart- 
bruin. Vleugels, behalve met de wilte vlekken, van eene reeks halvemaan= 
vormige, roode vlekjes voorzien. De rups leeft op populieren en andere boomen, 
alwaar zij ook overwintert. In het warmere Europa komen kleinere soorten 
voor. De eene, Lim. sybilla, heeft twee en een-vierden duim vlugt en is 

bruin- of blaauwzwart, met wilte, grootendeels tot een band vereenigde 
vlekken. De andere, Lim, camilla, is een weinig kleiner. 

Men noemt parelkapellen, Argynnis, eene reeks van soorten, welke op 
de onderzijde der vleugels, vooral der achtervleugels, glanzige zilver- of 
parelmoerachtige vlekken of strepen vertoonen. Hare krodsvormige sprieten 
zijn sterk afgeplat. De voorpooten zijn onvolkomen. De vleugels zijn meest 
roodgeel van kleur, met zwarte vlekken. De rupsen zijn met zes rijën gelakte 
doornen bedekt, en de pop is hangende vastgehecht. De gemeenste soort, ook 
bij ons te lande, is Arg. latonta. Vlugt één en drie-vierden duim. De achter— 
vleugel van onderen met vele zilverachtige parelmoer-vlekken. De rups leeft 
op het driekleurig viooltje (Viola tricolor). — Arg. agläja is grooter en heeft 

«en dns art he 
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de grondkleur der achtervleugels min of meer groenachtig. De rups leeft op 
het wilde viooltje (Viöla canîna). — De grootste inheemsche soort, die echter 
slechts in de grens-provinciën aangelroffen wordt, is Arg. paphia. Vlugt twee 
en drie—vierden duim. Achtervleugels op de onderzijde groen, met schuinsche 
zilverglanzige banden. De rups leeft van de bladeren van de framboos en 
het wilde viooltje. 

Aan de Parelvlinders sluiten zich andere soorten, Melitea, aan, welke 
door hare hoofdkenmerken, gestalte en kleur, met deze overeenstemmen, 

wier vleugels echter op de onderzijde, in stede van zilver- of parelmoer- 
achtige vlekken of strepen, zwarte vlekken of strepen, en meestal bovendien 
oranjegeele dwarsbanden hebben. Eene der gemeenste soorten is Mel. arté- 
mis. Vlugt, bij het wijfje, anderhalven duim; bij het mannetje minder. 
Roodgeei met oranjebruine, met zwart omzoomde dwarsbanden. De rups 
leeft op Scabiosa, Plantago en andere planten. — Bij eene even groote soort, 
Mel. cinzia, vormen de beide hoofdkleuren, zwart en roodgeel, vierkante 
vlekken. Beide uit ons werelddeel. 

De Nymphalis hebben in het algemeen dezelfde kenmerken als de Va- 
nesso’s; maar hare sprieten zijn meer verlengd, en de rupsen hebben slechts 
eenige doornen of vleezige aanhangsels, en zijn, aan haar eenigzins gevorkt 
achtereinde, dun. De meeste soorten zijn zeer fraai van kleur. In het zuiden 
van Frankrijk wordt aangetroffen de jasius, Nymph. iäsius. Vlugt drie duim, 
De achtervleugels met twee smalle staartachtige aanhangsels. Hoofdkleur 
bruinzwart, met blaauwen weêrschijn. Voorvleugels breed, met rood, achter= 
vleugels met geel gezoomd. De rups heeft vier hoornen aan het achterhoofd 
en is, even als de zeer dikke en korte pop, groen van kleur. Tot deze af- 
deeling behooren ook de iris-vlinders, Nymph. (Apalüra) iris en ilia, die 
in de bosschen van sommige streken van Middel-Europa zeer gemeen zijn. 
Vlugt twee en een halven duim. Hoofdkleur bruin, et blaauwen weêrschijn. 
Vleugels met lichte banden en vlekken. De rupsen leven vooral op populieren 
en wilgen. 

Aan deze afdeeling sluiten zich vervolgens een aanzienlijk getal uitheemsche 
soorten aan. Eene der merkwaardigste, om hare zeden, is Nymph. feronta, 
van Brazilië. Vlugt drie duim. Blaauwachtig grijs, geheel met lichte en 
donkere vlekken als gemarmerd. Gemeen in Oranje-bosschen. Vliegt hoog; 
zet zich echter dikwijls aan boomstammen en dan steeds den kop naar bene- 
den gerigt en de vleugels horizontaal uitgebreid. Loopt zeer schielijk, vooral 
wanneer twee voorwerpen, waarschijnlijk van verschillende sekse, elkander 
vervolgen, en laat alsdan, in korte tusschenpoozingen, een tikkend geluid 
hooren, hetgeen tot op twintig passen afstands duidelijk vernomen wordt. 

In Zuid-Amerika worden een aanzienlijk getal, meestal zeer groote soorten, 

Morpho, aangetroffen, welke door hare kenmerken met de voorgaande over- 
eenstemmen, maar wier vleugels op de bovenzijde, in het midden lichter 
(gemeenlijk prachtig metaalblaauw), op de onderzijde bruin met roode of 
andere oogvlekken, zijn. Eene der meest algemeene soorten is Morpho 
helénor. Vlugt vijf duim. 

Men onderscheidt onder den naam van Satijrus of Hipparch?a eene reeks 
van soorten, van welke sommige klein, andere tamelijk groot zijn, met 
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eenvoudige, meestal bruine kleuren, en wier vleugels niet zelden met oog- 
vlekken gesierd zijn. Hare voorpooten zijn onvolmaakt; de sprieten knods- 
vormig; de vleugels afgerond, en somtijds een weinig getand. De rupsen 
zijn geheel of nagenoeg naakt, van achteren puntig en gevorkt, zoo als ook 
de poppen. In Europa komen eene menigte soorten van deze afdeeling voor, 
en verscheidene worden er ook hier te lande aangetroffen, waar zij veelal 
den naam van zandoogen dragen. Eene der gemeenste is Sat. megeera. 
Vlugt één en twee-derden duim. Roodachtig geel, met bruine dwarsbanden 
en bruine ronde vlekjes met witte stipjes in het midden. Vooral gemeen aan 
drooge, zandige plaatsen. Vliegt den geheelen zomer door. Nog meer al- 
gemeen verbreid is Sat. janira. Even groot als de voorgaande. Bruin, met 

eenen groenachtigen weêrschijn; het wijfje met eenen geelachtigen band 

over de vleugels; de voorvleugels met eene oogvlek; de achtervleugels bij 
het mannetje met twee of drie kleine oogvlekken. Eene kleinere, zeer ge- 
meene soort, van eene okergeele grondkleur, is Sat. pamphìlus. Grootere- 
soorten zijn Sat. proserpina en hermiöne, van het warmere Europa. Vlugt 
twee en een halven duim. Vleugels met een’ breeden lichten band, die zich 
op den voorvleugel in vlekken oplost en eene oogvlek insluit. Grondkleur 
bij eerstgenoemde soort zwart; bij de tweede, bruin. — Sommige soorten 

zijn wit, met zwarte vlekken; b.v. het dambord, Sat. gälätheea. Vlugt 

één en drie-vierden duim. Wordt in het gematigde Europa en zelfs in onze 
grens-provinciën aangetroffen. Sat. lachesis en vooral Sat. ampkhitrite, beide 
uit het heete Europa, zijn grooter en hebben minder wit dan de voorgaande. 

Eene menigte, meestal tamelijk kleine soorten, Lyceena of Polyommatus, 
hebben in den regel knodsvormige sprieten en zeer kleine stekels aan de 
pooten; het derde lid der voelers is kegelvormig verlengd en nagenoeg naakt; 
de voorpooten zijn korter dan de overige pooten; de achtervleugels zijn 
somtijds van slaartvormige aanhangsels voorzien. De rupsen zijn langwerpig : 
zij hebben buitengewoon kleine pooten en hechten zich, om in pop te ver- 
anderen, met een dwars over het lijf gaanden draad vast.— Bij een aanzienlijk 

getal, over het grootste gedeelte van Europa verbreide, soorten is de hoofd 
kleur een grijsachtig blaauw, die echter bij de wijfjes niet zelden door bruin 
vervangen wordt. Onder deze behooren Pol. alezis. Vlugt één en een-vierden 
duim. Het mannetje hemelsblaauw, welke kleur bij het wijfje min of meer 
naar het grijsbruine trekt. Pol. argus; het wijfje heeft bruinachtige, het 
mannetje blaauwe vleugels met eenen breeden zwarten zoom. Pol. iölas, 
van het zuidelijke Europa, is grijsblaauw en heeft de vleugels met eenen, 

bij het wijfje breeden, bij het mannetje smallen, zwarten, met wit om- 

zoomden rand voorzien. Pol. aquïlo, van Lapland, heeft ruim eenen duim 
vlugt, is bruin van kleur, bij het mannetje naar het grijsblaauwe trekkende; 
de vleugels zijn van eenen witten, zwart omzoomden rand en lichte stippen 
en vlekken voorzien. — Bij andere soorten zijn de vleugels min of meer met 
roodachtigen goudglans. Onder deze behooren Pol. virgaurèg. Vlugt een 
en een-derden duim. Vleugels rood, met goudglans, met zwart omzoomd, 

en bij het wijfje met eenige zwarte vlekken. Pol. hippöthüë. Kleur als bij 
de voorgaande, maar grooter. Beide bewonen het warmere Europa. Eene, 
ook bij ons te lande zeer gemeene soort, is Pol. phleas. Vlugt één en 
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een-vierden duim. Voorvleugels vuurrood, met zwarte vlekjes en eenen zwar- 
ten zoom. Achtervleugels zwartachtig, met eenen breeden roodachtigen rand 
met zwarte stipvlekken. — Bij sommige soorten heeft de achtervleugel een of 
eenige korte staartvormige aanhangsels. Onder deze behooren Pol. (Thecla) 
betüle. Vlugt een en een-derden duim. Donkerbruin, met wit omzoomd. 
Op iederen voorvleugel eene oranjekleurige vlek en aan de lappen der achter 
vleugels, vlekken van dezelfde kieur. Eene andere soort, Pol. quercus, is 
bruin, met blaauwen weêrschijn. De rups leeft op eiken. Beide soorten zijn 
in de meeste streken van Europa te vinden.— Bij Pol. (Hyrina) jafra, 
van Java, zijn de aanhangsels der achtervleugels zeer lang en gekruld. — 
Bij eene zeer fraaije soort van Zuid-Amerika, Pol. (Erycina) licarsis, zijn 

de achtervleugels in het geheel verlengd en het staartvormige aanhangsel is 
breed en naar binnen gekromd. — Bij eene andere soort met een aanhangsel, 

Pol. (Barbicornis) bastlis, zijn de vleugels smal. Kleur donkerbruin, met 
roode vlekken. Van Brazilië. 

De Hespêria's zijn kleine of tamelijk kleine Dagvlinders, welke door hunne 
krachtige ineengedrongene gestalte aan de Nachtvlinders doen denken en, als 
deze, de achterscheenen, niet alleen aan het einde, maar ook aan de binnen— 

zijde, van stekels voorzien hebben. Haar kop is dik; de tong lang ; de oogen 
zijn groot, en de sprieten knodsvormig of aan het einde knopvormig. De 
rupsen zijn nagenoeg naakt, spindelvormig, en zij hebben eenen dunnen 
hals. Er worden in ons werelddeel een aanzienlijk getal soorten van dit ge- 
slacht aangetroffen, en sommigen komen ook in oussland voor. Onder deze 

behoort de komma-vlinder, Hesperia comma, zoo genoemd omdat men op 
zijne geelbruine voorvleugels eene zwarte, eenigzins naar eene komma gelij- 
kende schrap waarneemt. Vlugt een en een-vierden duim. Eene andere soort, 
Hesp. malvdrum, is donkerbruin, met talrijke witte vlekken. De rups is 
grijs; maar zij heeft eenen zwarten kop, en vier geele slippen aan den hals. 
Zij voedt zich van de bladeren der Malva, tusschen welke zij ook, na ze 
zamengesponnen te hebben, in pop veranderd, Eene soort, Hesp. linëöla, 
is geheel geel en zonder vlekken, maar het mannetje heeft een zwart schrapje 
op iederen voorvleugel. Men vindt in andere werelddeelen grootere soorten. 
Wij voeren van deze aan Hesp. thrax van Java. Vlugt twee en drie-vierden 
duim. Donkerbruin; op iederen voorvleugel drie bruingeele vlekken, 

De Uránia’s sluiten zich door hare zoowel aan het einde als in het midden 
gedoornde achterscheenen aan de Hesperia’s aan, ofschoon zij door hare ge- 
slalte en hare van ééne of meer franje- of staartachtige aanhangsels voorziene 
achtervleugels aan de, onder den naam van Paadjes bekende groote Dagvlinders 
doen denken. Hare sprieten zijn intusschen draadvormig en loopen in eene 
fijne, omgekrulde punt uit. Zij bewonen de heete luchtstreken en zijn grooten— 
deels met zeer fraaije kleuren gesierd. Wij voeren aan Ur. ripheeus, van 
Madagascar. Vlugt drie en een halven duim. De achtervleugels met ver- 
scheidene staartvormige aanhangsels. Zwart, met vele groene dwarsbanden 
en vlekken, welke kleur aan het einde der achtervleugels in het geele en 
roode overgaat. De rups is doornachtig, heeft de vier eerste vliezige pooten 
kort, en kruipt op de wijze der spanrupsen. Om in pop te veranderen, hecht 
zij zich met een, dwars over het lijf gesponnen draad vast. Een zeer verwant 
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ras, Ur. promêètheus, van hetzelfde eiland, alwaar het gemeen is, bosschen 
bewoont en slechts met het vallen van den avond vliegt. Eene andere soort, 
Ur. leilus, komt van Zuid-Amerika. Ur. Boisduvalii of Fernandine heeft 

nagenoeg drie duim vlugt, maar slechts één lang aanhangsel aan iederen 
achtervleugel. Goudgroen met zwarte dwarsstrepen. Achtervleugels met blaauw 
geschakeerd. Zij bewoont Cuba, 

DE NACHT -VLINDERS. (PHALENZ.) 

De Nachtvlinders zijn voornamelijk gekenschetst door de aanwezigheid van 
een zoogenaamd vleugelhaakje, hetgeen slechts bij sommige onderafdeelingen 
ontbreekt. Zij worden zoo genoemd, omdat de meesten niet dan met of 

na het vallen van den avond te voorschijn komen. Bij het zitten houden 
zij hunne vleugels, of zijdelings uitgebreid, of over elkander en tegen het 
lijf gesloten. De sprieten bieden, volgens de onderafdeelingen, velerlei af- 
wijkingen. De achterscheenen zijn zoowel in het midden als aan het einde, 
van doornen voorzien. De rupsen hebben vijf tot acht paar pooten. Zij zijn 
niet zelden met hair bedekt en maken, om in pop te veranderen, een spinsel 
of kruipen in den grond of tusschen de schors van boomen. De poppen 
zijn zonder hoeken, De Nachtvlinders zijn over alle werelddeelen verbreid, 
en zeer talrijk aan soorten. Hare verdeeling in kleinere of grootere onder- 
afdeelingen, biedt velerlei moeijelijkheden aan, aangezien de wijzigingen, 
welke hare kenmerken of levenswijze, volgens de soorten ondergaan, veel- 
vuldig zijn. Men kan de volgende groote geslachten of familiën bij deze af- 
deeling aannemen, te weten : die der sphinaen, der spinners, der uil-vlinders, 
der spanners, der motten, der rol—motten en der veder-motten. 

De Sphinxen. (Sphinz.) 

De Sphinxen, welke ook avondvlinders genoemd worden, zijn geken- 
schetst door hare sprieten, welke de gedaante van eene langwerpige, hetzij 
spoelvormige, hetzij driehoekig prismatische, knods hebben. Deze sprie- 
ten zijn somtijds van tandachtige inkervingen voorzien; geheel met hair- 
achtige schubjes bekleed en hare punt is zeer ‘fijn en meeslal een weinig 
omgekruld. De tong is niet zelden zeer lang; bij andere soorten zeer kort. 
De rupsen hebben zeslien poolen; zij zijn van achteren van een hoorn voor- 
zien, en somtijds naakt, somtijds met hairen bekleed. De gladde pop ligt 
gewoonlijk onder de aarde, somtijds ook tusschen zaamgesponnen bladeren 
verborgen. Deze Vlinders hebben meestal smalle vleugels. Hunne vlugt is 
schielijk, en men ziet hen gewoonlijk ’s avonds of ook 's morgens vroeg 
pijlsnel van de eene bloem tot de andere vliegen. In de rust zijn de vleugels 
geheel of gedeeltelijk gesloten. Hun lijf is krachtig en in den regel kegel— 
vormig. Zij hebben den naam van Sphinxen gekregen, omdat de rupsen van 
sommige soorten eene houding aannemen, welke aan de Sphinx der fabelleer 
doet denken. De talrijke soorten dezer afdeeling van Vlinders zijn over de 
geheele wereld verbreid. 
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| De eigenlijke sphinven hebben prismatische, van fijne inkervingen voor- 
ziene sprieten; eene duidelijke, somtijds zeer lange tong en smalle vleugels. 

Zij vliegen zeer schielijk. Vele soorten zijn bij ons onder den algemeenen 
naam van pijlstaart bekend. De meest beroemde en eene der grootste soorten 

is de doodshoofd-vlinder, Sphinx (Acherontîa) atröpos. Vlugt vier tot 
vijf duim. Ligchaam zeer krachtig. Tong kort. Voorvleugels bruin, met 
lichte en zwarte vlekken en strepen. Achtervleugels geel, met twee zwarte 
banden. Borstschild zwart, met eene groote, geele, van twee zwarte punten 

voorziene vlek, wier gedaante eenigzins aan die van eenen menschenschedel 
doet denken, en welke aanleiding heeft gegeven tot den naam van dezen 
vlinder. De rups is geel, met groen geschakeerd, met blaauwe hoekige strepen 
op den rug; zij voedt zich met de bladeren van allerlei planten, vooral van 
aardappelen of ook van jasmijn; daar zij zich bij dag zelden vertoont, zoo 
spoort men haar bij nachttijd met eene lantaarn op, wier licht zij gaarne 
opzoekt. Deze groote Vlinder ís in kleinen getale over geheel Europa verbreid, 
en soortgelijke voorwerpen, die somtijds slechts weinig van de onze afwijken, 
worden ook in de meeste overige werelddeelen aangetroffen. Hij maakt, met 
zijnen tromp, een vrij sterk geluid, en dit, zoowel als de zoogenaamde doods- 
hoofd—vlek, hebben vroeger bij de bijgeloovige menigte aanleiding gegeven, 
dit onschuldige dier voor eenen doods-profeet te houden. — Bij andere 
soorten is de tong zeer lang. Eene der, hiertoe behoorende, ook bij ons, 
meest bekende soorten is de liguster-pijlstaart, Sphinx ligustri. Vlugt 
meer dan vier duim. Voorvleugels grijsbruin. Achtervleugels rood met zwarte 
dwarsbanden. Rups geelgroen, met geele luchtgaten en boven deze met 
schuinsche witte en roode strepen. Men vindt haar in den nazomer vooral op 
den ligusterstruik. De vlinder komt eerst in den volgenden zomer te voor- 
schijn. — De winde-pijlstaart, Sphine econvolvùli, zoo genoemd omdat 
zijne rups op de veld-winde (Convolvúlus arvensis) leeft, heeft in grootte, 
gestalte en de kleur van zijn achterlijf veel overeenkomst met den Liguster 
pijlstaart, maar zijne vleugels zijn allen bruingrijs, met zwart gevlamd, ge- 
vlekt en gestreept. Men ziet hem, met den voorgaanden, tegen den avond, 
veel om groote bloemen, vooral kamperfoelie, zwerven. De dennen-pijlstaart, 
Sphinx pinastri, is kleiner, bruinachtig grijs, met donkere vlammen en heeft 

_het achterlijf wit met zwarte ringen. Men vindt hem in de maand Junij over 
dag aan de stammen van dennenboomen zitten, De rups is grijsgroen met 
eene roode streep langs den rug en geele strepen aan de zijden. — Eene zeer 
fraaije groote soort is de oleander-pijlstaart, Sphinx (Deilephila) nerii, 
zoo genoemd, omdat zich zijne rups van de bladeren van den oleander—heester 
voedt. Deze soort, uit het warme Europa, wordt slechts enkel en zeer zelden 

in het gematigde Europa aangetroffen, waar voornoemde plant niet in het 
wild groeit. De vlinder heeft vier tot vijf duim vlugt en is zeer aangenaam 
met groen, geel, grijsrood en violet geschakeerd. — De wolfsmelk-pijlstaart, 
Sphinx euphorbiw, is overal zeer gemeen, waar de plant, van welke zijne 
rups leeft (Euphorbia eyparissias) groeit. De rups is zeer in het oog vallende 
door hare zwarte, met geele, roode en witte stippen en strepen gesierde, hoofd 
kleur. De Vlinder heeft drie duim vlugt, en de achtervleugels zijn van zwarte 
en bleekroode banden voorzien,— De rupsen van sommige soorten voeden 

41 



522 

zich gaarne met de bladeren van den wijngaard; zij zijn bruin van kleur, 
van voren met eenige zwart-en-wilte oogvlekken, en haar ligchaam loopt 
van voren tamelijk puntig uit: zij of de vlinders worden derhalve in vele 
streken olifant, zwijntje of wijngaard-vlinders genoemd. De zeldzaamste 
van allen is Sphinx célêrto. Vlugt meer dan twee en een halven duim. Voor- 
vleugels bruin, met witte strepen. Achtervleugels rood, met zwart geslreept. _ 
De gewone soort, Sphinx elpenor, die ook in ons land aangetroffen wordt, 
is even groot als de voorgaande, en purperachtig olijfgroen; het lijf met 
purperroode strepen; de vleugels met breede lichtroode zoomstrepen. De 
kleine olifant-pijlstaart, Sphinx porcellus, heeft slechts twee duim vlugt _ 
en is olijfgroen, met breede roséroode strepen en zoomen. 

Bij sommige soorten (Smerinthus) zijn de vleugels langs den buitenkant 
ingekorven; de voorvleugel loopt hoekig uit; de sprieten zijn als van zaag — 
tandjes voorzien; de tong is kort; zij zuigen ziltende, en houden de vleugels 

in de rust tamelijk sterk uitgebreid. De rupsen zijn sagrijnachtig, blaauwgroen 
met lichte dwarsstrepen, en de poppen liggen onder de aarde verborgen. De 
gemeenste soort, ook bij ons te lande, is de linden-pijlstaart, Sphine tilie. 
Meer dan twee en een halven duim vlugt. Voorvleugels met witgroene, olijf- 
kleurige en roodachtige vlekken. Achtervleugels roodachtig. Kleur, volgens 
de voorwerpen, veelvuldig gewijzigd. De rups voedt zich voornamelijk met 
de bladeren van den lindenboom. De populier-pijlstaart, Sphinx popùüli, 

heeft ruim drie duim vlugt, en tamelijk breede, bruin— of roodgrijze vleugels 

met geele aderen. De rups leeft voornamelijk op populieren. De paauwoog— 
pijlstaart, Sphinx ocellata, heeft de achtervleugels gedeeltelijk rood en met 
eene groote, blaauwe, met zwart omzoomde vlek. De rups voedt zich voor- 
namelijk met de bladeren van wilgen. Voornoemde drie soorten zijn algemeen 
over geheel Europa verbreid. Veel zeldzamer is daarentegen de eiken-pijlstaart, 
Sphinx quercus. Vlugt meer dan drie duim. Okergeel, met bruine en rood 
achtige schakeringen en dwarsbanden, De rups voedt zich met de bladeren 
van jonge eikenboomen. 

Sommige kleine soorten (Macroglossa) hebben een bundel hairen aan weêrs— 

zijde van het achterlijf. Mare tong is lang, en zij vliegen zeer schielijk en 
veelal reeds over dag. De meest verbreide soort is de meekrap-pijlstaart, 
Sphinx stellatärum. Vlugt twee duim. Voorvleugels grijsbruin. Achter- 
vleugels bruinachtig oranje. De rups leeft op de meekrap, het lieve-vrouwen 
bedstroo en andere diergelijke planten. — Bij sommige soorten zijn de vleugels 
in het midden doorschijnende als glas: hetzij dat de schubjes ontbreken of 
zoo los zitten, dat zij bij het eerste vliegen verloren gaan. Onder deze behoort 
Sphinx fuciformis. Vlugt ruim anderhalven duim. Vleugels met eenen bruin— 
rooden zoom. Eene verwante soort, maar met zwart omzoomde vleugels, is 
Sphinx bombyliformis. 

Een zeer aanzienlijk getal kleine soorten, Sesta, hebben door hare smalle, 
grootendeels doorschijnende vleugels, hare eenvoudige kleuren, en haar, veelal 
met lichtkleurige ringen versierd achterlijf, eene zekere uiterlijke overeen- 

komst met de Wespen of sommige Vliegen. Hare pooten zijn krachtig en met 
doornen gewapend. Zij hebben eenen kleinen kop, maar groote oogen. Het 
veelal slanke achterlijf is niet zelden, aan het einde, van langere hairen 



525 

‚ woorzien, en de sprieten der mannetjes zijn aan het einde, tevens min of meer 
penseel- of borstelachtig. Zij hebben groote tasters en de meesten eenen langen 

_tromp. De rupsen leven grootendeels in het merg der planten. Deze Vlinders 
behooren overal onder de meer zeldzame soorten. Zij vliegen over dag. — 

_De grootste soort van ons werelddeel, die ook hier te lande voorkomt, is Sesia 
apiformis. Vlugt twee duim. Lijf met zwarte en geele ringen. De glasachtige 
vleugels met bruine zoomen. De rups leeft in het oudste gedeelte van den 
stam en in de wortels van populieren. De rups van eene andere soort, Sesta 
fipuliformis, leeft in het merg der aalbeziën- en frambozenstruiken. Men 
vindt den vlinder, die slechts één duim vlugt heeft, in de maanden Junij en 
Julij. — Bij sommige kleine soorten zijn de vleugels slechts met enkele glas- 
achtige vlekjes bedekt. Onder deze behoort Thyris fënestrina. Vlugt ruim 
eenen halven duim. Zwart; vleugels met bruingeele dwarsstrepen, en eenige 
glasvlekken. Achterlijf met een’ of twee witte ringen. Bewoont het warmere 
Europa. Bij Thyris sepulchrälis, van Noord-Amerika, zijn de glasvlekken in 
grooteren getale aanwezig. Thyris vitrina van Sicilië heeft er daarentegen 

slechts eene op iederen voorvleugel, 
Eene aanzienlijke reeks van kleine soorten (Zygeena), meest uit de oude 

wereld, met veelal levendige kleuren, hebben smalle vleugels, welke zij in 
de rust aan het lijf sluiten. Zij vliegen langzaam, over dag, en worden op 
bloemen of aan het gras aangetroffen. De rupsen zijn met min of meer ont- 
wikkelde hairen bekleed, en zij verpoppen in perkamentachtige spinsels, welke 
zij aan de sleelen van planten kleven, De meeste soorten hebben knodsvormige 
sprieten, roode achtervleugels en groene voorvleugels met roode vlekken. De 
gemeensle in Europa en ook hier te lande, vooral in onze duinen, is Zyg. 
frlipendülee. Vlugt anderhalven duim. Lijf blaauwachtig. Achtervleugels 
rood. Voorvleugels glanzig donkergroen, ieder met zes roode vlekken. De 
rups leeft op het gras of andere planten. Eene kleinere, fraaije soort, Zyg. 
pulchella, van de Kaap, heeft de achtervleugels met zwart gezoomd en wit 
in het midden. — Bij sommige soorten zijn de sprieten minder knodsvormig. 
Onder deze behooren Zyg. (Syntomis) phegea. Blaauw, met witte vlekken 
en twee oranjekleurige ringen om het achterlijf. Op weilanden in bosschen. 
Bewoont het warmerê Europa. Eene andere soort, Synt. mijodes, van Mada- 
gascar heeft zeer kleine achtervleugels. — Bij andere soorten zijn de sprieten 
volgens de sekse verschillend : bij de mannetjes namelijk kamachtig inge- 
sneden; bij de wijfjes draadvormig. Onder deze behooren : Procrts stätïices. 
Vlugt een’ duim. Goudgroen. Onderzijde en achtervleugels bruin. Proc. 
nebulösa is geelachtig wit. Zij bewonen beiden ons werelddeel. — Bij Afychta 
appendiculâta, van Hongarijë, welke zich hier aansluit, verschillen beide 

seksen onderling in grootte, gestalte en kleur. 
Aan de Sphinxen sluiten zich sommige uitheemsche, middelmatige of groote 

soorten aan, welke, even als de Sphinxen, knodsvormige sprieten hebben, 

en wier vleugels, zoo als bij de Nachtvlinders in het algemeen, van haakjes 
voorzien zijn; welke echter, door hare breedere vleugels, en haar voorkomen, 

eerder aan Dag- dan aan Nachtvlinders doen denken. Zij hebben allen eene 
duidelijke tong, en hare onder- of liptasters vertoonen drie duidelijk afgeschei- 
dene leden. De meesten bewonen het heete Amerika, Bij velen zijn de sprieten 



524 

aan het einde verdund en puntig. Onder deze behooren : Castnia Lycus, 
van Guyana. Vlugt ruim drie duim. Donkerbruin; iedere vleugel met een 
witten band; de voorvleugels, buitendien, met witte, de achtervleugels met 
bruinroode vlekken. Agarista glycine uit Australië, heeft slechts twee duim 
vlugt, en is bruinzwart : de voorvleugels met geele dwarsbanden ; het achterlijf 
aan het einde rood. — Bij sommige Zuid-Amerikaansche soorten, Coronis, 
loopende sprieten, aan het einde, stomp knodsvormig uit, en de achtervleugels 
hebben een verlengd aanhangsel. Eene dezer is Cor. egina van Brazilië. 
Bruin, met lichte dwarslijnen. Achtervleugels met een rooden band. 

De Spinners. (Bombyz.) 

De Spinners zijn Vlinders van eene krachtige, plompe gestalte; en wier 
sprieten van twee rijën aanhangsels, als de tanden van kammen, voorzien zijn, 
welke echter bij de mannetjes veel sterker ontwikkeld zijn dan bij de wijfjes. 
Hun lijf is dik en met hairen bekleed; de pooten zijn krachtig en de vleugels 
meestal breed. De tong is klein en de tasters zijn kort. De mannetjes zijn 
niet zelden aanmerkelijk kleiner dan de wijfjes. Daarentegen zijn de wijfjes 
van sommige soorten min of meer volkomen vleugelloos. De meesten hebben 
de vleugels, bij het zitten, aangesloten. De rupsen, zoo als somtijds ook 
de poppen, zijn veelal met lange hairen bedekt. Eerstgenoemden overwinteren 
niet zelden, en de poppen zijn in een spinsel, hetzij boven, hetzij onder den 
grond, verborgen. 

Eene van de merkwaardigste en nuttigste, maar tevens onaanzienlijkste 
soorten is de zijde-spinner, Bombye mori, Vlugt omstreeks twee duim. 
Vuilwit; op iederen voorvleugel twee of drie flaauwe lichtbruine strepen en 
eene halvemaanvormige vlek. De rups, in het dagelijksche leven zijde-worm 
genoemd, bereikt eene lengte van drie duim; zij is glad, lichtgrijs en heeft, 
achter op den rug, een klein hoorntje. Haar voornaamst voedsel zijn in ons 
werelddeel de bladeren van den moerbezie-boom. Het spinsel, waarin zij tot 
pop veranderd, is langwerpig eirond, en bestaat uit de buitengewoon fijne, 
fraai geele of ook witte draden, welke, afgerold en zaamgesponnen, de draden 
vormen, waaruit men allerlei zijden stoffen weeft. De Zijde-vlinder bewoont 
oorspronkelijk het noordelijk China. De kunst, zijden stoffen te vervaardigen, 
werd door de Chinezen reeds in de oudste tijden uitgeoefend. Ten gevolge 
der groote volksbewegingen, welke in de eerste eeuwen van onze tijdrekening 
in Middel-Azië plaats hadden, werd de zijdeworm-teelt in het zuidelijke China 
en tot het noordelijke Indië verbreid; van waar, onder Keizer JUSTINIANUS 
in de zesde eeuw van onze tijdrekening, de eijeren van den Zijde-worm naar 
Griekenland gebragt werden en aldaar de zijde-teelt ingevoerd werd. Later werd 
zij in Sicilië en Calabrië, en eerst in de vijftiende eeuw in Frankrijk ingevoerd. 
Dit land, naar het zuiden open, en niet zoo als de overige landen van Middel- 
Europa door hooge gebergten afgesloten, is derhalve bijzonder geschikt voor 
dezen lak van nijverheid, en heeft aldaar ook den hoogsten trap van ontwik- 
keling bereikt. — Eene der bij ons meest algemeen verbreide en schadelijke 
soorten is de ringrups-vlinder, Bombya neustria. Vlugt anderhalven duim. 
Vaalgeel, op iederen voorvleugel met twee vaalbruine dwarsstrepen. De rups, 
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ringrups genaamd, is twee duim lang, met hair bedekt, blaauwgrijs, met 
verscheidene oranjekleurige en ééne witte rugstreep. Deze soort heeft haren 
naam verkregen door hare eijeren, welke ringsgewijze, digt bij elkander, 
om de boomtakken gelegd worden. Zij hebben de gedaante van lichtgrijze 
parelen: en zijn overtrokken en aan den boom gehecht door eene kleverige 
stof, welke aan de lucht verhardt. Men ziet er meestal verscheidene honderden 
bij elkander, in tien en meer rijën. De rupsen komen dikwijls reeds in het 
najaar uit, en leven, in den beginne, in spinsels tusschen de bladen, Kan 
men deze niet wegnemen, zoo verbreiden zich de rupsen allengskens over 
de boomen, en eten die niet zelden geheel kaal. — Eene, om de zeden harer 
rups, merkwaardige soort is Bombye prücesstonea. Zij bewoont Middel- 
Europa. Vlugt een en een-vierden duim. Grijs ; voorvleugel met drie donkere 
dwarslijnen. De rups is zwartachtig, aan de zijden wit, en met bruinachtige, 
zeer fijne en aan de punt omgekrulde hairen, welke zeer gemakkelijk van het 
dier of zijne spinsels losraken, aan het vel vasthaken, en hevige ontstekingen 
of gezwellen te weeg brengen. Deze rupsen voeden zich van eikenbladeren, 
en ieder broeisel, vijf- en meer honderd in getale, leeft gezellig, in spinsels, 
welke na iedere vervelling verlaten worden. Eerst na de derde ruijing 
maken zij zich een vast spinsel, hetgeen grijs van kleur en aan eenen grooten 
tak of den stam bevestigd wordt. Deze vaste woonplaats verlaten zij slechts 
bij avondtlijd, en marscheren alsdan, als het ware, eenen geregelden optogt 
vormende, in eene digt geslotene kolom, op de boomen, waar zij zich, na 
allerlei regelmatige zwenkingen, als soldaten, gemaakt te hebben, verdeelen, 

den geheelen nacht dóór eten en ’s morgens in eenen even geregelden optogt 
terugkeeren. In deze woonplaats verpoppen zij zich ook, iedere rups in een 
afzonderlijk spinsel, uit alle hairen van haar ligchaam vervaardigd. — Eene 
verwante soort, Bombye pilijoeampa, en wier rups tevens in hare levens= 
wijze veel overeenkomst heeft met die der voorgaande, houdt zich op sparre= 
boomen op. — Zeer gemeen in Europa en ook bij ons te lande is de zoogenaamde 
rietvink, Bombyzx potätoria. Vlugt, ongeveer twee duim. Voorvleugels met 
bruine dwarsstrepen en een wit vlekje. Grondkleur bij het mannetje rood- 
bruin; bij het wijfje bruinachtig okergeel. De eijeren zijn groenachtig 
van kleur. De groote geele rups met zwarte ringen, is op de bovendeelen 
van groote hairbundels voorzien. Zij voedt zich met gras, riet en andere 
planten. 

Bij sommige soorten zijn de vleugels als gefestonneerd, en doen aan bla- 
deren denken. Onder deze behoort Bombye quercifolta, Vlugt drie duim. 
Koperkleurig, met zwarte zig-zag-lijnen. De, vier duim lange, met hairen 
bedekte, rups vindt men aan het onderste gedeelte der stammen of takken 
van boomen zitten. Zij voedt zich met gras of de bladeren van vruchtboomen, 
rozen, enz.— Eene andere Europeaansche soort is Bombyx popùlifolia. 
Zij is lichter van kleur dan de voorgaande, en de rups voedt zich met de 
bladeren van populieren, wilgen, enz. 
_De rups van eene even groote soort, Bombyax pini, is zeer nadeelig voor 

de sparrebosschen. De vlinder is roodachtig grijs van kleur, op iederen voor- 
vleugel met twee roodbruine dwarsbanden en een wit vlekje, Het mannetje 

is kleiner en meer grijsachtig. 
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Bij eene aanzienlijke reeks van soorten (Saturnia) is iedere vleugel van 
eene, meestal doorschijnende, oogvlek voorzien. De vleugels zijn bij het 
zitten uitgebreid. Onder deze afdeeling behooren de grootste soorten van 
het geslacht. De grootste van ons werelddeel is het groote nacht—paauwoog, 
Bombye pyri of pavonia major. Vlugt meer dan vier duim. Hoofdkleur 
bruin, maar als met eene grijze stof bedekt. Bewoont het zuidelijke Europa. 
De rups vertoont, na iedere ruijing, gewijzigde kleuren. Zij voedt zich voor- 
namelijk met de bladeren van vruchtboomen, Gene tweede Europeaansche 
soort, Bombye spini, heeft minder dan drie duim vlugt. Nog kleiner is 
Bombye carpini, en vooral kennelijk, doordat de achtervleugels bij het man- 
netje eene geelbruine grondkleur hebben. De tau, Bombyx (Aglaia) tau, 
van het middele en warme Europa, heeft, als de voorgaande, meer dan 

twee duim vlugt, maar hare grondkleur is een bruinachtig oranjegeel. — 
Onder de uitheemsche soorten is vooral algemeen bekend de atlas, Bombyz 
atlas, van Achter-Indië. Vlugt acht duim. Roestkleurig, met eene groote 

doorschijnende vlek op iederen vleugel. Van Java. De spinsels van sommige 
soorten leveren eene zeer goede zijde : zij werden, in Azië, reeds van oudtijds 
tot dit doel gebruikt, en men is thans weder in Frankrijk bezig, proeven 
te nemen met deze soorten. Dit is vooral Bombyz eynthia. 

Bij sommige groote uitheemsche lichtgeele soorten, met halfmaanvormige 
vlekken, zijn de achtervleugels, zoo als dit ook plaats heeft bij verscheidene 
andere geslachten van Vlinders, staartvormig verlengd. Hiertoe behooren 
Bombyr (Actias) maenas, van Oost-Indië: vlugt zes duim, staartvormig 
aanhangsel even lang. Bombyzx sélëne, van Ceylon, een weinig kleiner; 
staartvormig aanhangsel veel korter. Bombya luna, van het zuidelijk Noord- 
Amerika, nog kleiner. 

Sommige soorten zijn min of meer wit van kleur, en meestal met zwarte 
lijntjes of vlekjes versierd. Zeer gemeen bij ons is Bombyx chrysorrhea. 
Vlugt een en een-derden duim. Wit. Achterlijf bruin, van achteren met wol- 
achtige hairen, met welke het wijfje de eijeren, die zij op de bladeren van 
allerlei boomen legt, bedekt. Eene verwante soort, Bombye auriflüa, heeft 
het achterlijf geel. Eene derde soort, Bombyex salicis, is grooter en geheel 
wit, De rups leeft voornamelijk op wilgen en populieren, aan wier stammen 
het wijfje ook hare eijeren legt. De non, Bombyrx mönacha, is grijsachtig 
wit, met witte zig-zag-lijnen. Het lijf is bleek purperrood. Vlugt ruim twee 
duim. De rups voedt zich met de bladeren van allerlei boomen , vooral echter 
van sparreboomen. Vertoont zich, in sommige jaren, in zoo grooten getale, 
dat alsdan door haar somtijds geheele bosschen vernield worden. Eene soort, 
Bombya (Sericaría) dispar, is merkwaardig, omdat het mannetje veel kleiner 
en anders gekleurd is dan het wijfje. Vlugt, van het mannetje, een en drie- 
vierden duim: geelbruin; de voorvleugels met zwarte zig-zag-lijnen. Het 
wijfje is een-derde grooter ; grondkleur bruinachtig wit. Gemeen in Europa 
en ook bij ons. De rups voedt zich met de bladeren van vrucht— en andere 
boomen. 

Bij vele kleinere soorten zijn de vleugels der wijfjes onvolkomen ontwik- 
keld of ontbreken geheel en al. Eene der gemeenste is Bombya (Orgyia) 
antigua, Het mannetje heeft een en een-vierden duim vlugt, en is geelbruin, 
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op iederen voorvleugel met eenige donkere dwarslijnen en een wit vlekje. Het 
wijfje heeft een dik, grijsbruin lijf, en in het geheel geene vleugels. De 

‚ rups is met bundels hairen van allerlei kleuren bedekt, en voedt zich 
met de bladeren van allerlei boomen en heesters. — Bij andere zeer kleine 
soorten (Psyche) hebben de wijfjes pooten noch vleugels en blijven, gedu- 
rende haar geheel leven, in den zak zitten, welken de madevormige rups 

vormt en met zich rond sleept. De meesten worden in het warme Europa 
} waargenomen, De in ons werk afgebeelde soort is Ps. calvella. De rupsen- 
zak van Ps, hêliz heeft de gedaante van een klein slakken—hoorntje. 

De rupsen van sommige soorten leven in het binnenste der planten, voeden 
zich met deze deelen en maken daervan ook haar spinsel. Zij behooren der- 

‚_ halve onder de zeer schadelijke dieren. De meest bekende dezer is de hout— 
rups, Bombyz cossus of Cossus ligniperda. Vlugt ruim drie daim. Bruingrijs, 
met vele zwarte afgebrokene en ineenloopende dwarslijntjes. De rups bereikt 

drie duim lengte, en heeft twee jaren noodig, alvorens zij tot pop verandert. 
Zij is op de bovendeelen roodbruin, op de onderdeelen geel. Zij leeft voor- 
namelijk in het binnenste der stammen van wilgen en populieren, heeft eene 
sterke lucht bij zich, en is zeer gemeen in het grootste gedeelte van Europa 

en ook bij ons te lande. Eene andere, aanmerkelijk kleinere soort, Bombya 
 (Zeuzera) esecùüli, is wit met slaalblaauwe puntvlekjes. De rups leeft van 
‚het merg van allerlei boomen, houdt zich echter meestal in de jonge takken 

en hoog op de boomen op. De vlinder komt in Augustus te voorschijn, en 
wordt ook bij ons te lande aangetroffen. — De rups van eene soort, Bombyz 

(Hepiolus) humüli, voedt zich met merg der wortels van de hop, en wordt 
derhalve, in die streken, waar deze plant geteeld wordt, niet zelden voor 

haar zeer schadelijk. Vlugt twee duim. Het mannetje is wit; het wijfje heeft 
de voorvleugels geel met roode vlekken. 

Een aanzien:ijk getal soorten, Euprepia, die meestal zeer fraai van kleur 
zijn, hebben draadvormige sprieten, die echter bij de mannetjes gedeeltelijk 
gekamd of gekorven zijn. De rupsen zijn met verhevenheden bedekt, op 
welke groote bundels hairen staan : zij worden derhalve beerrupsen genoemd : 
deze hairen veroorzaken, wanneer zij op het vel komen, niet zelden ontste- 

kingen. Zij maken digte spinsels , waarin zij in pop veranderen. De gemeenste 
‚soort in ons werelddeel is de beerrups-vlinder, Bombyz caja. Vlugt, twee lot 
twee en een’ halven duim. Voorvleugels donkerbruin met een net van breede 
wilte banden. Achtervleugels en achterlijf menie-rood, met ronde, zwarte 

vlekken. De rups voedt zich van gras, salade en de planten van allerlei kruiden 
en heesters, Eene der zeldzame en grootste soorten is Bombyrx matronùla. 
Vlugt ruim drie duim. Voorvleugels bruin met geele vlekken. Bewoont het 
warmere Europa. De rups leeft gemeenlijk twee jaar, voor zij in pop ver- 
andert. Bombyre dominùüla, met twee duim vlugt, heeft de voorvleugels 
zwart met witte vlekken; de achtervleugels purperrood met zwarte vlekken. 
In kleur eenigzins met haar verwant is Bombyx hebe, maar het wit vormt, 
bij deze soort, op de voorvleugels, onregelmatige dwarsbanden. Beide soorten 
bewonen het middele en warme Europa. Eene kleinere soort, Bombyr pur- 
purèa, heeft de voorvleugels zwavel- of okergeel met zwartachtige vlekken, 
de achtervleugels purperrood met zwarte vlekken, Zeer gemeen in Europa, 
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en ook bij ons te lande, is de mede kleinere Bombyzx jacobwea. Voorvleugels 
bruin met twee eironde roode vlekken en eene roode streep. Achtervleugels 
rood. De rups is geel met zwarte ringen, en leeft op het St. Jacobs-kruid _ 
(Sénécio vulgäris). 

De rupsen van sommige soorten bieden zeer in het oog vallende afwijkingen 
van den gewonen regel. Onder deze behooren : Bombyz (Endrömis) versicölor, — 
uit het warmere Europa, Vlugt twee en een’ halven duim, Witachtig met — 
licht— en donkerbruine vlekken. Het mannetje heeft eene oranjebruine grond= _ 
kleur. De rups is glad, met eene piramiedvormige verhevenheid op den laatsten 
ring; van boven geelachtig wit, op de onderdeelen groen; langs de zijden 
met schuinsche witte en zwarte strepen. Zij voedt zich met de bladeren van 
berken, elzen= en andere struiken. Nog zonderlinger is de rups van Bombye 
(Harpyia) vinula, en andere verwante soorten, doordat haar lijf van achteren — 
gevorkt is en in twee tamelijk lange dunne punten uitloopt. Voornoemde — 
soort, bij ons de hermelijn genoemd, heeft twee en een’ halven duim vlugt 
en is grijsachtig met donkere zig-zag-lijnen. 

De Uil-vlinders. (Noctua.) 

De Uilvlinders, in het dagelijksch leven, eenvoudig wilen genoemd, zijn 
Nachtvlinders met tamelijk smalle en verlengde voorvleugels, wier buiten— 
rand afgerond is; een krachtig, meestal kegelvormig en gewoonlijk met 
schubben bedekt achterlijf; borstelvormige sprieten, die somtijds op de 
onderzijde ingekorven zijn; en eene tamelijk lange spiraalvormige tong. De 
rupsen hebben in den regel acht, zelden zeven of zes paar pooten, en ver- 
poppen zich meestal in een spinsel, De Uilvlinders zijn over de geheele wereld 
verbreid. Sommigen bereiken eene zeer aanzienlijke grootte; anderen hebben 
slechts eenen duim of nog minder vlugt. 

De grootste soorten, Erébus, bewonen de heete luchtstreken en zijn in 
ons werelddeel slechts door eene soort, Noctua scapulosa, welke het warme 
Spanje bewoont, vertegenwoordigd. Zij zijn meest grijs of bruin van kleur. 
De gewone soort van Suriname is Noetua strix. Vlugt negen tot tien duim. 
Vleugels op de bovenzijde wit, met bruine vlekken en zig-zag-lijnen gemar- 
merd. Onderzijde bruingrijs met witte vlekken. 

Andere soorten, die grootendeels somber van kleur zijn , hebben de vleugels 
breeder dan gewoonlijk, en deze zijn, langs hunnen buitenrand, zaagtand= 
achtig ingekorven. Onder deze behoort Noetua (Mania) maura. Vlugt meer 
dan twee duim. Donker grijsbruin, met koperglans, met zwarte en lichte 
vlekken en banden. De rups leeft op planten in de nabijheid van het water, 
Bewoont Europa; is echter overal min of meer zeldzaam. 

Men noemt weeskinderen, Catocäla, de soorten, wier achtervleugels, op 
eene fraai roode, blaauwe of geele grondkleur, zwarte banden vertoonen. 
De voorvleugels zijn in den regel grijs, met donkere en lichte zig-zag-lijnen 
en vlekken, welke kleurschakering aan die der grijze mossen (Lichen) doet 
denken. Haar kegelvormig en puntig achterlijf is met glad aanliggende hairen 
bekleed, De vleugels zijn aan hunnen buitenrand zaagtandachtig ingekorven. 
De rupsen hebben in het algemeen de kleur van boomschors, en zijn omstreeks 
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op het midden van haar ligchaam van een, niet zelden in twee punten uit- 
‚ loopend, knobbeltje voorzien. De poppen zijn als met een grijsblaauwe stof ge- 
_poederd en in zaamgesponnen bladeren verborgen. De grootste soort is het 
blaauwe weeskind, Noctua fraxini. Vlugt meer dan vier duim. Achter- 
vleugels zwart met een’ breeden blaauwen band en smallen, blaauwen zoom. 
De rups leeft op populieren, esschen, beuken en berken. Komt in de meeste 
streken, ook in ons land, slechts in zeer kleinen getale voor. Zeer gemeen 
daarentegen, vooral bij ons, is het gewone roode weeskind, Noctua nupta. 
Vlugt drie duim. Achtervleugels hoogrood, met twee zwarte banden. De rups, 
welke men van Mei tot Julij op wilgen vindt, maakt tusschen de bladeren dezer 
boomen een groot en fraai spinsel, waar zij zich inpopt. Den vlinder vindt 
men in den nazomer en herfst, zeer menigvuldig, over dag, aan hout- of 
muurwerk zitten, Eene der kleinste soorten met roode ondervleugels is Noctua 
pacla, die slechts een en een-vierden duim vlugt heeft en het n oord-oostelijke 
Europa bewoont. Onder de soorten met geele achtervleugels behoort : Noctua 
päränympha, Vlugt twee duim. Achtervleugels met twee zwarte banden. De 

rups leeft op wilde pruimenboomen en den meidoorn. Vaderland : het ge- 
matigde en warme Europa. In het algemeen zeer zeldzaam. 

Bij sommige soorten, Triphena, zijn de oranjegeele achtervleugels slechts 
met eenen breeden zwarten band versierd. Ons volk geeft aan deze Vlinders 
den zonderlingen naam van hooibeesten; waarschijnlijk, omdat zij over dag 
veel in hooibergen verscholen zitten. Men vindt, in ons land, twee soorten 
van deze Vlinders. De grootere soort is Noctua prôónùba of innúba. Vlugt 
ruim twee duim. Voorvleugels geel- of roodbruin, met bronzen weêrschijn 
en lichte dwarslijnen en vlekken. Zeer veranderlijk van kleur, volgens de voor- 
werpen. Komt, in den zomer, tegen den avond, te voorschijn, en is zeer 
gemeen om en in de woningen, in tuinen, enz. De rups houdt zich over dag 
onder de aarde verborgen en kruipt slechts 's nachts uit hare schuilplaats, 
om zich met de bladeren van primula's, kool, salade en andere planten te 
voeden. De kleinere soort, Noetua cömes, is minder algemeen. 

De meeste overige zeer talrijke Uilvlinders behooren onder de kleinere 
soorten. De gemeenste in Europa en ook bij ons is de gamma-uil, Noctua 
(Plusia) gamma. Vlugt een en een-vierden duim. Hoofdkleur grijsbruin. 

Tedere voorvleugel met een zilverachtig teeken, hetwelk op de Grieksche letter 
Gamma gelijkt. De rups is groen met witte streepjes en korte hairtjes. Zij 
voedt zich van allerlei planten, vooral moeskruiden, hennip en vlas, is in 
sommige jaren buitengewoon menigvuldig, en rigt alsdan groote verwoestingen 
aan: zoo als b.v. in het jaar 1829 in de provincie Groningen. De vlinder 
vliegt niet zelden reeds bij dag en wordt overal om de bloemen zwervende 
aangetroffen. — Eene in grootte en gedaante op de voorgaande gelijkende, 
maar minder menigvuldige soort is de goud-uil, Noctua (Plusia) chrijsitis. 
Grijsbruin. Ieder voorvleugel met twee groengouden breede, meestal ineen- 
gesmoltene, banden. — Eene der fraaiste inheemsche soorten is Noctua 

_delphinii. Vlugt eenen duim. Voorvleugels, purperrood en rosé geteekend. 
‚_De rups leeft op de ridderspoor (Delphinium). — Eene fraaije soort, Noctua 
‚ Uibätrie, bij ons het roosje genoemd, wordt vrij menigvuldig in de woningen 

op zolders, in schuren, enz., aangetroffen. Zij heeft meer nf 
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duim vlugt. Hare voorvleugels hebben aan den buitenrand diepe tandvormige _ 
insneden en zijn tamelijk roodbruin en roestkleurig, met eenige witte dwars 
banden en eene wilte punt. De rups leeft in het gras. — Eene andere soort 
met ingekorvene bovenvleugels, Noctua meticulósa, is grooter en zeer fraai 
met roodachtig grijs, bruin en olijfgroen geschakeerd. Zij wordt om deze — 
reden agaat-uil genoemd. De rups van eene zeer fraaije, maar tamelijk 
zeldzame soort, Noctua batis, leeft op de braam- en framboos-struiken. — 
Vlugt ruim een en een-—vierden duim. Bovenvleugels bruin, met groote rosé — 
kleurige oogvlekken. — Eene in het najaar tamelijk algemeene soort, Noctua _ 
aprilina, heeft een en drie-vierden duim vlugt, en zeegroene bovenvleugels _ 

met witte en zwarte scherphoekige vlekjes. Î 
De rupsen van sommige soorten zijn zeer nadeelig voor bosschen of vrucht— 

boomen. Eene der meest beruchte is de dennen-uil, Noctua piniperda. 
Vlugt ruim een en een-vierden duim. Voorvleugels roestkleurig en grijs gescha- — 
keerd, met eenige witachtige vlekken. Achtervleugels bruingrijs. Rups licht 
groen, met witte strepen en hooggeele luchtgaten. De uil komt in het _ 
voorjaar te voorschijn en legt hare eijeren aan de naalden der denneboomen, 
van welke zich de rupsen voeden. Zij zijn in sommige jaren zoo verbazend 
menigvuldig, dat zij geheele bosschen kaal vreten , zoo dat de boomen ten ge- 
volge daarvan sterven ; dit was, onder anderen het geval in Gelderland in de 

jaren 1808 en 1844,— De rups van den Krakeling, Noctua eeerulëocephäla, 
brengt vooral veel nadeel aan de vruchtboomen, zoo als appel-, peer-, kers-, 
abrikoos-, hazelnootboomen, enz. Vlugt van den uil meer dan anderhalven 
duim. Voorvleugels grijsbruin, met twee bruine dwarsbanden en eene groote 

groenachtig witte vlek. 

De Spanners. (Géömetra.) 

De Spanners worden zoo genoemd, omdat de rupsen dezer vlinders bij 
het loopen, afwisselend haar ligchaam krommen en uitstrekken, weshalve 
zij spanrupsen of ook landmeters genoemd worden. De reden hiervan is, 
dat hare zes of zeven paar pooten op twee parlijën, aan beide einden van 
het lijf, verdeeld zijn. De rupsen zijn voor het overige meestal kaal. De 
pop is naakt en in een doorschijnend en zeer los spinsel verborgen. Het 
volkomen insect heeft breede vleugels, welke het, in de rust, gewoonlijk 
uitgebreid houdt. De tasters zijn kort; het lijf is veelal slank en de sprieten 
zijn draadvormig; maar bij de mannetjes van vele soorten kamvormig. Zij 
zitten over dag aan boomen, schuttingen of muren, vliegen des avonds en 
des nachts rond en worden in alle werelddeelen aangetroffen. 

Bij sommige soorten zijn de achtervleugels hoekig verlengd. Onder deze 
behoort de vlier-spanner, Geometra sambucaria. Vlugt omstreeks twee 
duim. Licht citroengeel of witachtig; op den voorvleugel twee, op den ach- 
tervleugel ééne donkergeele streep. De rups is nagenoeg drie duim lang, 
zonder hair, maar van plooijen en knobbeltjes voorzien; van voren dunner, 
lichtbruin van kleur, en heeft het aanzien van een afgebroken dor takje. Zij 
voedt zich met de bladeren van vlier- of andere boomen en planten. — Eene 
soort uit Columbië, Geom. machaonarta, is witachtig met verscheidene donkere 

strepen. Zij doet door hare gestalte en kleur, eenigzins aan de Koninginpaadje 
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(Pap. podalirtus) denken. — Eene in Europa en ook bij ons vrij algemeene 
soort is de syring-spanner, Geom. (Ennömus) syringarta. Nagenoeg twee 
duim breed, Vleugels met verscheidene hoeken. Geelbruin, met bruine en 
witachtige strepen en vlekken. De rups eet de bladeren van den liguster, 
syring, vlier— en andere heesters. 

Bij den elzen-spanner, Geom. alnarta, zijn de vleugels met hoeken als 
gefestonneerd, en met bruine stipjes versierd. Grondkleur in het midden 
geel; naar buiten geelbruin. Grootte der voorgaande soort. De rups leeft op 
elzen-, berken-, beuken— en vruchtboomen. Zij verpopt zich in een spinsel 
onder de aarde of tusschen afgevallen bladeren. 

De vlinder-spanner, Geom. päpilionarta, ìs lichtgroen van kleur; de 
vleugels zijn met wit omzoomd en met eene, uit witte slippen gevormde, 
dwarsstreep versierd. De rups leeft op berken-, elzen-, beuken— en hazelnoot- 
struiken, en is blaauwachtig groen, hetgeen echter door geel en bruinrood 
afgebroken is. 

Eene andere groote, en in de meeste streken van Europa gemeene soort 
is de berken-spanner, Geom, betularia. Vlugt twee duim, Grondkleur wit 
achtig, met donkere vlekjes en streepjes gemarmerd. De rups voedt zich 
met de bladeren van allerlei boomen, en hare kleur is, volgens de voor- 
werpen, zeer veranderlijk. Bij het zitten houdt zij het ligchaam volkomen 
regt en is alsdan moeijelijk van de takken te onderscheiden. Zij kruipt, om 
te verpoppen, onder den grond. 

Eene in onze tuinen gemeene soort is de harlekijn, Geom. grossulariäta. 
Vlugt nagenoeg twee duim. Lijf oranje. Vleugels wit, met twee oranjestrepen 
op iederen bovenvleugel. Geheel met zwarte vlekken getijgerd. De rups, die 
de kleuren van den vlinder heeft, voedt zich met de bladeren der kruis- 

en aalbes-heesters, waar zij ook in een los spinsel verpopt. 
Bij sommige soorten zijn de wijfjes weinig ontwikkeld. Dit is het geval 

bij den winter-spanner, Geom. brumaria. Vlugt ruim een’ duim. Voor- 
vleugels grijsbruin, met vele donkere zig-zag-dwarslijnen. Het wijfje veel 
kleiner en met zeer kleine vleugeltjes. Zeer gemeen in geheel Europa. De 
rups voedt zich met de bladeren eener menigte boom— en heestersoorten. 

Bij eene andere soort, Geom. defoliaria, zijn de wijfjes geheel zonder 
vleugels. Het mannetje heeft ruim eenen duim vlugt. Deze vlinder komt 
eerst in de laatste dagen van het jaar te voorschijn. 

De rupsen van eenige soorten hebben zeven paar pooten en haar lijf loopt 
van achteren in eene als afgehakte punt uit. Onder deze behoort Geom. 
(Platyptêryzx) falcaria of hamùla. Voorhoek der voorvleugels tot eenen 
sikkelvormigen hoek verlengd. Bruingeel, met bruin geschakeerd. Vlugt één 
en een-derden duim, Voedt zich met de bladeren van allerlei boomen. 

De Motten. (Z'tnea.) 

De Motten zijn kleine nachtvlinders, met draadvormige, somtijds zeer aan- 
zienlijk verlengde, sprieten; smalle en langwerpige bovenvleugels; breede, 
geplooide ondervleugels, welke, even als de achterrand der voorvleugels veelal 
van vele fijne franjes voorzien zijn; met veelal lange tasters; wier rupsen 
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naakt zijn, meestal acht paar pooten hebben, welke tot haar verblijf, uit de 
stoffen, waarvan zij leven, kokers maken, waarin zij zich bij gevaar ver- 
schuilen, of met welke zij, gedeeltelijk daarin verborgen, rondloopen, en 
waarin zij zich, na ze met een deksel gesloten te hebben, verpoppen; 
terwijl anderen vrij en gezellig in spinsels leven. Het verblijf der rupsen is, 
volgens de soorten , zeer verschillend. Velen eten het merg der planten, hetzij 
tusschen de vliezen der bladeren, hetzij in de knoppen, takjes of vruchten ; 
anderen houden zich zelfs in drooge planten— en dierstoffen op : zoo als b.v. 
de Graan-, Was- en Kleeder-motten, en hare maskers leven van was, hairen, 
wol of andere stoffen. De Motten worden in alle deelen van de oppervlakte 
van onzen aardbol, en niet zelden, in grooten getale, aangetroffen, en velen 
behooren onder de zeer schadelijke dieren. 

Eene der meest algemeen bekende en gevreesde soorten is de pelterij-mot, 
Tinea pellionella. Grijs; kop en kraag witachtig; op iederen voorvleugel 
een’ of twee zwarte punten. Deze Mot komt in het voorjaar te voorschijn 
en legt hare eijeren vooral gaarne in het bontwerk; waar de rupsen op de 
buitenzijde der huid onder de hairen leven, deze aan den wortel afvreten, 
zich de viltachtige kokers, in welke zij leven, daarvan maken, en steeds 
voortwerkende , in het bont, smalle, kale gangen te weeg brengen. Het beste 

behoedmiddel tegen deze lastige gasten is, dat men de stoffen, in welke zij 
zich nestelen, gedurende het warme jaargetijde, dikwijls uitklopt; want zij 
vestigen zich slechts daar, waar zij rust kunnen genieten. Eene zeer verwante 
soort, de kleeder-mot, Tinea sarcitella, legt hare eijeren in wollen stoffen , 

zoo als b.v, laken. Hetzelfde geldt van Tinea tapezella, wier zwarte voor- 
vleugels aan het einde wit zijn. Tinea granella heeft gemarmerde en gevlekte, 
van achteren opgekrulde voorvleugels. Hare rups, witte koornwurm genoemd, 
leeft op graanzolders, waar zij drie of meer graankorrels, door draadjes met 
elkander verbindt, en in het midden eene witte zijachtige buis vormt, uit 
welke schuilplaats zij de granen beknaagt. 

De gemeenste soorten in onze tuinen en heggen zijn Tinea (Yponomeuta) 
padella, cognatella en evonymella. Bovenvleugels glinsterend wit, met 
talrijke zwarte slipjes; de ondervleugels leikleurig. De rupsen leven gezellig 
in spinsels, waarmede zij de bladeren omgeven. Men ziet dikwijls heesters, 
boomen en heggen van deze diertjes geheel kaal gevreten. 

Sommige soorten, Adela, hebben meestal zeer lange sprieten; de oogen 
liggen digt bij elkander, en hare vleugels zijn met prachtige kleuren versierd. 
Eene der gemeenste, ook bij ons, is Tinea Degeerella. Vleugels bruin met 
gouden weêrschijn ; de voorvleugels met een geelen, violet omzoomden, band. 

De rups leeft in bosschen, op eiken. De pop is van twee kokers voorzien, 
welke tot achter het lijf uitsteken en de sprieten bevatten. 

Bij eene soort, Tinea viciella, wier rups op wilgen leeft, ontbreken de 
vleugels bij het wijfje geheel en al. 

Andere soorten, welke men menigvuldig tusschen het gras aantreft, hebben 
snuitvormig verlengde onder- of liptasters. Zij zijn meest bruinachtig met 
witte strepen. Onder deze behoort Tinea (Crambus) retusälis. 

De was-mot, Tinea (Galleria) cerella, heeft grijsachtige met bruin en 
zwart geschakeerde voorvleugels, welke aan den buitenrand, bij het mannetje 
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uitgesneden zijn. De rups leeft in bijën-korven, alwaar zij in de cellen van 
het was gangen maakt, die met een spinsel bekleed zijn. Zij voedt zich van 
was en spint zich, om tot pop te worden, in hare galerij in. Dit diertje 
was reeds bij de ouden bekend, die haar finea noemden. 

Bij eenige soorten, Euploeämus, zijn de sprieten der mannetjes aan weêrs— 
zijde van -draadjes voorzien en derhalve kamvormig. Onder deze behoort 
Eupl. anthräcinus. Donkerbruin. De voorvleugels met witte vlekjes. 

Bij andere veelal grootere soorten, Botys, zijn de vleugels breeder, en de 
voorvleugels min of meer duidelijk driehoekig. Eene der gemeenste in onze 
tuinen en boschjes is Botys urticälis. Vleugels wit, met zwarte, op rijën 
verdeelde, vlekjes. Lijf van voren en achteren geel. De rups voedt zich met 
de bladeren der brandnetel, en houdt zich in een koker tusschen de zaam 

geplooide bladeren op. De rupsen van andere soorten, zoo als Botys (Hydro- 
campe) potamogëta, leven op waterplanten. Nog andere, zoo als Aglossa 
pinguinälis, houdt zich niet zelden in de woningen op, en voedt zich, be- 
halve met allerlei vette stoffen, ook met leder. 

Bij de Herminta’s zijn beide vleugels driehoekig, en de voorvleugels zijn 
niet zelden aan het einde min of meer sikkelvormig. De liptasters zijn 

langer dan de kop, en van voren opgekruld. De sprieten der mannetjes zijn 
van draadjes voorzien, en de rups heeft slechts zeven paar pooten. Eene 
bij ons, in boschjes gemeene soort is de bruine snuitvlinder, Herm. probos- 
cidälis. De rups leeft op brandnetels; springt, wanneer men haar aanraakt, 
als een vischje en laat zich op den grond vallen. De rups van eene andere 
soort, Herm. rosträlis, leeft op de hop en op brandnetels. Dit vlindertje heeft 
nagenoeg eenen duim vlugt en zijne bruine bovenvleugels zijn van twee grijze 
banden voorzien. 

De Rol-motten. (Zortrix.) 

Zij worden zoo, of ook bladrollers genoemd, omdat hare rupsen de ge- 
woonte hebben de bladeren of ook bloemen, van welke zij zich voeden, 

door middel van spinsel op te rollen en hierdoor eene soort van buis te 
vormen, in welke zij zich ophouden, en in eenen koker verpoppen. Som- 
migen echter leven in vruchten. Zij hebben acht paar pooten. De Rolmotten 
zijn ineengedrongen van gestalte; zij hebben tamelijk korte, draadvormige 
sprieten; de voorvleugels zijn tamelijk smal en hun voorrand is gewelfd, vooral 
naar den wortel des vleugels, en vervolgens, bij velen , een weinig uitgehold. 
Zij sluiten, in de rust, hare vleugels, die zich alsdan met het ligchaam als 
een zeer weinig dakvormige driehoek vertoonen. Zij zijn klein, maar niet 
zelden fraai van kleur. Men begrijpt haar veelal ook onder den naam van 
Pijrälis. Zij schijnen over den geheelen aardbol verbreid te zijn. 

Eene der grootste inheemsche soorten, Tortriv quercäna of prasinaria, 

heeft de voorvleugels lichtgroen, met witte zoomen en twee witte schuinsche 
8 strepen. Vlugt één en een-derden duim. De rups eet eikenbladeren en is 

‚ geelgroen, met eene geelachtige streep langs iedere zijde. — Tortrix viri- 
däna, wier rups ook op de eiken leeft, aan welke boomen zij veel nadeel doet, 

‚is meer dan de helft kleiner, en de voorvleugels zijn eenkleurig lichtgroen. 
De rupsen van andere soorten leven op sparreboomen : Tortriv hereyniana 
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en picäna, elen de bladeren; andere, zoo als Tortrix strobiläna, de pijn= 
appels; en nog andere, zoo als Tortrie resinána, de hars dezer boomen.— 
Tortrie pomonáâna is de soort, wier rups onze appels en peeren aanboort en 
zich met het vleesch en de zaden dezer vruchten voedt. De mot legt hare 
eijeren op de vruchtspruiten dezer boomen. De rupsen komen in Julij te voor- 
schijn, leven tot in September in de vruchten, verlaten die alsdan, maken tot 
winterverblijf een koker tusschen de boomschors en verpoppen zich daarin, 
De mot is zeer gekenschetst door eene groote goudkoperkleurige vlek aan 
iederen voorvleugel digt bij zijnen buitenrand. — Eene soort, Tortria vitána, 
is voornamelijk gevreesd om het groote nadeel, hetgeen zij aan de wijnbergen 
toebrengt. Voorvleugels donkergroen, met drie zwarte dwarsbanden. De rupsen 
boren de druiven aan en eten er de pitten van. Is vooral menigvuldig in het 
warme Frankrijk. 

De Veder-motten. (Pterophorus.) 

De Vedermotten zijn gekenschetst door hare, in een grooter of kleiner 
getal slippen verdeelde vleugels. Deze zijn steeds van franjes voorzien, en, 
even als bij de overige Motten, smal. Het zijn kleine diertjes; wit, grijs of 
bruinachtig van kleur; zonder eenige teekening, of slechts met flaauwe vlekjes 
of streepjes versierd. Hare sprieten zijn borstelvormig, de beenen lang en 
meestal met groote doornen gewapend; de oogen groot. Haar ligchaam is dun 
en in de lengte gerekt. Men ziet haar gewoonlijk in de schemering vliegen; 
maar zij blijven steeds bij den grond, en houden zich meest in het gras of 
aan heesters of struiken op. Ware rupsen zijn naakt of met hair bekleed : zij 
hebben zestien pooten; leven van planten of derzelver merg, aan welke men 
ook de poppen hangende of met een gordeldraadje bevestigd, of ingesponnen, 
vindt. Dit geslacht is niet zeer talrijk aan soorten, en deze worden in Europa 
en Azië tot Japan en Java aangetroffen. 

Eene der kleinste soorten, de waaijer-mot, Pterophörus (Orneödes) 
hexadactijlus, heeft iederen vleugel in zes stralen verdeeld, en derhalve aan 
iedere zijde twaalf stralen. Kleur geelgrijs; iedere straal met twee graauwe 
vlekken en eene zwarte stip aan zijn einde. De rups is naakt, leeft op de 
kamperfoelie, voedt zich met derzelver bloesems en omgeeft zich met een 
digt spinsel, waarin zij verpopt. Men ontwaart deze Mot, in het voor— en 

najaar, niet zelden in de huizen, aan de ramen zittende. — Eene der ge- 
meenste soorten, Pler. pentadactijlus of albus, heeft de voorvleugels in 
twee, de achtervleugels in drie slippen verdeeld. Zij is geheel zuiver wit 
van kleur en zit met regt uitgebreide vleugels. De rups leeft op doornen 
en de wilde pruim; is met korte hairen bedekt; groen, met eene wilte streep 

op den rug en eene langs iedere zijde van het ligchaam. De vrijë pop is mede 
groen van kleur. — Sommige soorten zijn zeer slank, fijn van maaksel, 
lichtbruin van kleur, en doen aan onze groote Muggen denken, wanneer zij, 
met uitgebreide vleugels zitten, en het geheele diertje eene kruisvormige 
gedaante aanneemt. Onder deze behoort Pter. pterodactijlus of fuscus. De 
voorvleugels slechts aan hun einde in twee, de achtervleugels geheel in drie 
slippen verdeeld. De rups leeft op de veldwinde (Convolvulus arvensis). 
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DE DUIZENDBEENEN. (MYRIAPÒDA.) 

De Duizendbeenen zijn ongevleugelde Gelede dieren, met een groot aantal 
(twaalf of meer paren) gelede pooten; wier borststuk en achterlijf, slechts 
van den kop, maar niet onderling afgescheiden zijn, en uit eene gelijkmatige 
rij van meestal hoornachtige ringen bestaan. Het zijn nachtdieren. 

De meesten hebben twee, van voren breede en getande kaken, en eene 
onderlip met vier lobben, van welke de beide buitenste als de onderkaken 
te beschouwen zijn; bij een klein aantal soorten zijn intusschen de kaken en 
lip zamengegroeid, en vormen eenen puntigen zuiger. Hunne oogen zijn in 
den regel eenvoudig, maar bij verscheidene soorten naast elkaâr, aan weêrszijde 
van den kop, op eenen hoop vereenigd : bij sommige soorten ontbreken zij 
geheel en al. Deze dieren ondergaan geene eigenlijke gedaanteverwisseling ; 
maar zij vertoonen het merkwaardige verschijnsel, dat zij in den eersten 
toestand van hun leven, slechts drie paar pooten en een kleiner getal ringen 
hebben dan later, daar alsdan zieh deze en de pooten allengskens vermeerderen. 
Zij naderen hierdoor tot de Ringwormen, waar hetzelfde verschijnsel plaats 
heeft; terwijl eenigen door hunne gestalte of andere bijzonderheden, van den 
anderen kant, aan sommige Kreeftdieren doen denken. Hun inwendig maaksel 

stemt, in het algemeen, met dat der Insecten overeen. De seksen zijn steeds 
gescheiden. 

Deze orde is minder uitgebreid dan eenige andere der Gelede dieren. Zij 
worden in alle werelddeelen aangetroffen. Zij houden zich op den grond 
op, meestal onder steenen, mos, gras en andere plantjes, of ook onder 
boomschors. De meesten loopen schielijk, en zoowel voor- als achteruit. 
Sommigen rollen hun ligchaam, bij gevaar, kogelvormig te zamen, De mees- 
ten overwinteren. Het wijfje legt in het voorjaar hare eijeren, vijftig of 
meer in getale, in den grond. 

Deze dieren vormen twee natuurlijke familiën of groote geslachten, de 
duizendpooten, Scolopendra, en de millioenpooten, Julus. 

DE DUIZENDPOOTEN. (SCÓLÖPENDRA.) 

De Duizendpooten zijn gekenschetst, deordat het tweede paar hunner poo- 
ten van eenen doorboorden nagel voorzien is, waarin de buis eener giftklier 
uitkomt. Deze pooten, aldus tot nijpers omgevormd, dienen om andere 
dieren te vatten en door haar vergiftig vocht te dooden, of zich tegen 
grootere dieren en den mensch te verdedigen, door hun pijnelijke of zelfs 
gevaarlijke wonden toe te brengen. Hun lijf is zeer langwerpig, zamenge- 

drukt, en van onderen, zoowel als van boven, met hoornachtige schilden 
bedekt, die aan de zijden door eene vliezige huid vereenigd zijn. Er zijn 
meest even veel paar pooten, als lijfringen aanwezig. De sprieten bestaan 
uit veertien tot vijftig leden, en de geslachtswerktuigen zijn aan het achter- 
gedeelte van het lijf geplaatst. 

Zij leven van andere insecten of kleine dieren, en sommige bereiken eene 
aanzienlijke grootte, 
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De eigenlijke duizendpooten, waaronder de grootste soorten behooren, 
hebben platte bovenschilden, vijftien tot een-en-twintig paar pooten achter — 
de nijpers, en aan weêrszijde vier oogen. Zij worden slechts in de heete lucht 
streken aangetroffen, zijn meest roodbruin van kleur, en op Java bij de in- 
boorlingen onder den naam van klabang bekend. De soort, welke in het 
zuidelijke Europa en Egypte voorkomt, Scol. cinguldta, bereikt somtijds 
nagenoeg de lengte der groote uitheemsche soorten. Scol. borbonsca van het 
eiland Bourbon, wordt nagenoeg eenen halven voet lang. De naam van Scol. 
morsitans werd vroeger aan vele uitheemsche soorten uit onderscheidene 
landen gegeven. De grootste soort van Java, Secol. de Haanii, heeft eenen 
halven voet lengte. Scol. gigas, van Suriname, is acht duim lang. 

Bij sommige kleinere soorten, met een—en—twintig paar pooten, Cryptops, 
ontbreken de oogen. Tot deze behoort Scol. Savignyi of germanica van 
Middel-Europa. 

Anderen, Geophilus, hebben een zeer smal, langwerpig lijf, met veertig 
en meer paren pooten. In onze tuinen is gemeen Scol. (Geoph.) longicornis, 
met lange sprieten. Zij beweegt zich als een slangetje, en niet zeer schielijk 

voort. Zij bereikt eene lengte van twee duim. — Scol. Walkenarii, is even 
groot. Men heeft meer dan één voorbeeld, dat deze dieren langen tijd in de 
neusholten der menschen geleefd en zware hoofdpijn veroorzaakt hebben. 
Eenige andere Europeaansche soorten, b.v. Scol. electrica , met vijf en veerlig 
tot vijftig paren pooten, verbreiden somtijds een phosphoriek licht, hetgeen 
voortkomt van een, uit openingen van de huid uitgestort, vocht. 

Sommige soorten, Lithobius, hebben slechts vijftien paar pooten achter 
de nijpers, en de afwisselend grootere en kleinere rugschilden dakpansgewijze 
geplaatst. Onder deze behoort Scol. forficata, ook bij ons, in tuinen, bloem— 

potten, enz. gemeen, en nagenoeg eenen duim lang, — Eene andere soort, 
Scol. coleoptérata, wordt vooral op de balken der huizen aangetroffen. 

De zonderlingste van allen zijn de soorten van het ondergeslacht Seutigëra, 
hetwelk door zeer lange pooten, vooral de nog langere, draadvormige achter- 
pooten gekenschetst is. De soort van Middel-Europa, Scut. aránëoïdes, 

bereikt eenen duim lengte, en houdt zich gaarne tusschen de balken der 
woningen op. 

DE MILLIOENPOOTEN. (JULUS.) 

De Millioenpooten hebben gewoonlijk twee paar pooten aan iederen lijfring 
geplaatst. Hunne sprieten bestaan slechts uit zes tot zeven leden, en de ge- 
slachtswerktuigen zijn aan het voorgedeelte van het ligchaam geplaatst. Zij 
voeden zich met plantenstoffen, of doode wormen en kleine weekdieren. 
Velen hebben in iederen ring een paar blaasjes, waarin een kleverig en zuur 
vocht afgescheiden wordt, hetgeen eene zeer onaangename lucht verspreidt. 
Zij rollen zich, in de rust of bij gevaar, als een spiraal, met den kop naar 
binnen, op. 

De eigenlijke millioenpooten hebben een zeer langwerpig ligchaam, en 
negentig of meer paren pooten. Onder deze behoort de in Europa niet zeldzame 
Julus terrestris, die zwartgrijs is, met twee geele lengtestrepen, — In de 
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heete gewesten worden soorten aangetroffen, welke meer dan eenen halven voet 
lengte bereiken. Onder deze behoort Julus (Spirotreptus) javanicus, van 

_van Java. Fene andere, groote soort van Nieuw-Guinea, Julus (Spirobölus) 
| spinosus, heeft het lijf met verscheidene lengterijën van stekels gewapend. 

__Bij sommige soorten (Polydesmus) loopen de lijfringen, aan weêrszijde, in 
een breed en plat aanhangsel uit. Onder deze behoort Pol. complanätus, 
‚eenen duim lang, bruinachtig grijs, en in het gematigde Europa, onder de 
‚_afgevallene bladeren, niet zelden aan te treffen. Pol. pallipes, uit diezelfde 

streken, is even groot. 

Andere soorten, de oprollers (Glömêëris) hebben het lijf langwerpig eirond, 
van boven gewelfd, van onderen plat, en uit een klein getal ringen zaam 

j gesteld. Zij kunnen haar ligchaam oprollen, en worden onder steenen aan- 
 gelroffen. Onze gewone soort, Glom. limbata, marginäta of zonata, ruim 

eenen halven duim lang, heeft glanzig zwarte, van achteren met geel om- 
zoomde ringen, en aan weêrszijde acht, op eene booglijn geplaatste oogen. 
Zij wordt, door onkundigen, niet zelden met de Pissebedden (Oniseus) ver- 
wisseld. Bij Glom. (Spheeropceus) insignis, ziet men, aan weêrszijde van 
den kop, eene dwarsche, eironde hoop van ongeveer vijftig oogen. Deze soort 
bewoont Java en bereikt eene lengte van twee duim. — Eene buitenge- 
woon kleine, naauwelijks een-zesden duim lange soort, Polyzénus lagürus, 
heeft een week lijf, hetgeen langs de zijden met korte bundels van draad- 

achtige schubjes, aan het einde met een langen bundel van fijne draden of 
hairtjes, voorzien is. Dit diertje wordt in het gemaligde Kuropa, gezellig, 
in tuinen, vooral in broeikasten aangetroffen. Het voedt zich met de deeltjes 
van verrotte planten. 

Men heeft ook soorten, waar de mondwerktuigen tot een zuigmond ver- 
eenigd zijn, en waar de oogen geheel ontbreken of slechts gering in getale 
zijn. Haar lijf is smal en verlengd. De eene, Polyzonium germanteum , ook 
Platyjulus genoemd, van Middel-Europa, heeft, aan het voorhoofd, drie paar 
kleine, op twee rijën geplaatste, oogen. 

dn © 
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DE SPINDIEREN. (ARACHNIDA.) 

De klasse der Spindieren mag, ofschoon zij vele, onderling veelvuldig ver- 
schillende vormen bevat, als eene natuurlijke en vrij wel omsehrevene klasse 
van het dierenrijk beschouwd worden. 

Het zijn Gelede dieren zonder sprieten en zonder vleugels; met gelede 
pooten, bij den volkomen staat van het dier ten getale van vier paar, wier kop 
met het borststuk tot een geheel, kopborststuk (cephalothorax) genoemd, 
vereenigd is, aan hetwelk uitsluitend de pooten vastgehecht zijn; met een vrij, 
somtijds ook met het kop-borststuk vereenigd achterlijf; met zijdelingsche 
luchtgaten voor de ademhaling, welke, hetzij tot luchtbuizen, hetzij tot 
luchtzakken, geleiden, of ook geheel zonder werktuigen voor de ademhaling; 
zonder eene eigenlijke gedaanteverwisseling. 

De monddeelen met hunne aanhangsels zijn bij de verschillende grond 
vormen dezer dieren, aan velerlei wijzingen onderworpen, en vervangen 
gedeeltelijk de sprieten der overige Gelede dieren. Bij de hoogere vormen 
zijn één paar, ieder veelal uit drie tot vier leden bestaande, bovenkaken aan- 

vri LG, 

wezig, wier eindlid somtijds schaarvormig, somtijds haakvormig is; een — 
paar, meestal zeer kleine onderkaken, van tasters voorzien; en eene onderlip 

met eene plaat, de tong genoemd. Bij de lagere vormen worden de kaken 
vervangen door een’ of eenige dolkachtige, harde stukken, welke tot het 
toebrengen van wonden dienen. Het lijf is meestal met eene weeke huid 
bekleed. De pooten zijn naar denzelfden grondvorm gebouwd als die der 
Insecten, en, in de meeste gevallen, uit zeven leden zamengesteld, van welke 
het uiterste van een of meer haakachtige nagels, en bovendien somtijds van 
zuigschijfjes voorzien is. Vele soorten hebben giftwerktuigen, die bij de eenen, 
b.v. de Spinnen, in de kaken, bij de Scorpioenen in het laatste lid van het 
achterlijf liggen. Bij de Spinnen zijn zeer ontwikkelde spinwerktuigen aan- 
wezig, waarmede zij hare eijeren omspinnen, of min of meer kunstmatige 
netten, tot het vangen van haren buit , maken. De seksen zijn gescheiden, 
behalve bij de Beerdierijes. De Spindieren leggen eijeren, die echter bij 
sommigen, b.v. de Scorpioenen, in het moederlijf ontwikkelen. De jangen 
der hooger ontwikkelde vormen hebben veelal in den beginne een, of zelfs 
twee paar pooten minder dan de volkomene dieren ; sommigen verkeeren zelfs 

eenigen lijd in eene soort van lethargischen nimfenstaat, terwijl de bekleeding 
dezer nimf als zak dient, waarin het dier het laatste paar pooten, en dus 
zijne volkomene gedaante verkrijgt. Er zijn bij de meesten oogen aanwezig ; 
zij zijn steeds eenvoudig, en veelal ten getale van twee tot acht. Behalve 
deze en die voor het gevoel, ontbreken afzonderlijke werktuigen voor de 
overige zinnen. 

De Spindieren, voeden zich, met uitzondering der Plantmijten, welke 
van planten leven, allen van dierlijke zelfstandigheden, en meestal van de 

sappen der dieren. De soorten, die van nijpers, scharen of giftwerktuigen 
voorzien zijn, gebruiken die slechts om haren buit te vangen of te dooden, 
dien zij vervolgens uitzuigen; de mesachtige werktuigen der lager staande 
soorten dienen tot het maken van wonden, waarin zij zich, om de sappen van 
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hunnen buit te zuigen, vasthechten. Sommige soorten zijn zoo klein, dat 
zij met het bloote oog niet zigtbaar zijn; andere, zoo als sommige Scor- 
pioenen, bereiken eene lengte van eenen halven voet. De meesten leven op 
het land, en vooral op of digt bij den grond; eenigen houden zich in zoet 
water op, maar slechts een zeer klein getal wordt in de zee aangetroffen. 
Deze dieren zijn over den geheelen aardbol verbreid ; maar vooral menigvuldig 
in de heele gewesten, aan welke ook sommige vormen eigen zijn. De Spinnen 
vooral zijn buitengewoon talrijk aan individu’s. 

DE SCORPIOENEN. (SCORPIÔNES.) 

Tot deze familie behooren de grootste en, door hun vergif, gevaarlijkste 
van alle Spindieren. Hunne ligchaamsbekleeding is gemeenlijk hoornachtig 
en hard; en het achterlijf in ringen verdeeld. Zij hebben zeer groote, 
op pooten gelijkende, maar met eene schaar of groote klaauw gewapende 
tasters. De luchtgaten, vier lot acht in getale, geleiden tot een gelijk getal 
luchtzakken, welke de plaats der luchtbuizen vervangen, en van binnen van 
eenige dwars plaatjes voorzien zijn. Zij hebben zes tot twaalf oogen : twee dezer 
staan op bet midden van het borststuk; de overigen aan deszelfs voorrand. 
Zij worden in de heete en warme luchtstreken aangetroffen, en vormen twee 
hoofdgeslachten, te weten : dat der eigenlijke scorpioenen, Scorpio, en dat 
der tarantel-scorpioenen, Phrijnus. 

De eigenlijke Seorpioenen. (Scorpio) 

De eigenlijke scorpioenen vormen een zeer natuurlijk geslacht, voorname- 
lijk gekenschetst door de zeer groote tasters, welke ieder met eene, op die 
der Kreeften gelijkende, schaar gewapend zijn; doordat de zes laatste ringen 
van het achterlijf plotseling, bij wijze van eenen staart, vernaauwd zijn; 
doordat het laatste dezer leden blaasvormig opgezwollen is, eene giflklier 
bevat, en in eene gekromde en doorboorde angel uitloopt, waarmede deze 

_ dieren min of meer gevaarlijke steker; kunnen toebrengen ; en door een paar 
platte, kamvormige aanhangsels, vastgehecht bij den wortel van het achterste 
paar pooten en de opening voor de geslachtsdeelen, tot welke zij waarschijnlijk 
in betrekking staan. Het achterlijf dezer dieren is aan zijnen wortel even breed 
als het kopborststuk. De pooten zijn middelmatig, maar nemen, van voren 
naar achteren, aan lengte toe, en men merkt bij allen aan het einde twee 
haakjes op. De bovenkaken zijn met eene kleine, maar krachtige schaar ge- 
wapend. Er zijn vier paar luchtgaten aanwezig. Hunne huidbekleeding is 
hoornachtig, zeer hard, van kanten, hoeken of korreltjes voorzien, en bestaat 

uit halve ringen, die langs de zijden van het lijf door eene huidplooi vereenigd 
zijn. Het getal hunner oogen, wisselt, bij de verschillende soorten, van zes 
tot twaalf. De eijeren ontwikkelen in het moederlijf. 

De Seorpioenen zijn landdieren , welke, van lucht verstoken of in het water 

gebragt, spoedig sterven. Zij houden zich op den grond, vooral aan donkere, 
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vochtige plaatsen, onder steenen, struiken, in aardholen, of zelfs in de ge- 
bouwen op, en komen, daar zij nachtdieren zijn, vrijwillig, eerst na zons- 
ondergang te voorschijn. Zij loopen schielijk, en dragen daarbij den staart 
naar boven gerigt. Zij voeden zich met Spinnen en derzelver eijeren, maar de 
grootere soorten eten ook andere kleine dieren, zelfs kleine Reptiliën; zijn 
zeer verslindend, en sparen, ten minste in den gevangen staat, zelfs hunne 
eigene soort niet. Zij pakken hunnen buit met hunne scharen, en dooden hem 
met hunnen giftangel. De steken der groote soorten hebben zelfs voor den 
mensch somtijds den dood ten gevolge. Een wijfje brengt jaarlijks achtereen- 
volgens meer dan vijftig jongen ter wereld, die de moeder geruimen tijd ver- 
gezelt, en die bij gevaar, onder haar ligchaam, eene schuilplaats vinden. Bij 
de paring ligt het wijfje op den rug. Zij worden in sommige streken menig- 
vuldig aangetroffen, en daar zij zich zelfs in de menschelijke woningen, vooral 
de houten huizen, ophouden, zoo behooren zij te regt onder de gevreesde 
dieren. Zij zijn, om deze reden, ook bij iedereen bekend, en waren reeds, 
bij de oude Egyptenaren, het zinnebeeld van Typhon of den boozen geest. 
Men kent omstreeks tachtig soorten van dit geslacht. 

De gewone soort van ons werelddeel, Scorpio europeus, is in het geheele 
warme Europa, van het zuidelijke Rusland tot Portugal verbreid, en komt 
noordelijk zelfs tot in de valleiën van de zuidelijke helling der Zwitsersche 
en Tyrolsche Alpen voor. Zij is in den regel niet veel langer dan een’ duim, 
en haar steek veroorzaakt niet veel meer pijn dan die van eene Wesp, en 
en is ook verder niet gevaarlijk voor den mensch. Zij is roodachtig bruin 
van kleur, maar op de onderdeelen geel. Vele uitheemsche soorten bereiken 
daarentegen de grootte van onzen gewonen Rivierkreeft, b.v. Scorpio afer 
van Oost-Indië, die, zonder de scharen, meer dan een’ halven voet lengte 
bereikt. 

DE TARANTEL-SCORPIOENEN. (PHRYNUS.) 

De Tarantel-scorpioenen hebben het achterlijf zonder giftangel, en duidelijk 
van het kopborststuk afgescheiden; er zijn slechts twee paar luchtgaten en 
acht oogen aanwezig; hunne kaken hebben slechts een’ haak; de groote 
tasters zijn met stekels gewapend, schaarvormig of slechts van eene klaauw 
voorzien ; hunne pooten zijn in het algemeen lang, en de nog langere voor- 
pooten eindigen in eenen uit vele geledingen zamengestelden draad, zonder 
nagels aan het einde. Zij worden in het heete Amerika en het heele Azië 
aangetroffen. 

De eigenlijke tarantel-scorpioenen hebben slechts een klaauw aan de 
tasters, die lang en krachtig zijn; hun lijf is plat, en het kopborststuk breed, 
halfcirkelvormig en van achteren uitgehold. De gewone soort van Brazilië, 
Phrijnus reniformis, heeft het kopborststuk niervormig, en het ligchaam 

zonder de tasters een en een-vierden duim lang ; zij is donkerbruin van kleur. 
De gewone soort van Oost-Indië, Phr. lunätus, heeft het kopborststuk half 
maanvormig. 

Andere soorten, Thelyphönus, hebben de tasters korter dan het lijf, maar 

krachtig en met eene schaar gewapend ; haar achterlijf is van een draadvormig 
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_ aanhangsel voorzien, en haar kopborststuk is verlengd. Eene soort, van Java, 
get Timor en de Philippijnsche eilanden verbreid, Tel. proscorpio of caudätus, 
_ heeft slechts vijftien lijn lengte, en is roodbruin van kleur. Tel. gigantéus, 

van Mejico, is daarentegen vijf duim lang en nagenoeg zwart van kleur. 

DE BASTAARD-SCORPIOENEN. (CHELIFER.) 

Deze dieren, ook Pseudo-scorpiones genoemd, hebben de gestalte van 
Scorpioenen met zeer groote scharen; maar zij zijn zeer klein; zij hebben 
het achterlijf stomp, niet verdund en zonder angel; de kamvormige aan- 
hangsels ontbreken; zij ademen door luchtbuizen; hebben slechts twee of 
vier oogen, en leggen eijeren. 

De soorten met één paar oogen dragen meer in het bijzonder den naam 
van Chelifer. De gewone soort is de zoogenaamde boeken-scorpioen, Chelifer 
cancroïdes. Het lijf van dit diertje is naauwelijks eene lijn lang , maar zijne 
scharen=tasters hebben het dubbele dezer lengte. Het is bruinrood van kleur ; 
voedt zieh met mijten, houtluizen of andere kleine insecten; houdt zich aan 
donkere, vochtige plaatsen en, in onze woningen, veelal in oude boeken 
op. Het wijfje draagt hare eijeren, omstreeks twintig ten getale en die door 
een kleverig vocht zamengehecht zijn, onder het achterlijf. Men heeft nog 
een twintigtal andere, grootendeels Europeaansche, soorten onderscheiden. 

Van de soorten met twee paar oogen, Obistum, van welke men een tiental 
soorten kent, voeren wij aan Ob. ischnocheles. Zij is even klein als de 
Boeken-scorpioen, en wordt in Engeland en Frankrijk onder mos en steenen 
aangetroffen. 

DE SPIN-SCORPIOENEN. (GALEÖDES.) 

De spin-scorpioenen, Galeödes of Solpüga, hebben in het algemeen de 
gestalte van Spinnen. Zij ademen door luchtbuizen, ten getale van twec. 
Hun achterlijf is in ringen verdeeld, en de kop eenigzins van het borststuk 
afgescheiden. De tasters zijn lang, draadvormig en, gelijk de pooten en het 
geheele lijf, met hairen bekleed. De tasters en het eerste paar pooten zijn 
zonder haakjes, de overige pooten ieder met twee haakjes aan het einde. De 
zeer dikke kaken zijn met eene loodregt staande, krachtige schaar gewapend. 

f De heupen van het achterste paar pooten hebben aan haren onderrand eene 
f rij van vliezige, driehoekige, maar gesteelde aanhangsels. Men merkt slechts 

| twee, op eene verhevenheid aan den voorrand van den kop geplaatste, oogen 
op. De aars ligt aan het einde van het achterlijf. 

Het zijn nachtdieren, die warme, vooral zandachtige streken bewonen; 

bij het loopen, het achterlijf naar boven omgekromd dragen; zeer verslindend 
zijn; jagt op insecten maken; in den gevangen staat ten minste, zelfs grootere 
dieren, zoo als Hagedissen, aanvallen, dooden en opeten; zeer moedig zijn; 

zich tegen aanvallen verdedigen; en hevig bijten, zonder dat hun beet eenige 
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nadeelige gevolgen heeft. Men kent omstreeks vijftien soorten van dit geslacht, 
afkomstig uit de heete en warme gewesten. De eene, Galeodes araneoïdes, 
anderhalven duim lang en vaal van kleur, bewoont het zuidelijke Rusland ; 
op Timor vindt men Gat. chelicornis en ín Zuid-Amerika, Gal. spinipalpis. 

DE BASTAARD-SPINNEN. (PHÄLANGIUM.) 

De Bastaard-spinnen, Phälangum of Opilto, faucheurs, harvest-spiders, 
en bij ons in het dagelijksche leven hooiwagens genoemd, zijn zeer in het 
oog vallend door hunne, in verhouding van het kleine en gewoonlijk afgeronde 
lijf, buitengewoon lange pooten. Haar achterlijf is in ringen verdeeld of van 
plooijen voorzien ; de tasters zijn draadvormig; de bovenkaken schaarvormig 

en veelal verlengd; hare pooten zijn slechts met één nagel gewapend; zij 

hebben, in den regel, slechts twee oogen, en ademen door luchtbuizen. 
Zij worden in alle werelddeelen aangetroffen. Het zijn nachtdieren, die 

over dag, met ver uitgespreide pooten, meestal rustig aan donkere plaatsen, 
aan muren, boomstammen of op planten zitten, en met het vallen van den 
avond op roof uitgaan; alsdan schielijk rondloopen, en zich springende op 
hunnen buit storten , die in allerlei kleine insecten bestaat. Zij zijn bij iedereen 

bekend door de prikkelbaarheid hunner pooten, welke nog langen tijd bewegen, 
nadat zij van het lijf gescheurd zijn : van daar hun fransche naam «faucheur». 

Onze gewone soort, Phalangium opilio of cornatum, is lichtbruin van 
kleur, met eene ruitvormige , zwartachtige teekening op het achterlijf. 

Bij vele andere soorten, Gonyleptes, zijn de tasters van stekeltjes voorzien. 
Eene dezer, Gon. curvipes, van Chile, heeft de heupen en dijën der achter— 
pooten gekromd en met sterke doornen gewapend, 

DE SPINNEN. (ARÄNÈZ.) 

De Spinnen vormen eene zeer natuurlijke familie, wier soorten onderling, 
in hare algemeene gestalte, zoo veel overeenkomst hebben, dat zij gemak- 

kelijk van andere dieren te onderscheiden zijn. Haar min of meer volkomen 
eivormig achterlijf is aan het borst-kopstuk door een kort steeltje vastgehecht. 
De huidbekleeding is meest dun, vliezig en week. Hare zeer krachtige boven- 
kaken bevatten een giftzakje, en zijn van een doorboord doornvormig eindlid 
voorzien, hetgeen in de rust tegen den voorrand der kaak aansluit, bij het 
bijten uitgestrekt wordt en als een vergiftige nijper werkt. De onderkaken 
Zijn van draadvormige tasters voorzien, wier vijfde of laatste lid, bij de man- 
netjes, verschillende aanhangsels, bij de paring dienende, heeft. De aars 
ligt van onderen, digt aan het einde van het onderlijf; en vóór dezen ont- 
waart men vier tot zes konische of rolvormige spintepeltjes. Zij hebben zes 
tot acht eenvoudige, en in het donker lichtende, oogen, van verschillende 

groolte, die, op onderscheidene wijzen gerangschikt, hierdoor voorname 
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kenteekenen leveren tot het bepalen der geslachten en ondergeslachten dezer 
dieren. Zij hebben gemeenlijk twee, tot luchtzakken geleidende luchtgaten ; 
bij de Vogelspinnen zijn vier luchtgaten en evenveel luchtzakken aanwezig; 
bij anderen daarentegen, zoo als b.v. Dysdera, Segestría, Filistata, Argyroneta, 

enz., eveneens met vier luchtgaten, leiden slechts twee dezer tot luchtzakken, 
de twee anderen tot luchtbuizen. Hare pooten zijn uit zeven leden zamen- 
gesteld, en aan het einde met twee of drie klaauwtjes gewapend. 

De Spinnen, in het dagelijksch leven veelal spinnekoppen, van het Oud 
Nederduitsche kobbe, genoemd, hebben haren naam verkregen door de eigen- 

schap, door middel van buitengewoon fijne, zijdeachtige draadjes, allerlei 
weefsels te vervaardigen. Het kleverig vocht, uit hetgeen zij deze draden 
spinnen, wordt, in het achterlijf, in klierzakjes of buisjes van zeer ver- 
schillende gedaante afgescheiden, en uit de talrijke fijne gaatjes, met welke 
de spintepels doorboord zijn, geperst en tot draadjes uitgerekt. De spin 
draait vervolgens deze draadjes, met hare achterpooten, tot een dikkeren 
draad zamen, en verwerkt deze, hetzij om hare eijeren gezamenlijk met een 
spinsel te bekleeden, hetzij om allerlei andere weefsels, netten of webben 

genoemd, te vervaardigen, welke veelal bestemd zijn om haren buit daarin 
te vangen. Sommigen, zoo als b.v. onze gewone Kruisspin, maken groote, 
wiel of kringvormige, zeer kunstmatig en regelmatig gewevene, en loodregt, 
met enkele straalsgewijs verdeelde draden, aan allerlei voorwerpen, vooral 
tusschen de deelen van planten, uitgespannen netten, welke somlijds zelfs, 

zoo als b.v. in sommige streken van Brazilië, onderling door draadjes ver- 
eenigd zijn, en derhalve zoo digt bijeen staan, dat deze, anders tegen elkander 
zoo vijandige, dieren, eene soort van gezellig leven leiden; andere soorten 

breiden hare netten horizontaal uit, en doorweven die in alle riglingen; 
nog anderen maken buis- of trechtervormige, in reten, tussschen steenen 

of boomschors verborgene, netten; nog anderen bekleeden hare buisvormige 
onderaardsche holen met een spinsel, of sluiten die zelfs met een deksel; 
en er zijn er ook, die slechts enkele draden spinnen. Van laatstgenoemden 
zijn ook de zoogenaamde herfstdraden (fils de la vierge, fliegender Sommer) 

afkomstig, die vooral dan in het oog vallen, wanneer er verscheidene bij 
elkander komen, en zij door daauwdruppeltjes vergroot worden. De kleine 
Spinnen, van welke deze herfstdraden afkomstig zijn, stooten uit hare tepels 
een, slechts in het zonnelicht zigtbaar draadje, in de eene of andere rigting 
in de lucht, en verdwijnen, met eene onwaarneembare schielijkheid, langs 
dit draadje, hetgeen waarschijnlijk door de warmte-uitstraling der sarde, 
naar boven gedreven wordt. Eenige kleine uitheemsche soorten, welke ook 
geen net maken, houden zich als parasiten in de webben van grootere soorten 
op. De enkele draadjes van spinnen zijn zoo fijn, dat er, meer dan 10000 

vereenigd, naauwelijks de dikte van eenen gewonen naaidraad hebben; zij 

zijn derhalve, voor de mikrometers van sterrekijkers, door geen kunstproduct 
te vervangen. 

De Spinnen zijn zeer verslindende dieren, en sparen in vele gevallen zelfs 
haars gelijken niet. Zij voeden zich met allerlei Insecten, en zijn derhalve 
zeer nuttige dieren. Zij worden echter, op hare beurt de buit van allerlei 
andere dieren, zoo als Vogels, Hagedissen, Kikvorschen, Duizendpooten en 
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vooral ook Apen, die haar als eene lekkernij verslinden; de Seorpioenen 
eten hare eijeren; de Sluipwespen leggen hare eijeren in die der Spinnen, 
en sommige Bijën voeden hare maskers met Spinnen, nadat zij hare pooten 
hebben afgebeten. De soorten, welke geen net maken, bespringen haren 
buit als katten; maar velen loeren daarop, in hare netten zittende, omspinnen 
veelal de daarin gevangen insecten met veel zorg; dooden ze met haar 

vergiftigen beet, en zuigen ze vervolgens uit. De beet der kleine soorten is 
onschadelijk voor den mensch, en zelfs die der grootere soorten heeft geene 
andere gevolgen dan hevige pijn en koorts gedurende eenen dag. Bij gevaar 
laten zich velen plotseling, langs eenen draad, als dood vallen; en de in 

wielvormige netten zittende soorten, brengen alsdan niet zelden zich en het 
geheele net in eene zoo schielijke trillende beweging, dat men hare om- 
trekken niet meer kan onderscheiden. Daar haar lijf week is, zoo zijn zij 
ligt te dooden, en hare pooten scheuren gemakkelijk van het lijf af, of vallen, 
wanneer de dieren na lang vasten vermagerd zijn, voor hunnen dood, van zelf 
af. Het wijfje sluit hare eijeren in een veelal kogel— of klokvormig spinsel op, 
en hangt het aan allerlei deeler van planten. Sommige soorten, zooals de 
bij ons gemeene Wolf-spin, Lycósa saccäta, draagt het spinsel, met hare 
eijeren gevnld, en zelfs de jongen, gedurende den eersten tijd, met zich 
rond; andere, zoo als b.v. Clotho Durandi, van het zuidelijke Europa en 
Egypte, maakt in de reten van rotsen eene soort van tent, waaronder de 

eijeren uitkomen en de jongen bescherming vinden. De wijfjes zijn veelal 
grooter dan de mannetjes, en schijnen ook, bij vele soorten, alleen met het 
vervaardigen der webben belast te zijn. 

Deze dieren worden in alle gewesten, en vooral in de heete luchtstreken 
in buitengewoon grooten getale aangetroffen : grond en bosschen zijn hier 
niet zelden met netten geheel bedekt. Onze inheemsche soorten worden op 
verre na niet zoo groot als vele der in de warme en heete gewesten levende, 
van welke sommige, zonder de pooten, tot twee duim lengte bereiken. 

Men kan de Spinnen onder de volgende hoofdafdeelingen brengen. 

De Wiel-spinnen. (dranée orbitéle.) 

Zij worden zoo genoemd, omdat velen webben maken van eene wiel of 
kringvormige gedaante, die zamengesteld zijn uit regte, van één middelpunt 
uitstralende draden, welke door cirkelvormige, concentrieke, draadjes door- 
sneden worden, en die zij, veelal min of meer loodregt, tusschen ailerlei 
voorwerpen uitspannen. Haar tweede paar pooten is langer dan de twee vol- 
gende paren, en de voorpooten, welke zij bij het zitten naar voren keeren, 
langer dan al de overigen. Zij hebben konische, naar buiten gerigte spintepels. 
Hare oogen staan op regte lijnen. 

Bij de meesten, Epeira, zijn de acht oogen van ongelijke grootte; en 
de vier middelste staan in een vierkant, terwijl de vier overigen, paarsgewijze 
digt aan elkander, het achterste meer naar binnen, het voorste naar buiten, 
geplaatst zijn. Hare onderkaken zijn kort en van voren breed. Dit geslacht 
is zeer talrijk aan soorten. Onder deze behoort de kruisspin, Epeira diädema. 

die in onze tuinen zeer menigvuldig aangetroffen wordt, en wier kunstmatig 
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f en groot web overal loodregt tusschen heesters en de takken van boomen 
uitgespannen is. Het oude wijfje bereikt in het najaar, eene zoo aanzienlijke 
grootte, dat haar achterlijf den omvang van eene hazelnoot heeft. Zij is vooral 
kennelijk aan de teekening van de bovenzijde van haar achterlijf, waarop 
men een driedubbel kruis ontwaart, gevormd door lichte vlekken, die in- 
gesloten zijn in een’ breeden, getanden, donkeren band. Zij sterven bij den 
aanvang der koude. Het wijfje legt in het najaar een honderdtal eijeren, uit 
welke de jongen in het voorjaar te voorschijn komen. Eene andere soort, 
Ep. scalaris, wier achterlijf van boven wit, en van eene zwarte driehoekige 
getande vlek voorzien is, maakt haar net langs de oevers der zoete wateren. 
Ep. fasciäta van het warme Frankrijk, maakt haar loodregt nest aan dezelfde 
plaatsen : haar achterlijf is fraai geel, met zwarte dwarsstrepen. Nog eene 
andere Europeaansche soort, Ep. cicatricosa of impressa, maakt digt bij 
haar nest een spinsel in de gedaante van een plat vogelnest, en bespiedt 
daarin de Insecten, welke in haar nest blijven hangen. In de heete gewesten 
leven vele soorten van eene aanzienlijke grootte : eene dezer, Ep. Doreyana, 
van Java, is zonder de pooten nagenoeg twee duim, met de pooten meer 
dan zes duim lang, en zwart, met een bruin achterlijf, hetgeen van voren 
twee geelachtige dwarsstrepen, in het midden twee lichte overlangsche strepen 
heeft. 

Andere uitheemsche soorten, welke door de plaatsing harer oogen met 
de Epeira’s overeenkomen , hebben het achterlijf afgeplat, breed en met eene 
zeer harde huid bekleed, welke in stekels of punten uitloopt. Zij doen, door 
hare gestalte, aan kleine Krabbetjes denken. Eene dezer, Gasteracantha of 
Pleetane curvicauda, heeft de grootte van onze Kruisspin ; maar haar licht- 

rood van zwarte stippen voorzien achterlijf loopt van achteren, aan weêrszijde, 
in eene naar binnen gekromde punt uit, welke langer is dan het geheele 
dier. Bij eene andere soort, Gast. fornicáta, die, zoo als de voorgaande, 
van Java komt, is het prachtig donkerrood achterlijf nog eens zoo breed als 
lang, en van achteren zoowel als aan weêrszijde met twee korte stekels ge- 
wapend. 

De Wever-spinnen. (dranee inequitele.) 

De Wever-spinnen maken onregelmatige netten, wier draden elkander in 
alle rigtingen doorkruissen. Zij hebben in het algemeen veel overeenkomst 
met de Wielspinnen, maar hare oogen staan verder naar achteren. 

Bij sommigen, Theridion, zijn de oogen als bij Epeira, maar de kleinere 
_schuins staande paren zijn zoo geplaatst, dat het voorste meer naar binnen, 

het achterste meer naar buiten gerigt is. Het eerste en vierde paar pooten 
zijn langer dan de overigen. Zij zijn klein, hebben meestal het achterlijf 
met fraaije kleuren versierd, en houden zich aan heesters of planten op. 

‚Eene soort, Ther. bénignum, die grijsbruin van kleur is, maakt haar fijn 
8 spinsel tusschen de druiven, en beveiligt deze vruchten hierdoor tegen In- 

secten. Eene andere, in ons werelddeel, in de maanden Junij en Julij, in 

boschjes en tuinen gemeene soort, Ther. denticulatum, heeft eene witte, 
gelande, overlangsche streep aan het zwartgraauwe achterlijf : haar web 
is zeer eenvoudig en bestaat slechts uit een klein getal draden. 

4d 
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Anderen, Latrodectus, hebben hare acht oogen, die nagenoeg van onder- 

ling gelijke grootte zijn, op twee rijën geplaatst. Haar eerste paar pooten is 

zeer lang. Eene dezer, de malmignatte der Corsikanen, Lat. malmignatus, 

die ook in Sardinië en Italië gevonden wordt, heeft den naam van zeer 

vergiftig te zijn, ofschoon het wetenschappelijk bewijs voor dit geloof tot nog 

toe ontbreekt. Zij is een’ halven duim lang, en heeft het zwarte achterlijf 

van dertien karmijnroode vlekjes voorzien. | 

Nog anderen, Pholcus, hebben zeer lange en dunne pooten, en herinneren _ 

hierdoor de Bastaardspinnen (Phalangïum). Eene dezer, Pholcus phalan- 

goïdes, heeft een lang, smal en vaal geelachtig, van boven zwart gevlekt, 

en met fijne hairtjes bedekt lijf. Zij maakt haar eenvoudig net in de hoeken 

van onze woningen. Het wijfje draagt hare, met een rond spinsel omslotene 

eijeren, tusschen de kaken, met zich rond. 

De Buis-spinnen. (Aranea tubitèla.) 

Zij wörden aldus genoemd, omdat hare netten de gedaante van buizen 
hebben, of in eene buis of trechter uitloopen, waarin zich het dier verbergt. 
Hare oogen zijn op twee rijën geplaatst, en ten getale van acht, somlijds 
zes, zelden slechts twee. De twee middelste paren pooten zijn korter dan de 
overigen. 

Onder deze afdeeling behoort onze huisspin, Aränéa of Tegenerta domes- 
üca, in geheel Europa tot Egypte gemeen in de huizen, vooral in de hoeken 
van muren waar gaten of reten zijn; waar men haar trechtervormig, in eene 
buis uitloopend, net ziet. Zij is bruin of grijsachtig, met zwarte vlekken ; 
maar in het algemeen weinig standvastig van kleur en teekening. Bij deze en 
andere verwante soorten zijn de twee rijën, waarop de acht oogen geplaatst 

zijn, flaauw gekromd, en de achterpooten langer dan de drie overige paren. 

Bij anderen, Clubiona, vormt de voorste rij oogen nagenoeg eene regte 
lijn. Zij leven onder boombladeren, aan boomstammen of in de gaten van 

muren, en verscheidene kleine soorten zijn ook bij ons, in tuinen en boschjes, 
menigvuldig aan te treffen, Eene dezer, Club. holosericèa, legt hare eijeren 
tusschen één of twee zamengesponnen bladeren. Zij heeft een langwerpig 
spits achterlijf, en is satijnachtig muisvaal. 

Bij andere soorten met acht oogen zijn de vier middelste in een vierkant 
geplaatst, en het eerste paar pooten is langer dan de overigen. Onder deze 
behoort onze gewone waterspin, Argyronéta aquatica. Zij is een halven 
duim lang. Het borst-kopstuk ís roodbruin; het achterlijf fluweelachtig 
zwartbruin, en de pooten zijn zwartbruin. Zij is gemeen in de staande wateren 
van ons werelddeel en ook bij ons, zwemt goed, klimt langs de steelen der 
waterplanten, maar komt zelden aan het land. Aan de fijne hairtjes, waarmede 
haar ligchaam bedekt is, blijft, bij het duiken onder water, eene als zilver 
glanzende laag lucht hangen, en levert eenen , voor een urenlang verblijf onder 
het water, toereikenden voorraad tot het ademen. Tot haar geregeld verblijf 
onder het water spint zij echter een luchtdigt, klokvormig weefsel van de 
grootte van eene gewone noot, hetgeen met lucht gevuld, van onderen open 
is en door vele zijdelingsche, aan waterplanten bevestigde, draden in zijnen 
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bepaalden stand vastgehouden wordt. In dit verblijf, hetgeen aan onze duiker 
klokken doet denken, loert de Spin op haren buit, die in allerlei water- 
insecten en hunne maskers bestaat; hier verbergt zij hare, in een rond 

spinsel opgeslotene eijeren, en brengt er zelfs den winter in door. 
Eene soort van het heete Europa en Egypte, Clotho Durandi of Uroctea 

quinguemaculäta , maakt onder steenen of in rotsspleten een klein tentvormig 
net met verscheidene wanden, tusschen welke zij verschuilt, en waaronder zij 
ook hare eijeren, die eerst in December of Januarij gelegd worden, verbergt. 

Andere soorten, Dysdera, hebben zes oogen, die zoo verdeeld zijn, dat 
er op de eerste rij twee, op de" tweede vier, te slaan komen. Onder deze 
behoort Dysd. erythrina, van het warme Europa en Noord-Afrika. Haar 
borstkopstuk is groot; zij heeft licht bruinroode pooten, een roodachtig grijs 
achterlijf en witte oogen. Zij is zeer verslindend, eet andere spinnen, en 
is zeer graag op het kroost van Mieren, in wier nesten zij niet zelden haar 
verblijf houdt, en waar zij zich tot dat einde een vast zakvormig spinsel 
weeft, in hetwelk zij veiligheid vindt tegen de gemeenschappelijke aanvallen 
der Mieren zelve, 

Bij andere soorten met zes oogen, Segestria, zijn er vier op de voorrij, 
en twee op de achterrij geplaatst. Zij maken in de reten van steenen of muren 

een vast, maar niet zeer groot nest, hetwelk van achteren in eene buis uit- 
loopt, van welke wederom enkele draden over het net heenloopen. De Spin 
loert in de buis, met uitgestrekte voorpooten, op haren buit. Eene der ge- 
meenste soorten van ons werelddeel, Seg. perftda, en tevens eene der grootere 
inheemsche soorten, is kennelijk aan hare metaalgroene bovenkaken. Hare 
kleuren zijn voor het overige somber. 

De Krabben-spinnen. (Aranea laterigrade.) 

Zij worden aldus genoemd, omdat haar lijf veelal afgeplat en krabben- 
vormig is, en omdat zij, niet alleen vooruit, maar ook zijdelings en 
achteruit kunnen loopen. De twee paren voorste pooten zijn gewoonlijk langer 
dan de twee overige paren. Zij hebben acht, op twee rijën, van welke er 
eene halvemaanvormig is, geplaatste, oogen. In de rust houden zij de pooten 
uitgestrekt. Zij maken geen net, velen spannen echter enkele draden langs 
de bladeren uit, waarop zij leven. Het wijfje verbergt hare eijeren onder 
bladeren, en bewaakt ze zorgvuldig. Vele uitheemsche soorten bereiken eene 
aanzienlijke grootte. 

Bij sommigen, Sparassus, staat de voorrij der oogen op eene halvemaan- 
vormige lijn. Eene op vele plaatsen van ons werelddeel gemeene soort, Spar. 
smaragdülus, is grasgroen, aan de zijden met lichtgeel omzoomd, en heeft 
een groengeel achterlijf, met eene groene streep over den rug. Zij verbergt 
haar eijer-cocon tusschen eenige zamengesponnene, en aan de binnenzijde 
met een dik zijdeachtig spinsel overdekte bladeren. 

Bij anderen, Thomisus, is de achterrij der oogen sterker gekromd dan de 
voorrij. De eene, Thom. tremätus, uit het warme Europa en Noord-Afrika, 

is zeer klein en heeft twee smalle, donkere dwarsstrepen aan het bruingeele 
achterlijf. 
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De Jagt-spinnen. (dranee citigräde.) 

De Jagtspinnen dwalen, in stede van netten tot het vangen harer buit te _ 
maken, rond, om haren buit te gaan opzoeken, dien zij in het loopen of door _ 
eenen sprong, op de wijze der Katten en andere roofdieren, vermeesteren. Zij 
hebben een eivormig, hoog, van voren smal, kopborststuk; hare oogen zijn 
veelal onderling ongelijk van grootte, en op drie tot vier dwarsrijën verdeeld. 
De wijfjes van vele soorten beschermen hare eijeren, door daarop te zitten of 
ze mede rond te slepen, en dragen zelfs eenigen tijd zorg voor hare jongen. 

Sommigen, de wolf-spinnen, Lycusa, hebben eene rij van vier kleine, 
en achter deze twee rijën, ieder van twee grootere, oogen. Zij houden zich — 
op den grond op, en leven in aard- of muurholen, welke zij met een 
fijn spinsel bekleeden. Eene in ons werelddeel tot in het noorden gemeene _ 
soort, Lye. saccata, is klein, en zwartachtig, met rosachtige pooten._ 
Haar eijerspinsel is afgeplat en groenachtig van kleur. Tot deze afdeeling _ 
behoort ook de algemeen bekende en beruchte tarantula, Lyc. tarantula, 
welke in Italië en Spanje aangetroffen wordt. Zij heeft meer dan eenen 
duim lengte, en een ros, van onderen met één, van boven met vijf tot zes — 

dwarsbanden geteekend, achterlijf. De beet dezer Spin is diep genoeg om 
het uitvloeijen van een druppeltje bloed ten gevolge te hebben; hij ver- 
oorzaakt hevige pijn, zonder echter eenig gevaar te brengen. De danswoede 
(larentisme), welke, volgens een oud bijgeloof in Italië, de beet dezer Spin _ 
ten gevolge zou hebben, heeft hare oorzaak in zenuwachtige aandoeningen, 
waarmede de vrouwen van het volk in dit land somtijds behebt zijn. 

Andere soorten leven op boomen of heesters, en maken een trechter- of 
klokvormig net voor hare eijeren. Onder deze behoort Dolomedes mirabilis. 
Achterlijf grijs, aan weêrszijde met een’ roestkleurigen getanden overlangschen 
band. Het wijfje draagt haren eijerzak onder de borst, en houdt hem met de 
kaken vast. — Sommige andere soorten houden zich aan de oevers van zoet 
water op, loopen zeer schielijk op de oppervlakte van het water, en maken, 
tusschen planten, een onregelmatig grof spinsel, waarin zij haar eijer—cocon 
plaatsen. Onder deze behoort Dol. fimbriatus, bruin, aan weêrszijde met 
een witten band. Beiden uit Europa. 

De Spring-spinnen. (Aranee saltigráde.) 

De Springspinnen hebben de schenkels der voorpooten veelal verdikt, haar 
kopborststuk is langwerpig, groot en hoog; hare acht oogen zijn onderling 
van verschillende grootte en op verschillende wijze geplaatst. Zij maken 
geene netten om haren buit te vangen, maar bekruipen en bespringen hem 
even als de Jagtspinnen. Zij worden veelal aan zonnige plaatsen, aan boomen, 
rotsen of muren aangetroffen, en de soorten van ons werelddeel zijn grooten- 
deels zeer klein. 

Eene dezer, Attus of Salticus scènicus, is zwart, maar heeft de zijden 
van het kopborststuk en drie hoekige banden op het achterlijf, wit. Zij be- 
kruipt Vliegen, en vat ze door daarop te springen , haar achterlijf tegelijkertijd 
door een draad vasthechtende, 
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De Mygale’s. (Mygate.) 

De Mygale's zijn groote en krachtige soorten met krachtige kaken en 

pooten, uit de warme gewesten, welke vier longzakken, acht oogen, twee 
groote en twee kleine spintepels hebben. Zij huizen in digte, veelal trechter- 
of buisvormige weefsels, welke zij op den grond tusschen steenen of rots- 
spleten aanbrengen. 

De beroemdste soort is Mygale avieularia, zeer oneigenaardig vogelspin 
genoemd, omdat zij, volgens ongegronde verhalen, kleine vogels, zoo als 
Kolibrietjes, zou overvallen en' dooden. Zij en hare verwante soorten zijn 
nachtdieren, die met het vallen van den avond, in bosschen, op omgevallene 
boomstammen of andere, den grond bedekkende, doode planten, ronddwalen, 

en jagt op allerlei insecten maken. Zij maken tusschen steenen of boomschors 

een stevig trechtervormig spinsel, waarin zij over dag haar verblijf houden, 
en digt daarbij vindt men ook den cocon, die grooter dan eene gewone noot 
is, en omstreeks 2000 eijeren bevat. Deze Spin is, zonder de pooten, meer 
dan anderhalven duim lang. Andere groote soorten worden in Oost-Indië 
gevonden, b.v. Myg. javantca op Java. 

Sommige soorten, Cteniza, hebben de bovenkaken van onderen met ste- 

keltjes gewapend. Onder deze behooren Mygale cementarìia en fodiens of 
Sauvagesii, van het zuidelijke Europa. Zij graven in den grond loodregte, 
buisvormige holen van drie duim diepte, bekleeden ze met een zijdeachtig 
spinsel, en sluiten ze met een cirkelvormig beweegbaar deksel, hetgeen zij 
van buiten met stukjes hout of bladeren overtrekken, ten einde het aan het 

oog harer vijanden te onttrekken. Aan de binnenzijde van dit deksel, dat 
door zijn eigen gewigt, als eene deur toevalt, zijn kleine indruksels, waar- 
aan zich de Spin, om bij gevaar de deur tegen te houden, met de kaken 
vasthecht, terwijl zij zich met de pooten tegen de wanden vasthoudt. Deze 

soorten hebben omstreeks drie-vierden duim lengte. 
\ 

DE MIJTEN. (ACARI.) 

Deze, in soorten talrijke, afdeeling bevat zeer kleine dieren, welke grooten- 
deels parasitisch leven, en vooral gekenschetst zijn door hun, met het achterlijf 
vereenigd, kopborststuk; door hunnen mond, die de gedaante van eenen 
kleinen, regten, somtijds geleden en in— en uitschuifbaren, zuiger heeft, 
waarin twee stekeltjes als dolkjes verborgen zijn, welke dienen, om het deel, 
waaraan zij willen zuigen, te verwonden. Werktuigen tot de ademhaling heeft 
men slechts bij de hooger ontwikkelde soorten gevonden: zij bestaan uit 
luchtgaten, twee in getale, welke tot bundelvormige buizen leiden. Het hart 
schijnt te ontbreken. Hun lijf is meestal zeer week. Bij sommigen zijn twee, 
vier of zelfs zes oogen aanwezig; bij anderen ontbreken zij geheel. Velen 
hebben aan weêrszijde van den snuit voelers, wier gedaante, volgens de 
soorten, zeer verschillend is. De meeste soorten leggen eijeren; sommigen 
brengen levende jongen ter wereld. De jongen hebben in den vroegen leeftijd 
slechts drie paar pooten; en verkeeren niet zelden in eenen nimfachligen 
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staat, alvorens zij, onder hare eigene huid, de gedaante van het volkomen 
dier aannemen. De levenswijze dezer diertjes is, volgens de soorten, zeer 
verschillend. Velen zijn parasiten van andere dieren ; slechts weinigen voeden 
zich van plantensappen. 

Men kan bij deze afdeeling de volgende familiën of geslachten onderscheiden. 

De Loop—mijten. (Zrombidium.) 

De talrijke soorten van dit geslacht zijn klein, meest rood of geel van kleur; 
hare, tot het loopen ingerigte pooten zijn lang, dun, aan het einde met twee 
haakjes gewapend, en, even als het weeke ligchaam, met hairtjes bedekt; het 
eindlid van hare voelers is aan zijnen wortel van een beweegbaar aanhangsel 
voorzien, en vormt hiermede eene soort van tang, als vangwerktuig dienende. 
Zij leven op den grond, aan boomstammen of op kruiden, en verbergen hunne 
eijeren onder een tentvormig spinsel. De jonge voorwerpen, vroeger als bij- 
zondere soorten onder den geslachtsnaam van Astoma opgevoerd, leven para- 
sitisch op allerlei Insecten en Spinnen. 

De gemeenste inheemsche soort, Trombidium holosericèum, wordt in 

het voorjaar, menigvuldig in onze tuinen of boschjes aangetroffen, en valt 
om hare fraaije karmijnroode kleur in het oog, ofschoon zij slechts anderhalve 
lijn lang is. Zij is met een fijn hairdons bedekt, heeft een nagenoeg vierkant 
lijf, en twee, op korte steeltjes zittende oogen. Eene drie tot vier maal 
grootere, eveneens roode soort, Tromb. tinctorum, leeft in Oost-Indië, en 
men trekt uit haar eene fraai roode kleurstof. 

De Aard-mijten. (Bdella.) 

Zij hebben eenen langen, priemvormigen snuit; hairige, met twee haakjes 
gewapende looppooten ; groote getakte tasters; een week ligchaam, en meestal 
vier oogen. Zij zijn veelal fraai rood of geel van kleur, leven op den grond 
aan vochtige plaatsen of aan boomstammen. 

Eene der gemeenste soorten van ons werelddeel, Bdella of Scirus vulgaris, 
is scharlakenrood , met bleekroode pooten, maar slechts ééne lijn lang. 

De Plant—mijten. (MNotaspis.) 

Tot dit geslacht, ook Oribata genoemd, behooren de soorten, welke zich - 
van plantaardige stoffen voeden. Zij zijn vooral gekenschetst door hare bui- 
teùgewoon harde en brooze huidbekleeding. Zij houden zich voornamelijk in 
het mos op, waarmede zij zich ook voeden. 

Eene van onze soorten, Notaspis alatus, heeft het voorlijf aan weêrszijde 
met een vliesachtig aanhangsel omzoomd. Zij is bruin van kleur. 

De Water-mijten. (Hydrachna.) 

Zij hebben een ei- of kogelvormig lijf; pooten die van hairen of stekeltjes 
en aan het einde van een haaknageltje voorzien zijn, en tot het zwemmen 
dienen; lange tasters, die als een knipmes zamenslaan; en twee tot vier 
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oogen. Zij leven in het water, en schijnen, daar zij zelden aan de oppervlakte 
komen, met hare luchtbuizen de gasvormig in het water verdeelde lucht te 
ademen. De jongen leven parasilisch aan waterinsecten, wier bloed zij zuigen. 

Onder deze behoort de, ook in onze staande wateren voorkomende, gewone 
watermijt, Hydrachna eruenta, die bloedrood van kleur is. Het wijfje door- 
boort de steelen van waterplanten en legt hare eijeren daarin. De zespootige 
jongen, welke daaruit voorkomen , hebben eenen grooten, hartvormigen zuiger, 
en leven parasitisch op allerlei waterinsecten, zoo als Watertorren, Water- 
wantsen, enz.; later verdwijnen de pooten allengskens door de wrijving aan 
deze insecten, en de huid van het jong vormt een grooten zak, waaruit 
eindelijk het volkomen dier te voorschijn komt: het jong in deze soort van 
nimfstaat werd vroeger met den geslachtsnaam van Achlysia benoemd. 

Eene andere, in moerassen en slooten gemeene, hoog vermiljoenroode 

soort is Hydr. (Limnochares) holosericea. 

- De Luis-mijten. (Gamasus.) 

Zij hebben een langwerpig, plat, en als met een schild bedekt lijf; korte 
kaaktasters met twee getande schaarvormige eindleden ; behalve deze, gewone 
draadvormige tasters ; de oogen ontbreken of zij zijn onduidelijk; en hare 
pooten zijn aan het einde, van een zuigertje en twee haakjes voorzien. De 
jongen, vroeger Hypopus genoemd, hebben zoo als gewoonlijk zes pooten. 
Zij leven parasitisch op allerlei dieren, zoo als Vogels, Amphibiën, Torren, 
enz., wier sappen zij zuigen. 

Eene op onze grootere inheemsche Torren zeer gemeene soort, de kevermijt, 
Gamasus coleoptratorum, is geel of rood van kleur. 

Eene andere soort, Pteroptus vespertilionis, leeft op onze gewone groote 
Vledermuizen. 

Bij sommige soorten, Argas, is het zuigschijfje aan de pooten onduidelijk 
of ontbreekt geheel. Onder deze behoort Argas reflerus, die op Duiven leeft 
en in het zuidelijke Europa waargenomen wordt. — Eene andere is de Per- 
sische mijt, Argas persicus, vroeger valschelijk Persische wandluis genoemd, 
die in de Persische stad Miana in huizen wordt waargenomen, en berucht 
is, omdat zij de slapende menschen ’s nachts aanvalt, en door hare steken 
hevige pijn, zwellingen en zweren, en ten gevolge daarvan stuiptrekkingen 
of koortsen, te weeg brengt. 

De Tek-—mijten. (Zwodes.) 

De Tekmijten hebben een afgeplat, zeer rekbaar lijf, hetgeen op den rug 
naar voren met een hard schild bedekt is, eenen grooten, met wederhaakjes 

gewapenden snuit; aanliggende tasters; tamelijk korte, aan het einde van 
een zuigschijfje en twee haakjes voorziene, pooten ; maar veelal geene oogen. 
Zij leven in bosschen. De wijfjes zijn veel grooter dan de mannetjes, en 
hechten zich aan menschen, allerlei zoogdieren of zelfs slangen, hagedissen 
en schildpadden vast, door met haren snuit in de huid te boren, blijven 
daarin maanden lang hangen, tot dat haar lijf tot het tien— of twintigvoudige 
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van zijnen gewonen omvang uitgezet is en eene kogelvormige gedaante ver- 
kregen heeft, en laten dan eerst vrijwillig los. Het mannetje hecht zich 
bij de paring aan den buik van het wijfje, de opening der geslachtsdeelen 
ligt bij het mannetje aan den wortel van den zuiger; bij de wijfjes tusschen 
de twee eerste paren pooten. Het wijfje kleeft hare eijeren aan het lijf, met 
een kleverig helder vocht, hetgeen zij uit den mond doet vloeijen. 

De gewone soort in onze bosschen is Ixodes ricinus : tek, hondsmijt, 

louvette, Zeeke genoemd, donker bloedrood van kleur, en vooral bekend aan 
de jagers, omdat zij zich aan de jagthonden en menschen, bij deze veelal aan 
de beenen, vasthecht, Het beste in dit geval is, deze dieren rustig te laten 

zitten, tot dat zij van zelf loslaten, of hen daartoe te dwingen, door ze met 
terpentijn, tabaksolie, of kwikzalf te bestrijken; indien men ze losscheurt, 
blijft de snuit in het vel zitten, en er ontstaat gewoonlijk een hevig jeuken, 
zwellingen of zelfs zweren. Eene andere soort, Iz. americanus of nigua, 
in vele streken van Amerika onder den naam van pigues bekend, is in dit 
werelddeel menigvuldig en zeer lastig voor menschen en vee. Andere groote 
soorten leven op Java, waar men ze dikwijls aan zwijnen, en andere groote 

dieren, zelfs op waranen en slangen vastgehecht vindt. 

De Mijten. (decärus.) 

Men noemt mijten meer het bijzonder, zeer kleine soorten zonder oogen ; 

met een eivormig, week, door enkele, lange, beweegbare borstels bezet lijf; 

met korte, dikke pooten, die van een haakje en een, veelal gesteeld, zuigertje 
voorzien zijn; en aan wier mond men van voren eene insnede opmerkt. 

Vele soorten leven in allerlei eetwaren, als meel, vijgen , rozijnen of andere 
voorwerpen in onze huizen. Onder deze behooren ook de kaasmijt, Acarus 

domesticus, die, zoo als iedereen weet, in menigte onze kaas doorwoelt; 
en Ac. destructor, die aan de verzamelingen van insecten en opgezette dieren 
veel schade toebrengt, en die hare tegenwoordigheid verraadt door fijne, onder 
de aangetaste voorwerpen opgehoopte, stof. 

Anderen en wel de lastigste van allen zijn de schurftmijten, Sarcoptes, van 
welke men verscheidene, op menschen en zoogdieren levende soorten aan- 
treft. De gewone schurftmijt, Sarc. scabiei, graaft fijne kanalen onder 
de opperhuid des menschen, en veroorzaakt op deze wijze den, onder den 
naam van schurft bekenden, uitslag. De puisten, welke men daarbij opmerkt, 
bevatten het dier zelf niet, maar gewoonlijk zijne eijeren. Zij kan van den 
eenen mensch tot den anderen overgebragt worden, en men neemt haar, vooral 
in het zuidelijke Europa, of in het algemeen bij onzindelijke menschen, waar. 

Eene andere soort is de puistmyt, Sarc. ezulcerans. Op het paard wordt 
Sarc. equi gevonden. 

De Zak-mijt. (Simonta.) 

Dit diertje, Simonia of Demodex folliculörum, leeft in de smeerzakken 

(cômèdo, Mit-esser genoemd), welke men bij vele menschen in de huid van 
het gezigt, vooral van neus en ooren, waarneemt. Het is hoogstens een-tiende 
lijn lang, heeft een wormvormig achterlijf, hetgeen in den lateren leeftijd 
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‚ allengskens korter wordt; en vier, in vroegeren leeftijd slechts drie, paar 
zeer korte, met drie haakjes gewapende pooten. 

De Worm-mijten. (Linguatula.) 

De zonderlinge dieren, welke men vroeger onder den naam van tongwormen, 

onder de Ingewandswormen, later onder de Kreeftdieren telde, schijnen zich 
het meest natuurlijk aan de Zakmijten aan te sluiten. Zij leven parasitisch 
in geslotene blazen in het long- of levervlies en in de vliezen der voorhoofds= 
boezems van den mensch en sommige zoogdieren. De volkomene dieren 

hebben de gedaante van eenen worm met een rolvormig of afgeplat, in vele 
ringen verdeeld, naar achteren veelal dun uitloopend lijf; zij zijn zonder 
pooten of oogen ; maar aan bet vooreinde van eenen mond voorzien, die aan 
weêrszijde met twee paar gekromde, beweegbare haakjes tot het vasthouden 
gewapend is. De jongen hebben, wanneer zij nog in het ei besloten zijn, 

j een eivormig ligchaam; slechts twee paar korte, met twee haakjes gewapende 
‚_pooten; en van voren een uit drie punten bestaanden toestel tot het steken, 

‚ van welke de middelste mesvormig is. De haakjes aan den mond der vol- 
‚__komene voorwerpen, werden vroeger voor openingen gehouden, en deze dieren 

derhalve ook Pentastòma (vijfmond) geheeten. Van de twee soorten, welke 
bij den mensch gevonden worden, is de gewone: Linguatula denticuläta 

of tenioïdes, die voor het overige ook bij het konijn, den hond en andere 

huisdieren aangetroffen wordt; terwijl de andere, Ling. constricta, in Egypte 
waargenomen wordt. 

DE BEERDIERTJES. (ARCTISCA.) 

Dit zijn mikroskopisch kleine diertjes, met een langwerpig eivormig, week 
en zeer onduidelijk in ringen verdeeld lijf; met korte, stompachtige, van 
drie tot vier haakjes voorziene pooten, van welke het laatste paar, van de 
overigen verwijderd, aan het einde van het achterlijf ligt; met twee min 
of meer duidelijke oogpuntjes, en eenen met twee harde uitschuifbare steeltjes 
gewapenden mond. Zij hebben noch werktuigen tot de ademhaling, noch 

_ werktuigen voor den bloedsomloop; en zelfs de seksen schijnen niet gescheiden 
te zijn. Zij worden in het vochtige mos, in staande wateren tusschen conferven, 
en zelfs in het water der dakgoten aangetroffen, en hebben, zoo als de Rader 

diertjes, de eigenschap, na langen schijndood, te herleven. De jongen hebben, 
reeds wanneer zij het ei verlaten, de gedaante der ouden; intusschen zijn 
er bij eenigen, in den eersten staat, slechts drie paar pooten aanwezig. 

Deze diertjes, ook Tardigräda en Colopoda, in het Hoogduitsch Wasser- 
bäüren genoemd, vindt men bij de schrijvers onder de namen van Arctiscon 

tardigrädum, Macrobiotus Hufelandii, Acárus ursellus en anderen vermeld. 

DE ZEE-SPINNEN. (PYCNOGONA.) 

De Zeespinnen zijn tamelijk kleine, in de zee levende soorten, die door 
hunne gestalte en harde huidbekleeding cenigzins aan kleine Krabben doen 

Âò 
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denken, en die ook om andere redenen, door sommige natuuronderzoekers, 

onder de Kreeftdieren geplaatst worden. 

Zij hebben noch luchtgaten , noch afzonderlijke werktuigen tot den bloeds- 

omloop of de ademhaling, welke, daar hunne huid hard is, waarschijnlijk 

in het spijskanaal plaats heeft. Hunne pooten zijn veelal buitengewoon lang, 

en aan het einde met eene groote, gekromde en puntige, veelal van kleine 

doornachtige nagels vergezelde, klaauw gewapend. Hun achterlijf heeft de 

gedaante van een klein, konisch aanhangsel. Het zeer groote kopborststuk 

is in vier ringen verdeeld, van welke de eerste kegelvormig verlengd is, en 

eenen zuiger vormt, die aan zijn einde de mondopening bevat. De tweede 

ring heeft, op zijne bovenvlakte, eene kleine verhevenheid, waarop de vier 

oogen geplaatst zijn; en aan zijne ondervlakte twee draadvormige, gelede 

aanhangsels, welke bij sommige soorten slechts bij de wijfjes aanwezig zijn, 

en alsdan tot aanhechting der eijeren dienen. Bij sommigen merkt men 

aan den wortel van den zuiger nog twee paar aanhangsels op, van welke 

het eerste kortere, breedere, de bovenkaken voorstellende paar, veelal op 

een paar kreeftenscharen gelijkt; terwijl het tweede, uit twee of meer leden 

bestaande, als een paar voelertjes kan worden beschouwd. De maag heeft 

blindzakken, die veelal zoo buitengewoon lang zijn, dat zij in de pooten tot 

aan haar eindlid voortloopen. De jongen hebben, in den beginne, slechts twee 
paar pooten: het derde paar verschijnt later en het vierde paar nog later; 
zij zijn daarentegen van bovenkaken voorzien, welke, bij sommige soorten, 

in den volkomen staat weder verdwijnen. 
Men vindt deze dieren, wier lijf omstreeks eenen halven duim lengte heeft, 

in de zee, onder steenen of in het zeewier, en zij worden niet zelden dood 
aan het strand gespoeld. Zij hechten zich aan schelpdieren of visschen, en 
zuigen hun bloed. 

Bij sommige soorten ontbreken de bovenkaken en tasters; en de wijfjes 
alleen hebben draadvormige aanhangsels onder den tweeden ring van het kop 
borststuk. Eene dezer, Pyenogonum littoräle of balendrum, oneigenaardig 

walvischluis genoemd, omdat men haar wel eens op walvisschen zittende 
gevonden heeft, heeft een breed, plat lijf, en dikke pooten, die niet langer 
zijn dan het achterlijf. Dit diertje is geelachtig van kleur, en wordt niet 
zelden dood aan ons strand gevonden. — Eene andere soort, Prozichtlus 
spinosus, heeft een dun, rolvormig lijf, en zeer lange, draadvormige pooten. 

Anderen hebben een paar scharen tot bovenkaken, maar de voelertjes ont- 
breken. Haar lijf is rolvormig en de pooten zijn zeer lang. Onder deze be- 
hooren Phozichslidium femorätum en aculeätum : beide uit onze Noordsche 

zeeën, en slechts de wijfjes van borstdraden voorzien. — Bij Pallene spinipes 

zijn deze draden bij beide seksen aanwezig en met nageltjes gewapend. 
Nog andere soorten, met dergelijke aanhangsels bij beide seksen, hebben, 

behalve de schaarvormige kaken, ook een paar voelers. De slankste van allen 

is Nymphon grossipes, wier pooten het lijf vijfmaal in lengte overtreffen. 

Zij wordt tamelijk menigvuldig aan de kusten van Noorwegen aangetroffen, 
en kruipt in de mossels, om deze dieren uit te zuigen. 

EEMS ee S 
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DE KREEFTDIEREN. (CRUSTACÈÉA ) 

De Kreeftdieren, welke men gewoonlijk schaaldieren noemt, zijn Gelede 
dieren met gelede pooten, van welke men veelal vijf tot zeven paren opmerkt, 
die van achteren gemeenlijk nog door zoogenaamde valsche, onder het achterlijf 
bevestigde pooten gevolgd worden; met sprieten, gewoonlijk twee paar in 
gelale; zonder vleugels of giftwerktuigen ; welke door kieuwen, somtijds 
door de huidbekleeding alleen ademen, en nooit luchtgaten, luehtbuizen of 
luchtzakken bezitten; veelal een duidelijk, slagaderlijk, aan de rugzijde van 
het dier gelegen, hart hebben; wier seksen zelden, of misschien nooit in 

één dier vereenigd zijn; en welke grootendeels in de zee, in kleineren getale 
in zoet water, of op het land, aan drooge of vochtige plaatsen leven. 

Men noemt deze dieren Schaaldieren, omdat de uitwendige bekleedsels van 
de meesten, vooral op de bovendeelen, door eene min of meer kalkachtige 

en somtijds zeer harde schaal (testa, carapace) gevormd wordt. Er zijn echter 
velen, waar deze huid hoorn- of lederachtig, of zelfs dun en vliesachtig is. 

De schaal is bij sommige lagere vormen min of meer van het ligchaam ge- 
scheiden en vormt zijdelingsche, schelpachtige kleppen, of eene soort van 
kom of kokervormige huisjes, waarin het dier verborgen is. Bij de meesten 
daarentegen is zij de onmiddellijke bekleeding van het lijf, en vormt alsdan 
(zoo als dit ook met de huid, wanneer die niet verhard is, plaats heeft) 
eene soort van, door dwarsringen geleden, pantser of rok, aan welken 
men wederom, in den regel, drie hoofddeelen onderscheidt, te weten : 
het kopstuk; het borststuk, hetgeen tevens, daar het de voornaamste in- 

gewanden bevat, het voorgedeelte van het achterlijf der insecten voorstelt; 
en het overige gedeelte van het achterlijf, hetwelk alleen het achtereinde 
van het darmkanaal en van het zenuwstelsel bevat, en kortweg achterlijf of 
gemeenlijk ook staart genoemd wordt. Bij velen zijn intusschen, zoo als dit 
ook bij de meeste Spindieren plaats heeft, de beide eerste stukken van het 
lijf tot een geheel zonder duidelijke ringen vereenigd, en dit wordt alsdan 
kopborststuk genoemd. Bij de soorten met eene harde schaal ontwaart men 

__aan de onderzijde van het kopborststuk nog verscheidene grootere en kleinere 
stukken, borslbeenderen genoemd. 

De eigenlijke pooten zijn aan de onderzijde van het borststuk bevestigd : 
hare eindleden, vooral die van het eerste paar, zijn bij velen, tot eene zooge- 
naamde schaar omgevormd, die niet zelden zeer krachtig, maar, bij sommigen, 
zeer ongelijk ontwikkeld is, zoo dat de regter veel grooter is dan de linker, 

of omgekeerd. De valsche pooten, welke aan de ringen van den staart, behalve 
het laatste paar, gehecht zijn, zijn bij velen in twee draden verdeeld en 
dienen, behalve tot het zwemmen, meestal ook tot aanhechting der eijeren. 
De twee laatste staartringen zijn gewoonlijk nog van steel- of bladvormige aan- 
hangsels voorzien, welke eene soort van vin vormen, Bij de laagste vormen 
ontbreken de pooten somtijds geheel en al, of hebben eenvoudig de gedaante 
van ongelede haakjes. Eene meer eigenlijke ongelede staart wordt slechts 
bij sommigen waargenomen : b.v. bij de Rogkreeften, in de gedaante van 
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eenen langen, harden stekel; bij de Mosselkreeften, als een draadvormig 
aanhangsel van het achterlijf. 

De mond is van kaken voorzien of, zoo als bij de minder ontwikkelde 
soorten, tot eenen zuiger met of zonder harde deelen omgevormd. In het _ 

eerste geval is er eene dwarsche bovenlip (labrum) aanwezig; onder deze een 
paar harde bovenkaken, veelal met een voelerachtig aanhangseltje; aan den 
wortel dezer kaken ligt het deel, hetgeen men tong noemt; achter deze 
ontwaart men twee paar vliezige, behairde onderkaken, en deze worden 
wederom gevolgd door drie paar van eenen draadvormigen taster (flagrum) 
voorziene, zoogenaamde kaakpooten, welke min of meer de gestalte van 
eigenlijke pooten bezitten. 

Er zijn, bij de meeste soorten, twee paar, somtijds getakte, sprieten aan- 
wezig, van welke het buitenste digt bij, of zelfs onder de oogen geplaatst 
en niet zelden veel langer is dan het binnenste paar. Bij sommigen, b.v. 
bij de Rogkreeften (Limuülus) ontbreken de sprieten geheel en al. 

De meeste Kreeftdieren hebben twee en wel zamengestelde oogen, welke 
bij velen aan het einde van eenen min of meer verlengden steel staan. Bij 
sommigen ontwaart men, in stede der zamengestelde oogen, twee hoopen 
van eenvoudige oogen. Er zijn er ook, waar, behalve het gewone paar oogen, 

nog een of twee eenvoudige oogen voorkomen; bij sommigen is in het geheel 
slechts één oog aanwezig, en de lagere vormen hebben, ten minste in den 
volkomen staat, in het geheel geene oogen. De werktuigen van het gehoor en 
den reuk zijn onvolmaakt, en slechts bij de hoogere Kreeften duidelijk : eerst- 
genoemden zijn bij den wortel der buitensprieten geplaatst, en hebben de 
gedaante van eene, met vocht opgevulde en met een trommelvlies overdekte 

holte; laatstgenoemde worden door holten gevormd, welke aan den grond 
der binnensprieten liggen. 

De Kreeftdieren hebben een kort en regt spijskanaal, wiens achteropening 
onder het achterlijf uitkomt. Men onderscheidt, bij velen, eene eigenlijke 
maag, wier binnenvlakte niet slechts van borsteltjes en hairtjes, maar zelfs 
van harde tandachtige punten voorzien is, welke tot het vermalen der spijzen 
dienen. Eris bij velen eene groote in twee lappen verdeelde lever aanwezig. 
De speekselklieren ontbreken. 

De Kreeftdieren ademen door kieuwen, welke intusschen bij de lagere 
vormen ontbreken, zoodat bij deze het ademhalen door de huid bewerkstelligd 
wordt. De kieuwen hebben de gedaante, hetzij van plaatjes, hetzij van ge- 
takte bundeltjes. Zij liggen bij sommigen in eigene holten, bij vele anderen 
vrij, onder het kopborststuk; bij nog anderen zijn zij aan de valsche pooten 
gehecht. — De werktuigen voor den bloedsomloop zijn volkomener dan bij 
de overige Gelede dieren, en er is bij de meesten een, aan de rugzijde 
liggend, slag—aderlijk hart aanwezig. Het bloed is meestal kleurloos, somtijds 
zwart— of paarschachtig rood. — Het zenuwstelsel vertoont denzelfden grond= 
vorm als dat der overige Gelede dieren; verdwijnt echter bij de lagere vormen 
allengskens geheel en al. 

De twee seksen zijn gescheiden : men meent intusschen, dat zij bij sommige 
lagere vormen in een en hetzelfde voorwerp vereenigd zijn. De geslachts- 
deelen zijn bij de meesten dubbel, terwijl zij, zoowel bij de mannetjes 
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als bij de wijfjes, met twee openingen naar buiten uitmonden. Slechts bij de 
hoogere vormen zijn wezenlijke roeden aanwezig. De eijerstokken en ballen 
hebben gemeenlijk de gedaante van twee blinde zakken. Velen dragen de 

&ijeren, nadat zij gelegd zijn met zich rond, tot dat zij uitgekomen zijn: 
sommigen aan de pooten, anderen onder het lijf of zelfs onder de schaal 
op den rug; nog anderen in twee aan weêrszijde van het achterlijf bevestigde 
zakken. Vele Kreeftdieren hebben, in den beginne, maar slechts gedurende 
eenen korten tijd, eenen, van hunne volkomenen gestalte zeer verschillenden, 
vorm. Zoo hebben b.v. de kleine jongen van sommige Krabben, eenen langen 
bek en even langen haak op den rug, en deze diertjes werden als eigene 
vormen beschouwd en onder den naam van Zoë beschreven. Bij anderen 
zijn in den beginne pooten aanwezig, die later verdwijnen, en dit heeft bij 
eenigen zelfs met de oogen plaats. De Kreeftdieren vervellen eenmaal, in 
den jongeren staat herhaaldelijk, ’s jaars; en bij de hoogere vormen wordt 
tevens de inwendige huid van de maag vernieuwd. Bij de met eene harde 
schaal bekleede soorten is deze, onmiddellijk na de vervelling week en ver- 
krijgt eerst allengskens hare hardheid, De zoogenaamde Kreeftsoogen zijn twee 
ronde kalkachtige platen, welke uit den overvloed van kalkstof, door de 
wanden van de maag, na iedere vervelling afgescheiden, en bij iedere ver- 
velling verbrokkeld en uitgeworpen worden. De herstellingskracht is bij deze 
dieren groot, en zelfs bij de hoogere vormen kunnen verloren gegane pooten 

door het aangroeijen van nieuwe vervangen worden. Zij bezitten in het al- 
gemeen minder kunstdrift dan de overige Gelede dieren. 

Sommige Kreeftdieren zijn zoo klein, dat hun ligchaam de lengte van eene 
lijn niet te boven gaat. Andere daarentegen, zoo als sommige Zeekreeften, 
overtreffen, in dit opzigt alle overige Gelede dieren, en bereiken eene lengte 
van een tot anderhalven voet, en bij sommige groote soorten van Krabben zijn 

de schaarpooten vooral bij de mannetjes, hetzij buitengewoon zwaar, hetzij 
tevens zoo verlengd, dat het dier met zijne horizontaal uitgebreide pooten 
eene breedte beslaat van acht en meer voet. Bij verscheidene lagere Kreeft 
dieren zijn de mannetjes veel kleiner en ook anders gevormd; zij leven 
“somtijds als parasitisch bij hare wijfjes, of ontsnapten, door eene of andere 
reden, tot nog toe geheel en al aan de nasporingen. 

De meeste Kreeftdieren leven van dierlijk voedsel, en sommige lagere 
soorten zuigen, als ware parasiten, het bloed van andere waterdieren, vooral 
Visschen. De, het water bewonende soorten zwemmen zeer goed. Op het 
land bewegen zich velen in eene zijdelingsche of achterwaartsche rigting. 
Zij zijn over alle gewesten van den aardbol verbreid, en worden zelfs in de 
koude zeeën, vooral sommige kleinere soorten, in onbeschrijfelijk grooten 
getale aangetroffen. Vele leveren een goed en smakelijk vuedsel. 

Men kan de Kreeftdieren onder de volgende onderafdeelingen brengen. 

DE KRABBEN. (CANCRI.) 

De Krabben, van welke onze gewone Zee-krab als voorbeeld kan strekken, 
zijn voornamelijk gekenschetst deor den vorm van baren zoogenaamden staart : 
dit werktuig is namelijk kort, plat, konisch of min of meer puntig eirond; 
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zonder bladvormige eindaanhangsels tot het zwemmen; bij de wijfjes breeder; — 
op de onderzijde van draadachtige aanhangsels (de staartpooten), welke bij 
de wijfjes tot het aanhechten der eijeren dienen, voorzien: het wordt, in — 
de rust, naar onderen en voren omgeslagen, en veelal in eene vlakke uit- 
holling onder het lijf opgenomen. De schaal, zamengesteld uit den kop, 
het borststuk en het voorgedeelte van het achterlijf, is zeer groot, somtijds 
breeder dan lang en vierkant of ruitvormig; bij anderen, vooral naar voren, — 
versmald en hart- of eenigzins eivormig: zij is van vijf paar pooten voor- 
zien, van welke het eerste paar steeds met eene zoogenaamde schaar ge- 
wapend en veelal zeer krachtig is; terwijl de overige, tot het loopen geschikt, 

puntige eindleden hebben, en slechts bij eenigen, gedeeltelijk, vinachtig ver- 
breed zijn. Hunne huidbekleeding is kalkachtig en hard. Zij hebben volledige 
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mondwerktuigen, met veelal drie, zelden twee paar van zoogenaamde poot- — 
kaken. De twee paar sprieten zijn gewoonlijk kort, en het binnenpaar van 
twee draden voorzien. Zij hebben een paar zamengestelde, op min of meer 
lange steelen staande, oogen. De kieuwen zijn aan den wortel der pooten, 
op de onderzijde van het lijf, geplaatst. Onder deze afdeeling behooren eene 
menigte, door grootte, en veelvuldige wijziging der schaarpooten, merk- 
waardige soorten, van welke velen een goed voedsel leveren. Zij loopen in 
eene zijdelingsche rigting, en niet zelden met groote snelheid. De meesten 

leven in de zee; sommigen in zoet water, en eenigen ook op het land. 
De Krabben, alsmede de volgende afdeelingen tot aan de Kreeflkrabben, 

vormen bij de schrijvers de afdeeling der Decapöda brachyura. 
Bij vele soorten met gewone looppooten is het schild ruitvormig, of min 

of meer afgerond. Onder deze behoort onze gewone groote zeekrab, Cancer 

pagurus, in het fransch tourteau of poupart genoemd : zes, ja zelfs negen 
tot tien duim breed en drie tot vijf pond zwaar; de schaal oneffen, korrelig 
en aan weêrszijde van negen inkervingen voorzien; roodachtig bruin, maar 
de gladde en even groote scharen aan het einde zwart. Deze soort wordt 
veel gegeten, maar niet voor eene bijzondere lekkernij gehouden. Zij wordt 
ook in de Middellandsche zee aangetroffen. — Sommige zeer kleine soorten 
met eene afgeronde schaal en schaarpooten van gelijke grootte, leven, een 
gedeelte van het jaar, in zeeschulpen. De oude Romeinen, welke dit ver- 
schijnsel reeds kenden, meenden, dat deze gasten hunnen waard voor gevaar 
waarschuwen, en voor hem gaan jagen. Thans schrijft men hun, in sommige 
streken de nadeelige eigenschap toe, welke de Mosselen, waarin zij leven, 
somtijds hebben. De gewone soort, Pinnothêres pisum, leeft in mosselen ; 

eene andere, in de Middellandsche zee voorkomende soort, Pinn. velêërum, in 
de groote, onder den naam van Pinna bekende schulpen.— Andere soorten 
van aanzienlijke grootte, Grapsus, hebben eene afgeplatte, afgerond vierkante 

schaal, en krachtige afgeplatte pooten, van welke het eerste paar, na de 
schaarpooten korter is dan de volgende. Men kent van deze afdeeling slechts 
een klein getal soorten, die grootendeels in de heete luchtstreken leven. 
De eene, de mangrove-krab, Grapsus piclus, van de Antillische eilanden, 
bereikt vier duim lengte, en is fraai rood van kleur, op de bovendeelen met 
hooggeele, gegolfde streepjes en vlekken. Zij leven aan moerassige plaatsen 
aan de oevers der zee of aan de monden van groote rivieren; waar zij zich 

wie Wer 
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onder steenen of de wortels van boomen en in rotsspleten, niet zelden velen 
bij elkander, verschuilen, en, wanneer zij verontrust worden, met groote 
snelheid en gedruisch, veroorzaakt door het zamenklappen hunner scharen, 
in de zee vlugten. Eene andere, kleinere soort, Grapsus barbätus of penicil- 
liger, van Achter-Indië, heeft de onderzijde der eindleden van de scharen, 
digt met lange hairen bekleed. Zij leeft in rivieren, trekt echter jaarlijks 
in groote menigte in zee. De in de meer noordelijke streken, b.v. aan de 
kusten van Noord-Amerika levende soorten, kruipen, bij aannadering van 
den winter, veelal op den grond der wateren onder den modder, en komen 
eerst in het volgende voorjaar op nieuw te voorschijn. — Sommige soorten, 
Telphusa, houden zich uitsluitend in zoet water op. Zij hebben zeer korte 
sprieten. Eene dezer, Telph. fluviatilis, heeft de schaal eenigzins hart- 
vormig, van omstreeks twee duim in middellijn en is grijs- of geelachtig 
van kleur. Zij wordt in het zuidelijke Italië en Sicilië, in Griekenland en 
Egypte aargelroffen, waar zij moerassen en de oevers van meren of rivieren 
bewoont. Zij houdt zich veelal, in den modder begraven, schuil; en kan 
maanden lang in vochtige kelders levend gehouden worden. Zij wordt veel 
gegeten, zelfs ongekookt, en tot dit einde, risgewijze aan touwen geregen, 
te koop op de markten gebragt. Dit dier was reeds bij de oude Grieken en 
Romeinen bekend, en men vindt zijn afbeeldsel zelfs op sommige munten, 
van het oude Agrigentum op Sicilië afkomstig. — Zeer beroemd om hare 
levenswijze zijn de zoogenaamde landkrabben, Gecarcinus, welke zeer 

korte sprieten hebben. Hare schaal is van achteren als afgehakt, loopt naar 
voren puntig toe, heeft echter in het algemeen eene hartvormige gestalte. 
Zij hebben, boven de kieuwen, eene soort van vergaderbak voor water, ten 
einde hare kieuwen, buiten het water, vochtig te houden. Zij leven op 
het land, veelal in vochtige wouden, sommigen ook op rotsen, aan geheel 

 drooge plaatsen ; zij slaan hun verblijf zelfs bij de woningen, vooral in de 
nabijheid der riolen, of zelfs op kerkhoven op, en beknagen, zoo als men 
in West-Indië algemeen gelooft, zelf menschenlijken, weshalve zij op vele 
plaatsen van deze gewesten ook niet gegeten worden, ofschoon hun vleesch, 
wanneer zij vet zijn, op andere plaatsen voor eene groote lekkernij gehouden 
wordt. Verontrust, pakken zij haren vijand met eene harer scharen, en 

geven eenen geweldigen ruk, waarbij dit wapen gewoonlijk afscheurt. De 
beroemdste soort, Gec. ruricôla, heeft de grootte van onze Zeekrab; de 
voorlaatste leden harer achterpooten zijn met zes rijën van stekels gewapend, 
en zij is gewoonlijk violet—-purperkleurig , somtijds lichter en zelfs geelachtig, 
met of zonder lichte vlekken. Zij wordt zeer menigvuldig op de eilanden 
van West-Indië aangetroffen en komt ook op het naburige vaste land voor. 
Het gewone verblijf dezer dieren is een tot twee uren gaans van het zeestrand 
verwijderd. Reeds in de maand Februarij beginnen zij zich, eerst in klei- 
neren, vervolgens in steeds toenemenden getale, te vereenigen, en tot in de 
maand April gezellig in eene regte lijn naar het strand te trekken, waar de 

wijfjes hare eijeren in de zee leggen. In de maanden Mei en Junij nemen 
zij, zeer vermagerd, de terugreize aan; graven, in de maand Augustus, holen 
in den grond, die zij met bladeren beleggen, van boven digtstoppen, en 
waarin zij vervellen. Eene maand later komen zij daaruit weder te voorschijn, 
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en worden nu tot in het najaar toe, allengskens vetter. — Sommige soorten, 
met lange oogsteelen, vallen in het oog door de buitengewone ongelijkheid 
in grootte van hare scharen. Sommigen, Gelastmus, worden aan moerassige 

plaatsen, langs de kusten der heete gewesten aangetroffen, en graven, veelal 
in groote menigte digt bij elkander, diepe en rolvormige, maar schuinsche 
holen in den grond, van welke ieder aan een paar dezer dieren tot woonplaats 
verstrekt. De wijfjes zijn veel kleiner dan de mannetjes, en hebben ook 
zeer kleine scharen. Bij het loopen wordt de groote schaar heen en weder 
bewogen, en zij kunnen daarmede zeer pijnlijke wonden toebrengen. Zij 
kunnen zoo schielijk loopen, dat men moeite heeft, ze in te halen. Onder 
deze behooren Gel. vocans van Brazilië en Gel. annulipes van Oost-Indië. 
Andere soorten, Oeypöde, loopen met even groote snelheid, en worden niet 
zelden, ver van het strand, op drooge, heete zandvlakten aangetroffen. Hare 
oogen zijn zeer groot, en ten minste tot op de helft van de lengte der oog- 
steelen uitgebreid. Onder deze behooren Oec. cursor, eques of kippeus, van 
de kusten van Noord-Afrika, Syrië, de Roode en Indische zee, reeds aan 
de oude Grieken en Romeinen bekend, en gekenschetst door een’ aan het 
einde der oogsteelen, bevestigd bundeltje hairen. Eene andere soort, Oc. 
arenaria, bewoont de kusten der West-Indische eilanden tot in het zui- 

delijke Noord-Amerika. Zij leeft, van Maart tot October, aan zandige zee 
oevers, waar zij gaten graaft, die zij in den regel slechts bij nachttijd verlaat, 
om haren buit te gaan opzoeken. Het overige gedeelte van het jaar brengt 
zij, in eenen lethargischen staat, in holen door, wier toegang zij zorgvuldig 
verbergt, en welke zij, uren ver van het strand, in den grond graaft. — 

Er zijn ook soorten, Calappa, wier pooten zoowel als de buitengewoon 
krachtige, getande, en van binnen eoncave scharen, in de rust, zoo tegen 
de onderzijde van de driehoekig hartvormige en sterk gewelfde schaal aan- 
gesloten kunnen worden, dat het geheele dier eene soort van gesloten bal 
vormt. Zij zijn meestal roodachtig van kleur, met donkerroode vlekjes. Onder 
deze behoort Cal. granuläta, uit de Middellandsche zee. Eene andere soort, 
Cal. tuberculäta, komt van de Roode en Indische zee. 

Bij velen is de schaal afgerond driehoekig, en loopt van voren, allengskens 
smaller wordende, in eene soort van snuit, met eene of twee, min of meer 
verlengde punten uit; en hare pooten zijn, naar evenredigheid van de grootte 
der schaal, sterk en somtijds buitengewoon verlengd. Dit laatste heeft vooral 
plaais bij de spin-krabben, Leptopodia, waar de pooten zeer lang en spin- 
achtig zijn, terwijl de schaal met het tot eene lange, getande punt ver- 
lengde voorhoofd, de gedaante van eenen puntigen driehoek heeft. Deze dieren 
bewonen Amerika en zijn klein van gestalte. Zij loopen even behendig als 
Spinnen, maar onder water, langs rotsen in de zee, rond. Eene dezer soorten, 
Lept. sagittaria, bewoont de langs de golf van Mejico zich uitstrekkende 
kusten en eilanden. — Tot deze afdeeling behoort ook de, door hare grootte, 
en bij het mannetje buitengewoon lange en krachtige schaarpooten, merk- 
waardige soort van de kusten van Japan, Znächus (Macrocheira) Kämpferi. 
Het lijf heeft negen duim en iedere schaarpoot vier voet lengte en twee 
duim middellijn. De kleur is roodachtig geel, maar de bovendeelen zijn met 
roode vlekken gemarmerd. Bij anderen zijn de pooten minder verlengd: b.v. 
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bij Maja squinado, eene der grootste Krabben van de kusten der Middel- 
landsche zee, reeds aan de ouden bekend en door hen Maja genoemd; bij 
Parthénöpe horrida uit de Moluksche en Indische zee, wier schaal van on- 
eifenheden, de looppooten van stekels, en de schaarpooten van knobbels en 
uitsteeksels voorzien zijn; en Lithodes arctica, uit de zeeën van het koude 

Europa, die de schaal met ronde verhevenheden, en alle pooten met dikke 
stekels gewapend heeft. 

Er zijn eindelijk ook soorten, de zwemkrabben, welke de leden der 
pooten gedeeltelijk plat en min of meer vinvormig hebben. Bij eenige dezer 
wordt dit kenmerk slechts bij het laatste paar pooten waargenomen. Onder 
deze behoort onze kleine zeekrab, ook strandkrab genoemd, Portunus 
of Carcinus moenas, met eene nagenoeg vierkante, twee duim middellijn 
hebbende schaal. Men vindt haar dikwijls aan het strand, tusschen allerlei 
vuil of steenen. — Aan de kusten van Japan komen verscheidene andere soorten 
voor, b.v. de groote Port. serratus, fraai paarsch van kleur, en de schaal 

van voren met zeer sterke tandachtige uitsteeksels; Port. pelagicus, rood= 
achlig en paarsch gemarmerd, de schaal zeer breed, en aan weêrszijde in 
eenen grooten stekel uitloopende ; en Port. crucifer, de schaal met breede, 
overlangsche, paarschachtige banden, en de scharen fraai rood gemarmerd. 
Andere soorten naderen het strand zelden : b.v. Lupea pelagica, drie tot vier 
duim lang, groenachtig met geele vlekken, met eene gladde, aan den boven- 
rand der oogholte in eenen stekel uitloopende schaal. Zij wordt in de Roode, 
Indische en Chinesche zee, en vooral aan de kusten van Japan aangetroffen. 
en door de bewoners van dit land in menigte gevangen en gegeten. — Eene 
andere soort, Orithyia mammiläris, uit diezelfde zeeën, is fraai rood ge- 
vlekt. — Bij sommige soorten staan de oogen op zeer lange steelen, b.v. 
bij Podophthalmus spinosus of vigil, uit de Indische zee, wier ruitvormige 
breede schaal aan weêrszijde in eenen langen stekel uitloopt. — Andere 
soorten uit de Roode en Indische zeeën, hebben, altijd met uitzondering 
der schaarpooten, aan al de overige pooten, vooral het tweede en vijfde 
paar, min of meer verbreede, vinvormige leden. Onder deze behoort Mätuta 
Peronii, met vele kleine rocde oogvlekken en kronkelingen op de boven- 
deelen als gemarmerd. — Nog andere soorten, de vorschkrabben, Ransna, 

‚wier beide paar achterste pooten vooral sterk verbreede leden hebben, wijken 
in vele opzigten van de voorgaande af: deze pooten namelijk zijn verder 
naar achteren en boven geplaatst dan de overigen, en de staart kan derhalve 
piet onder het lijf-zelf omgeslagen worden. De merkwaardigste dezer soorten 
is Ranina dentäta of serráta, rood, met eene langwerpige schaal, welke 
een halven voet lang wordt. De staart en de beide paren achterpooten zijn 
langs de zijden voorzien van lange, digte borstelhairen, die aan den staart, 
langs steelen, als de vlag eener pen, gerangschikt zijn. Zij wordt in de Roode 
tot in de Zuid-zee aangetroffen, en is zeer gemeen aan de kusten van Japan, 

DE BASTAARD-KRABBEN. (HIPPZE.) 

De Bastaardkrabben, welke zich op de eene zijde aan de Vorschkrabben, 
op de andere aan de Eremietkrabben aansluiten, zijn voornamelijk gekenschetst 
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door het ontbreken van eigenlijke scharen aan de voorpooten; door een paar_ 

aanhangsels aan het voorlaatste lid van haar achterlijf; en door hare draad 

vormige achterpooten, terwijl de leden der overige pooten gedeeltelijk ver- 
breed zijn. Het laatste lid van het achterlijf is tongvormig en, even als de 
aanhangsels van het voorlaatste, alsmede de leden der pooten, met hairtjes tot 
het zwemmen bezet. Hare schaal is langwerpig, hetzij eirond of vierkant. 
Deze afdeeling wordt, met de volgende, bij de schrijvers gewoonlijk onder _ 
den naam van Anomùura of Anomdla vereenigd. 

Bij de eigenlijke Hippa’s is het eindlid van het eerste paar pooten blad- 
vormig. De gewone soort, Hippa eméêrita, bewoont de kusten van Brazilië. 
Zij bereikt eene lengte van omstreeks een tot anderhalven duim. 

Bij anderen is het eindlid dezer pooten steelvormig en puntig. Hiertoe 
behoort Remipes testudinarius van de kusten van Australië. 

Bij nog anderen vormt dit lid eenen haak, die tegen het tweede verbreede 
lid als een knipmes ingeslagen kan worden. Eene soort, Albunêa syymnista, 
heeft eene langwerpig vierkante schaal en bewoont den Indischen Oceaan. 

DE EREMIET-KRABBEN. (PAGURI.) 

De Eremietkrabben stemmen, ten opzigte van haar inwendig maaksel, en 
ook min of meer door hare gestalte, met de Krabben overeen; maar het 
slaartvormige gedeelte van haar achterlijf is geheel of gedeeltelijk week, 
en aan zijn voorlaatst lid veelal van aanhangsels voorzien, die echter geene 
ware eindvin vormen; en de pooten van het vierde en vijfde paar zijn met een 
schaartje gewapend, en min of meer verkort. Zij hebben haren naam ver- 
kregen, door de gewoonte, aan velen eigen, van tot haar verblijf verlatene 
horens van Weekdieren te kiezen, waarin zij haar achterlijf verbergen. 

De eigenlijke eremietkrabben hebben een volkomen week, spiraalvormig 
gedraaid achterlijf, met twee gekromde aanhangsels aan zijn voorlaalst lid. 
Sommige dezer hebben het middelste paar sprieten kort en van twee zeer 
korte draadjes voorzien. Onder deze behoort Pagurus Bernardus, die ook 

aan onze kusten gemeen is en aldaar snijder genoemd wordt, in den jon- 
geren staat in kleinere zeehorens, b.v. Nätica, in den volwassen staat in 
grootere, vooral Buccinum undätum, leeft. Eene andere soort, Pag. dé- 
formis, welke de Indische zee bewoont, heeft de oogsteelen langer en dik. 
Bij Pag. chilensis, van de kusten van Chile, zijn de oogsteelen zeer ver- 
lengd, en de schaal is aan haren voorrand van eenen stekel voorzien. — 
Bij andere soorten zijn de beide binnenste sprieten en hare draden zeer 
verlengd. Onder deze behoort Ceenòbita diogënes, van de West-Indiën. 

Andere soorten hebben het achterlijf breed en van boven met groote, 
tamelijk harde halfringen bedekt. De meest beroemde is de buidelkrab, 
Birgus latro. Haar ligchaam bereikt met het achterlijf eene lengte van 
eenen voet, en zij is zeer krachtig van maaksel. Zij wordt aan de kusten 
der in de Moluksche en Zuidzee gelegene eilanden aangetroffen; leeft in 

diepe holen, welke zij onder de wortels van boomen graaft, en voedt zich, 
op vele plaatsen uitsluitend, met afgevallene kokosnoten. Zij plukt tot dat 
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einde de vezels der noot af aan de plaats, waar zich de drie ooggaten be- 
vinden, slaat vervolgens met hare zware scharen zoo lang op deze plaats 
tot dat er eene opening ontstaat, uit welke zij nu, met de kleine scharen 
harer achterpooten het merg der noot haalt, en dit opeet. Men vindt in en 
op hare holen groote hoopen van de vezels der kokosnoten. Deze Krabben 
zijn smakelijk om te eten, en het vet, hetgeen onder den staart van oude 

voorwerpen opgehoopt is, levert bij het smelten eene groote hoeveelheid 
van eene zeer heldere olie. 

DE KREEFT-KRABBEN, (PORCELLANA.) 

De Kreeftkrabben hebben de gestalte der gewone Krabben en dragen, zoo 
als deze, den staart onder het lijf gekromd, maar dit werktuig is, zoo als 
bij de Kreeften, aan zijn einde, van eene waaijervormige vin voorzien. Het 
voorste paar pooten is, zoo als bij de meeste overige Krabben, schaar- 
vormig; het achterste daarentegen, zoo als bij de Bastaardkrabben, klein 
en draadvormig. Hare schaal is plat en afgerond. Het buitenpaar sprieten 
is lang; het binnenpaar zeer kort. Deze dieren bereiken geene aanzienlijke 
grootte; zij houden zich aan het zeestrand op, waar zij zich onder steenen 
of vuil verschuilen; en zij zijn, in een aanzienlijk getal soorten, over vele 
streken van den aardbol verbreid. 

De soort, welke in de Noordzee leeft, en somtijds ook aan onze kusten 
voorkomt, is Porce. longicornis. Hare schaal is nagenoeg eenen duim lang 
en is bruin van kleur. Eene andere, Pore. punetäta, van de kust van Chile, 
is licht ieikleurig, met zwarte stippen en vlekjes als bezaaid. 

DE KREEFTEN. (ASTÄCI.) 

De Kreeften naderen in het algemeen, door haar maaksel, de Krabben ; 

maar haar ligchaam is in den regel, veel meer in de lengte gerekt; hunne 
schaal is dunner en minder hard; de zoogenaamde staartpooten zijn sterker 

ontwikkeld, van hairtjes voorzien, en dienen tot het zwemmen; de poot- 
kaken zijn minder breed; zij zijn voornamelijk gekenschetst door een langer 
achterlijf, hetgeen zij niet zelden onder den romp geslagen dragen, en hetgeen 
aan zijn einde, zoo als bij de Kreeftkrabben, van eene veelal groote en 
waaijervormige vin voorzien is, welke gevormd wordt door de bladvormige 
aanhangsels der twee laatste leden van het achterlijf. Zij leven in de zee of 
in zoet water, zwemmen voortreffelijk, en komen zelden op het land, waar 

zij zich ook in het geheel niet, of slechts met moeite voorlbewegen. Zij 
kunnen onder de volgende onderafdeelingen gebragt worden, welke bij de 
schrijvers den algemeenen naam van Decapoda macroura dragen, waaronder 
tevens de Kreeftkrabben geteld werden. 

De langoesten, Palinuri, hebben het eerste paar pooten, zoo als al 

de overige paren, aan het einde, in stede van eene schaar, van gewone, 

min of meer haakvormige eindleden voorzien, — De eigenlijke langoesten, 
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Palinürus, zijn gekenschetst door hare buitengewoon ontwikkelde buitenste _ 
sprieten, welke het geheele ligchaam veelal aanzienlijk in lengte overtreffen. 
Zij worden in de zeeën der heete en warme gewesten aangetroffen, en velen 
bereiken een gewigt van tien tot vijftien pond, en eene lengte van twee voet en 
meer, zonder de sprieten. De gewone soort, Pal. vulgäris, bewoont de Middel- 
landsche zee en gaat langs de kusten van Portugal, somtijds tot aan de kusten 
van Groot-Brittanje. Het kopborststuk is met doornen gewapend. De kleur is 
bruinachtig violet, somtijds ook groenachtig, en de staart vooral is van geele 
vlekken voorzien. Deze soort, reeds aan de ouden bekend, werd door de Grie- 

ken karabos, door de Romeinen loeusta genoemd , van welke laatste benaming 
het Fransche langouste verbasterd is. Zij zwemmen voortreffelijk, kruipen 
daarentegen op het land slechts met moeite voort. Zij zijn zeer verslindend, 
en men zegt, dat zij zelfs grootere visschen aanvallen en dooden. Zij leveren 
een zeer smakelijk eten; in het zuidelijke Frankrijk alleen worden jaarlijks 
een millioen stuks gevangen. Zij houden zich in de heldere, diepe plaatsen 
der zee op, waar zij cok vervellen, en naderen slechts tegen het najaar de 
rotsachtige kuststreken. — Eene kleinere soort van de West-Indiën, Pal. 
gutiätus, is groen met geele, ronde vlekken. — Eene groote soort, Pal. 
fasciätus, van de Sunda-zee, is met allerlei prachtige kleuren, vooral groen, 
gevlekt en gestreept. — Pal. japonïcus, van Japan, valt eveneens in het 
oog om hare fraaije tinten. — Eene bruinroode soort van Zuid-Afrika, Pal, 
Lalandei, heeft het kopborststuk gedoornd, en den staart van schubvormige 
afdeelingen voorzien. — Zeer merkwaardig is Pal. trigönus, van Japan, door 
zijne platte, krachtige sprieten, zijn van overlangsche lijsten voorzien kop= 
borststuk, en de puntige korrels, van welke alle uitwendige deelen voorzien 
zijn. — Andere soorten, Scyllärus genoemd, zijn op eene zeer in het oog 
valiende wijze gekenschetst, doordat hare buitenste sprieten zonder draden 
zijn, en slechts haar eerste lid aanwezig is, hetgeen de gedaante heeft van 
een horizontaal, afgerond en bladvormig aanhangsel. Haar lijf is breed en 
krachtig, en het eindlid der achterpooten vormt, bij de wijfjes, eene kleine 
schaar. Zij worden slechts in de zeeën der heete en warme gewesten aan- 
getroffen. Men vindt twee soorten, Seyll. latus en arctus, in de Middel- 

landsche zee, waar zij in holen wonen, die zij in kleiachtige oevers graven. 
Seyll. aequinoetiälis, van de West-Indiën, bereikt eenen voet lengte. De 
gewone soort der Moluksche zee is Seyll. orientalis. 

Andere soorten, Gäläthea, met eenen platten, regten staart en eene 
harde huid, hebben het eerste paar pooten krachtig en van eene groote 
schaar voorzien; de volgenden zijn met eenvoudig hoekvormige eindleden, 
en het laatste is verkort en draadvormig. Onder deze behoort Gal. strigösa, 
die de Middellandsche zee en de Atlantische kusten van het warme Europa 
bewoont. Haar lijf is vier tot vijf duim lang, en zij is donkerrood, van boven 
met blaauwe streepvlekken. 

De gewone kreeften hebben de gestalte der Langoesten, maar zij hebben 
het eerste paar pooten zeer krachtig en schaarvormig, en ook de twee volgende 
paren zijn met kleine schaartjes gewapend. Onder deze behoort onze, in 
de meeste streken van Europa en ook in het warmere Siberië gemeene, 
rivierkreeft, Astäcus vulgaris. Hij wordt een half pond zwaar, en bereikt 
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eenen halven voet lengte, en een ouderdom van twintig jaren. Zijne kleur 
is zwartgroen ; maar iedereen weet, dat hij, zoo als de meeste andere Kreeft 
achtige dieren, bij het koken in zoutwater, rood wordt, en als lekkernij hoog 
geschat is. Hij houdt zich aan de oevers der stroomende, heldere wateren 
op, waar hij zich over dag tusschen de in het water groeijende boomwortels 
of in aardholen verschuilt; maar bij nacht te voorschijn komt, om zijnen buit 
op te zoeken, waarbij hij somtijds ook op het land gaat. Hij is zeer ver- 
slindend, en voedt zich voornamelijk met doode dieren. De paring heeft 
plaats van November tot April. Van de drie overige, met deze verwante 
soorten, wordt er eene in Noord-Amerika, eene andere in Chile en eene 
derde in Australië aangetroffen. — Tot dit ondergeslacht behoort ook onze 
gewone zeekreeft, Astäcus of Homarus marinus, in het Duitsch Hummer, 

in het Fransch homard genoemd. Hij bereikt de grootte der Langoesten, heeft 
alsdan de scharen grooter en veel dikker dan eene manshand, en is paarsch= 
achtig bruin, veelal met lichte vlekken als gemarmerd. De eene der scharen, 

onverschillig welke, is steeds grooter dan de andere, en dient als eene 
soort van anker tot het vasthouden, terwijl de kleinere gebruikt wordt tot 
het vangen en verbrijzelen van het voedsel. Deze soort is gemeen in de 
zeeën om Europa, vooral de noordelijke. Men vischt haar somtijds op de 
zandbanken langs onze kust; maar zij is vooral zeer menigvuldig aan de 
rotsachtige kusten van Noorwegen, van welk land er jaarlijks millioenen 
naar Engeland of het vaste land van Europa ingevoerd worden. Deze groote 
Kreeften loopen met moeite op het drooge; onder water daarentegen, op 
rotsgronden, met buitengemeene schielijkheid en achterwaarts. Zij kunnen, 
door hunnen staart te krommen en weder uit te strekken, onbegrijpelijk 
verre sprongen onder water maken. Zij paren in April, en het wijfje legt 
hare eijeren, meer dan 12000 ten getale, twee maanden later, en draagt 
ze onder het achterlijf tot de jongen ontwikkeld zijn, die ook in hunnen 
eersten leeftijd bij de moeder blijven en zich, bij gevaar, onder haren staart 
verbergen. Zij groeijen langzaam, en hebben aan het einde van het eerste 
jaar van hun leven niet meer dan eenen halven voet lengte. — Eene even 
groote soort, Horni. americanus, wordt in Noord-Amerika, eene andere 

kleinere, Hom. capensis, in Zuid-Afrika aangetroffen. — Eene soort met 
een smal lijf, lange, maar zeer smalle scharen, niervormige oogen, en een 
getand uitsteeksel aan het voorhoofd, Nephrops norweyjicus, bewoont de 
kusten van Noorwegen. 

Bij sommige soorten, de scorpioenkreeften, Thalassína, is de huid, be- 
halve die der scharen, vooral die van het achterlijf, dun en min of meer 
week. Zij hebben in het algemeen de gestalte der gewone Kreeften, maar 
haar lijf is smaller en de staart langer. Het voorste paar pooten is steeds 
krachtig en van scharen voorzien, en men merkt ook veelal schaartjes aan het 
tweede en zelfs het derde paar pooten op. Zij leven in de zee, verbergen zich, 
hetzij in het vochtige zand, hetzij in rotsspleten, en loeren met uitgestoken 
pooten op haren buit. Eene soort, Thal. (Avius) stirhiynchus, met twee paar 
schaarpooten en van drie duim lengte, bewoont de kusten van het westelijke 
Europa, en wordt gegeten. Eene andere, Thal. subterranéa, van twee duim 
lengte, heeft het eindlid van het derde paar pooten verbreed: zij is van de 
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Middellandsche zee, om West-Europa tot aan de kusten van Engeland ver- | 
breid. Eene derde, Thal. scorpionides of anomdla, van de kusten van Chile, 
zes duim lang en bruinachtig van kleur, heeft de twee paar zijdelingsche 
aanhangsels van den staart buitengewoon smal en steelvormig. 

Men noemt garnalen of garnaten, (ereveltes, shrimps, Garnelen), Pa- 
lemon, de soorten met een zamengedrukt lijf; eenen naar beneden gekromden 
staart, en eene min of meer vliesachtige en weeke huidbekleeding. [et 
middelpaar sprieten is veelal hooger ingeplant dan de buitensten, wier wortel 
door eene groote schub overdekt is. De pooten zijn meestal zwak, zelfs het 
eerste paar, en de scharen, volgens de ondergeslachten , verschillend over de 
pooten verdeeld, wier getal bij eenigen zelfs tot zes paren opklimt. Zij zijn 
minder krachtig van maaksel dan de eigenlijke Kreeften, en bereiken geene 
aanzienlijke grootte. Bij sommige soorten zijn de middelsprieten, ieder van drie 
draden voorzien; men ontwaart, op het midden der schaal, eene getande kiel, 

die van voren in eene lange, regt vooruitstekende punt eindigt, en de pooten 
van de eerste twee paren zijn met scharen gewapend. Onder deze behooren 
onze steurkrab, salicogue , Pal. squilla, gemeen in de Noordzee, drie duim 
lang, en met roode smalle streepjes op eenen lichten grond , en Pal. serrätus, 
bleekrood, maar donkerder aan de sprieten en slaartvin, en de Atlantische 
kusten van Europa bewonend. Eene soort van Java, Pal. carcinus, bereikt 

negen duim lengte, zonder het tweede paar zeer groote schaarpooten , welke ge- 
heel met doornen bedekt en langer zijn dan het lijf. — Andere hebben slechts 
aan het eerste paar pooten eene schaar, en deze is zeer onvolkomen, doordat 
het binnenlid buitengewoon klein is. Onder deze behoort onze gewone 
garnaal, Crangon vulgaris, die drie duim lang is, en aan onze kusten in 
menigte gevangen wordt. Men weet, dat deze dieren, dadelijk nadat zij 
gevangen zijn, met zout in water gekookt, als eene lekkernij gegeten worden. 
De kleinere en jongere voorwerpen, welke in de Zuiderzee gevangen worden, 
verkrijgen niet zelden, wanneer zij, na het koken, eenen dag over blijven 
staan, vergiflige eigenschappen, en veroorzaken hevige kolijken of nog ergere 
gevolgen. De soort van de Middellandsche zee, Crangon loricatus, heeft 

ongeveer zes rijën van kleine doornen op de schaal. — Bij sommige soorten, 
b.v. Sergesles atlanticus, zijn zes paar pooten, bij anderen, Acetes indicus, 
slechts vier paar pooten aanwezig. 

DE SQUILLA-KREEFTEN. (SOUILL ZE.) 

De familie der squilla-kreeften, bij de schrijvers onder den naam van 
Stomapöda vereenigd, bevat een niet zeer aanzienlijk getal, maar onderling 

veelvuldig afwijkende, soorten, welke, even als de Kreeften, volkomen ontwik- 
kelde kaauwwerktuigen en een paar zamengestelde, gesteelde oogen hebben; 
wier mond echter naar achter, en veelal zelfs digt bij de voorpooten geplaatst 
is; wier kieuwen steeds vrij, en meestal aan de zoogenaamde staartpooten, 
zelden aan de eigenlijke pooten gehecht zijn, of zelfs geheel ontbreken; en 
wier pooten gedeeltelijk van aanhangsels voorzien, en bij de meesten ten 
getale van zeven of zes, zelden acht paren zijn. Zij leven allen in de zee. 

anr 
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Sommige soorten hebben eenen langen, aan zijn einde, zoo als bij de 
Kreeften, van vinvormige aanhangsels voorzienen staart; de drie paar achter= 
pooten zijn klein, zij hebben aanhangsels en dienen alleen tot het zwemmen; 

de vijf paar voorpooten zijn daarentegen krachtiger, om den mond digt bij 
elkander gerangschikt, en hebben een klaauwvórmig eindlid, hetgeen als 
een knipmes tegen het verbreede tweede lid inslaat, en bij het tweede paar 
dezer pooten, hetgeen veel grooter is dan de overige, gewoonlijk aan de 
binnenzijde met dunnere, naar voren gerigte tandjes gewapend is. Onder deze 
behooren de eigenlijke squilla’s, wier drie paar achterpooten van een steel— 
vormig aanhangsel voorzien zijn. Zij zijn grijs, geelachtig of lichtbruin van 

kleur; bereiken niet zelden eenen voet lengte, en leven in de zeeën der 
heete en warme gewesten. De gewone soort van de Middellandsche zee, 
Squilla mantis, en Squilla maculáta van de Moluksche zee, hebben het 
eindlid der groote voorpooten met vele tandjes gewapend. Bij andere soorten, 
zoo als Squilla (Gonyodaetijlus) seyllarus uit den Indischen Archipel, is 
het eindlid van deze pooten zonder tanden, maar aan zijnen wortel als ver- 
dikt. — Bij eene soort, Squilla (Còronis) scolopendra, zijn de aanhangsels 
der drie paar achterpooten breed en bladvormig. — Aan deze sluiten zich 
aan de glaskreeften, Erichthus. Dit zijn kleine, omstreeks een of anderhalven 
duim lange, onder de heete luchtstreken in de opene zee levende soorten, 
met een doorschijnend ligehaam, en eene groote van voren in eene punt 
uitloopende schaal. Zij hebben, zoo als de voorgaanden, een paar groote grijp- 
pooten, en in het geheel geene of weinig ontwikkelde kieuwen, welke aan 
het eerste paar staartpooten bevestigd zijn. Sommigen dezer zijn kort en 
ineengedrongen, en schaal en staart zijn zeer breed. Onder deze behooren 
Er. vitrêus, van den zuidelijken Atlantischen Oceaan, en Er. Duvaucelii, 
van de Indische zee. Anderen, Alima, hebben eene meer langwerpige ge- 
slalte, en het tweede paar pooten is tot grijpwerktuig omgevormd, Onder 
deze behooren Al. hyälina, van de Westkust van Afrika, zonder tandjes aan 
de grijppooten; Al. longirostris , met het eerste paar pooten weinig verlengd, 
en Al. tetracanthura, met het eerste paar pooten even lang als de grijp- 

pooten, ofschoon, zoo als bij de overigen, veel dunner; beiden uit de In- 
dische zee. 

De bladkreeften, Phyllosoma, leven in de zee, en zijn even klein als de 

Glaskreeften, en even doorschijnend. Zij zijn buitendien gekenschetst door 
eenen weinig ontwikkelden staart; door eenen zeer verlengden kopring; een 
zeer afgeplat lijf; door een dubbel of eenvoudig vliezig groot schild, hetgeen 
het voorgedeelte van het ligchaam omsluit, en door zes paar gelijkvormige 
pooten, welke, behalve het achterste paar, lang, dun, en van een draad 

vormig behaird aanhangsel tot het zwemmen voorzien zijn. Er zijn geene 
kieuwen aanwezig. Men kent omstreeks een twintigtal soorten van dit ge- 
slacht. — Bij de meesten is het vliezige schild dubbel, en de oogen zitten 
op lange steelen; b.v. bij Phyll. commune van de kusten van Afrika en 
Oost-Indië, en bij Phyll. clavicorne uit de Indische zee — Bij anderen is 
dit schild enkelvoudig : Phyll. (Ampliton) Reynaudii, uit de Indische zee. 

De garnaal-squilla’s, Mysis (ook Schizopöda genoemd), hebben de ge- 
stalte en den uiterlijken vorm van zeer kleine Garnalen, met welke zij voor 
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het overige ook veel verwantschap hebben, maar hare eigenlijke pooten, _ 

veelal ten getale van acht paren, zijn gelijkvormig, zonder scharen of andere | 

nijpwerktuigen, in een of twee draadjes uilloopende en tot het zwemmen 

dienende; en hare kieuwen ontbreken, of zij zijn bundelvormig en aan de 
romppooten vastgehecht. Zij zijn, vooral in de zeeën der beide poolstreken, 
buitengewoon menigvuldig.— Bij de eigenlijke mysis is het wijfje, aan het 
laatste paar pooten, van eenen dubbelen zak voorzien, waarin de eijeren, 
nadat zij eenigen tijd lang aan de overige pooten hebben gehangen, als het 
ware, uitgebroeid worden, en waarin ook de jongen, in hunnen eersten leeftijd, 

bij gevaar, eene schuilplaats zoeken. Deze diertjes, wier lengte eenen duim 
niet overtreft, worden, in de noordelijke IJszeeën, in eene alle begrip te 
bovengaande menigte aangetroffen. De zee dezer koude streken krioelt, niet 
zelden honderde uren in het rond, van deze diertjes, welke, het voornaamste 

voedsel der Walvisschen uitmakende, door deze bij millioenen verslonden 
worden. De gewone soort, Mysis vulgäris, verschijnt somtijds in groote 

menigte aan de kusten van Ierland, — Eene andere soort uit de Noordzee 
is Mysis spinulösa.— Bij andere soorten, b.v. bij Thysanopus tricuspidätus, 

uit de Indische zee, zijn kieuwen aanwezig.— Nog anderen, Leucifer, hebben 

het lijf buitengewoon dun en in de lengte gerekt, vooral den kopring, en 
hare oogen slaan op lange steelen. In de tropische gedeelten van den At- 
lantischen Oceaan, wordt eene soort, Leucifer typus, aan vele plaatsen in 
buitengewoon’ groote menigte aangetroffen; zij bereikt drie-vierden duim 
lengte, en heeft geen spoor van kieuwen. 

DE VLOO-KREEFTEN. (GAMMÄRI.) 

Deze kleine dieren, bij de schrijvers veelal onder den naam van Amphipöda 
vereenigd, hebben zeven paar ongedeelde pooten, welke gedeeltelijk, aan 
haren wortel van bladachtige aanhangsels, als werktuigen tot de adem- 
haling, voorzien zijn; hun zoogenaamde staart is van middelmatige lengte, 
hij heeft aan het einde gewoonlijk een paar gelede steelvormige aanhangsels, 
is afwaarts gekromd zoo als bij de Garnalen, en van onderen van gespletene, 
valsche pooten voorzien; de bovenkaken dragen tasters; er zijn twee paar 
onderkaken en een paar pootkaken aanwezig; het geheele lijf is tamelijk 
regelmatig in ringen verdeeld, van welke de eerste den kop vormt, en deze 
draagt vier sprieten en twee zamengestelde, maar ongesteelde oogen. Deze 
diertjes zijn meestal eentoonig roodachtig of groenachtig van kleur. Zij 
bewonen de zee of het zeestrand, en eenige leven ook in zoet water. Zij 
zwemmen, maar houden het ligchaam daarbij zijdelings, en velen springen 
ook, zijdelings, met groote behendigheid. De meest bekende of merkwaardige 
soorten zijn de volgenden. 

De gewone zoetwater-vlookreeft, Gammdrus pulex, een halven duim 
lang, is zeer gemeen in onze slooten, en in het algemeen in de slaande 
of langzaam stroomende zoete wateren van ons werelddeel. Hij bereikt slechts 
eenen halven duim lengte; zwemt schielijk, waarbij het lijf met den rug 
en buik zijdelings gerigt zijn; maakt groote sprongen, en verschuilt, bij 
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gevaar, zich onder den modder. Hij voedt zich van allerlei, meest doode, 
dieren. Het grootere wijfje draagt hare eijeren onder het lijf. 

Eene andere, even kleine soort, de gewone zee-vlookreeft, Gammdrus 
(Talitrus) saltâtor, is zeer gemeen aan de Noordzeestranden en ook aan 
onze kust, waar zij, door hare gedurige sprongen, de aandacht van iedereen 
tot zich trekt. 

Sommige soorten, Phronima, hebben slechts twee sprieten. Deze diertjes 
kiezen tot verblijf doode Kwallen, of maken zich zelfs van het ligchaam van 
deze eene soort van kokers, waarin zij wonen. Hiertoe behoort Phron. 
sedentäria van de Middellandsche zee. 

DE LUIS-KREEFTEN. (CYM) 

De luiskreeften, Lemodipöda der schrijvers, hebben het maaksel en de 
voornaamste kenmerken der Vlookreeften ; de zoogenaamde staart is echter 
zeer weinig ontwikkeld; zij zwemmen en springen niet; maar leven para- 
sitisch op zeedieren of kruipen langs zeeplanten, om hun voedsel te zoeken, 
Zij hebben één paar, veelal groote, kaakpooten, en het laatste lid der gewone 
pooten is haakvormig, en dient tot het vasthouden. 

Sommigen hebben een eirond, plat ligchaam en zeer krachtige, tamelijk 
korte pooten. Zij leven op Walvisschen en Dolfijnen, van wier spek zij zich 
voeden, en worden derhalve in het dagelijksche leven walwischluizen ge- 
noemd. De gewone soort, Cyamus cêti, leeft vooral in de huidplooijen van 
onze noordsche Vinvisschen ; eene andere, Cyamus errdlicus, op den zui- 

delijken Walvisch; eene derde, Cyamus Delphinii, op Dolfijnen. Eene soort, 
Cyamus gräcilis, nadert door den slanken vorm van haar lijf, tot de soorten 
der beide volgende ondergeslachten. 

Deze hebben een dun, zeer verlengd lijf. Zij zijn zeer klein en kruipen langs 
zeeplanten. Sommigen hebben vijf paar pooten : onder deze behoort Caprella 
scolopendroïdes of lobäta. Bij anderen zijn zeven paar pooten aanwezig, 

b.v. bij Leptomêra pedata, welke, zoo als de voorgaande, in de zeeën om 
_ het noordelijke Europa aangetroffen wordt. 

DE ARMADIL-KREEFTEN. (OMISCT.) 

Deze tamelijk kleine dieren, de Fsopöda der natuurkundigen, voor welke 
ons zoogenaamde Pissebed als voorbeeld kan strekken, zijn gekenschetst door 
hun min of meer langwerpig eirond lijf, hetgeen in tamelijk gelijkmatige 
ringen verdeeld is; door hunnen min of meer duidelijk afgescheidenen kop ; 
door eenen korten zoogenaamden staart, die op de onderzijde van bladachtige 
kieuwpooten voorzien is, door zeven paar romppooten, welke in het algemeen 
kort, nagenoeg van gelijke grootte, en nooit met scharen gewapend zijn; door 
ongesteelde oogen, die bij sommigen zamengesteld zijn, maar bij de meesten 
uit ophoopingen van eene menigte kleine oogen bestaan; en door twee paar 
draadvormige, korte of middelmatig lange sprieten. Bij de meesten zijn 
duidelijke boven— en onderkaken aanwezig. De wijfjes broeijen, als het ware, 
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de eijeren, nadat zij gelegd zijn, onder het lijf uit, waar zij door afgeronde 

schijven vastgehouden worden, welke, een voor een, aan den wortel der 

pooten liggen. Deze dieren houden zich grootendeels in de zee op; eenigen 

bewonen intusschen het zoete water, en sommigen leven op het land, maar 

aan vochtige, donkere plaatsen. 
Bij sommigen, Ldothéa, is de staart zonder aanhangsels, en bestaat slechts 

uit drie ringen, van welke de laatste schildvormig is. Eene soort, 14. liné- 
äris, is meer dan eenen duim lang, en bewoont de Noordzee, — Eene andere 

soort van de Oostzee is Id. entömon.— Id. tricuspidata, met drie stompe 
stekels aan den laatsten ring van het achterlijf, wordt in de Middellandsche 
zee en aan de kusten van Groot-Britlanje aangetroffen. 

Bij anderen is het laatste lid van het achterlijf schildvormig en aan weêrs- 
zijde van een steeltje, waaraan twee draadvormige aanhangsels zitten, voor- 
zien. Onder deze behoort de zoetwater-pissebed, Asellus vulgäris, omstreeks 
een-derden duim lang, gemeen in de slaande wateren van Europa en ook 
bij ons. Het mannetje is grooter dan het wijfje. Zij paren herhaaldelijk in 
het voorjaar en den zomer, kruipen langs de waterplanten, zwemmen piet, 
en overwinteren in den modder op den grond der wateren. | 

Bij nog anderen zijn de sprieten knievormig gebogen. Onder deze behoort 
de gewone pissebed, veelal kelder-pissebed genoemd, Oniscus asellus of 
murärtus, ruim een halven duim lang, grijs met geel gevlekt, en in Europa 
overal, tot in de huizen, aan vochtige muren, onder steenen, enz. gemeen. — 
Andere soorten van ons werelddeel zijn Porcellio pictus en scatber.— 
Sommige soorten kunnen haar ligchaam kogelvormig oprollen : b.v. Arma- 
dillo officinalis, uit het warme Europa, die vroeger, als geneesmiddel ge- 
bruikt en alom verzonden werd. — Bij sommigen is het wortellid van het 
laatste paar der valsche pooten steelvormig verlengd en van twee lange draden 
voorzien. Onder deze behoort Ligia vceänica. Zij leeft aan de steenige kusten 
van ons werelddeel, en klimt niet zelden tegen steenen of palen op. 

Sommige soorten hebben eenen breeden kop, den laatsten staartring zeer 
groot en schildvormig, de overigen zeer smal. Zij leven in de zee. Onder 
deze kunnen zich eenige tot een kogel oprollen : b.v. Sphaeroma serrätum 
of globator, nagenoeg een’ halven duim lang en in de zeeën om het zuidelijke 
Europa t° huis behoorende. Onder de soorten, die haar lijf niet kunnen op- 
rollen, behoort Cymodocëa Lamarckii, die vooral om Sicilië gemeen is. 

Er zijn ook soorten, met korte pooten, welke parasitisch op visschen leven. 
Sommige dezer hebben zeer dikke sprieten, bv. Cymothöa cestrum, de 
groolste soort van alle Armadil-kreeften. Zij wordt drie duim lang en leeft 
in de Noordzee op allerlei groote, van dunne schubben voorziene visschen.— 
Bij anderen hebben de wijfjes zeer onduidelijke of in het geheel geene oogen, 
en zij zijn veel grooter en breeder dan de mannetjes, welke tusschen de 
kieuwplaten van het wijfje leven. Bij eene soort, Bopyrus squillärum, is het 
wijfje vijf lijnen, het mannetje slechts anderhalve lijn lang. Zij is groen- 
achtig van kleur, en leeft op de kieuwen van Steurkreeften (Paleemon). Eene 
andere soort, Phryzus Hypolytes, die op de onder den naam van Hypolytes 
bekende Garnalen leeft, is merkwaardig, omdat bij het volwassen wijfje, echter 
slechts aan ééne zijde van het lijf, alle pooten, behalve de eerste, ontbreken. 
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DE ROG-KREEFTEN. (ZÍMÜLI.) 

De Rogkreeften, die men aldus kan noemen, omdat hunne gestalte aan 
die der Roggen doet denken, en welke bij de schrijvers de afdeeling der 

Xiphosura of Pecilopöda uitmaken, zijn zeer groote soorten uit de zeeën 
der heete gewesten, welke vooral in het oog vallen door het ontbreken van 
sprieten, en door haar schildvormig ligchaam, hetgeen aan het achtereinde, 
bij wijze van eenen staart, met eenen beweegbaren, zeer harden en langen 
dolkachtigen stekel gewapend is. Behalve dezen stekel bestaat het lijf uit 
twee deelen, te weten: het kopborststuk en het achterlijfstuk. Het eerste 
is een groot van boven gewelfd, van onderen uitgehold schild, hetgeen van 
voren en aan de zijden afgerond, van achteren uitgesneden is; het tweede 
kleinere, hetgeen in de achterste uitsnede van het eerste past, en het ligchaam 
van achteren sluit, is van achteren halvemaanvormig uitgesneden, en aan de 
zijden van tandachtige uitsteeksels voorzien, tusschen welke aan weêrszijde 
zes beweegbare priemvormige stekels bevestigd zijn. De vier oogen zijn boven 
op het kopborststuk geplaatst : twee dezer zijn groot, niervormig, zamenge- 
steld, en ver van elkander verwijderd; de overige twee zijn eenvoudig, klein, 
eirond, en liggen in het midden digt bij elkaâr. Alle overige uitwendige werk- 
tuigen zijn op de onderzijde van het dier geplaatst, en worden eerst zigtbaar, 
wanneer men het omkeert. Men ontwaart alsdan twaalf paar pooten, van 
welke de zes eersten aan het kopborststuk, de zes volgenden aan het achterlijf 
bevestigd zijn : de laatstgenoemden, de valsche pooten, dienen tot het zwemmen 
en zijn ieder van eene groote plaat voorzien, welke, met uitzondering van 
het eerste paar, aan hare naar binnen gekeerde zijde, de, uit eene menigte 
bladen bestaande, kieuwen, dragen ; eerstgenoemden, de ware pooten, zijn 
grootendeels met eene schaar gewapend, hare heupleden zijn getand, dienen 
tot het kaauwen, vervangen de plaats der kaken, welke ontbreken, en om- 
sluiten den eenvoudigen mond, aan wiens bovenlip men twee kleine tasters 
opmerkt. 

Deze zonderlinge dieren worden slechts in de zeeën der heete luchtstreken 
aangetroffen. Zij leven van dierlijk voedsel; houden zich aan diepe plaatsen 
op; zwemmen slecht; komen, bij eene betrokkene lucht, niet zelden op 
het land, aan zandige plaatsen, waar zij echter met veel moeite schuivende 
voorlkruipen , en wanneer het te warm wordt, zich in het zand graven. Zij 
kunnen, zonder nadeel, dagen lang buiten het water blijven. Wanneer men 
hen op den rug legt, zij zijn niet in staat zich om te keeren. Zij kunnen den 
mensch met hun staartaanhangsel diepe en gevaarlijke wonden toebrengen, 
en dit deel wordt door sommige volkeren, zoo als b.v. de Nieuw-Guineërs, 

gebruikt, om er hunne spielsen mede te wapenen. Men zegt, dat zij bij paren 
leven; en op Java, waar men ze, in de maanden Julij en Augustus, veel vangt, 
worden zij ook paarsgewijze op de markt gebragt en verkocht. Zij worden 
aldaar door de Maleijers en Chinezen gegeten. De meesten worden, zonder 
den staart, die het overige ligchaam in lengte overtreft, omstreeks eenen 
voet lang. Men kent slechts een klein getal soorten van dit geslacht. Degene, 
welke in de Sunda- en de Moluksche zee voorkomt, is Limülus moluccánus 
of gigas. De Maleijers van Java noemen haar mimie, Het mannetje van deze 
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soort heeft het tweede en derde paar pooten zonder schaar. Eene soort met 
langere stekels, Lim. longispina, komt van de kusten van Japan. Bij eene 
andere soort uit Oost-Indië, Lim. rotundicauda, zijn alle pooten, bij beide 
seksen, met scharen gewapend. Bij de soort, welke de Atlantische kusten 
van Amerika bewoont, Lim. polyphémus, is, bij de mannetjes, slechts het 

tweede paar pooten niet van eene schaar voorzien. 

DE CYCLOOP-KREEFTEN. (CYCLÖPES.) 

Deze afdeeling bevat buitengewoon kleine soorten, welke in het water, 
en voornamelijk in zoet water, leven, en niet zelden, op vele plaatsen, veelal 
in ongeloofelijke menigte bij elkander aangetroffen worden. Deze diertjes wijken 
van alle overige Kreeftdieren af, hetzij doordat zij slechts één oog, somtijds 
vergezeld van twee groote oogen, hebben, hetzij doordat hun lijf min of meer 
volkomen omsloten wordt door eene dunne, hoornachtige schaal, gevormd 
uit twee gelijke, langs de middellijn van den rug door eenen vliezigen naad 
vereenigde en bevestigde deelen, welke in het algemeen aan die der Schelp— 
dieren doen denken; en dat hunne pooten of sprieten, hetzij van borstel— 
draden tot het zwemmen, hetzij van kieuwen of vliezige plaatjes tot het 
ademhalen, voorzien zijn. Deze diertjes hebben allen duidelijk ontwikkelde 
kaken. Zij bieden voor het overige onderling, in vorm en maaksel, veelvuldige 

afwijkingen aan, en vormen bij de schrijvers de Ordes der Entomosträca, 
of Lophyropöda, Cladocëra, Ostracöda en Phyllopöda. 

Bij de eenen, Cyclops, is het eivormige lijf met eene doorschijnende, 
dunne, maar in ringen verdeelde, huid bekleed, en zij hebben slechts één, 

op het voorhoofd geplaatst, oog ; men ontwaart aan het achterlijf twee bor- 
stelachtige aanhangsels; zij hebben vijf, somtijds meer paren draadvormige, 
ieder van twee borstels voorziene pooten; en er zijn vier, zelden slechts twee, 
onverdeelde en niet zelden zeer krachtige sprieten aanwezig. De wijfjes heb- 
ben, volgens de soorten, eenen onder het lijf, of twee aan de zijden van het 
achterlijf bevestigde zakken, waarin zij hare eijeren dragen. Bij de jongen 
zijn de pooten minder in getale en de staart ontbreekt. De gewone soort, 
Cyclops quadricornis of vulgaris, welke in onze staande wateren, ja zelfs 
in waterplassen, in opene regenbakken of goten menigvuldig aangetroffen 
wordt, en niet zelden digt met Klokdiertjes bezet is, heeft slechts twee lijnen 
lengte, en het wijfje heeft, aan het achterlijf, twee zakken, welke gedurende 
de zomermaanden, om de veertien dagen, met eijeren, dertig tot veerlig in 
getale, gevuld worden : weshalve deze diertjes buitengewoon vermeerderen. 
Buiten het water sterven zij weldra; zij kunnen daarentegen de felste koude 
verdragen, en herleven, na in het ijs bevrozen geweest te zijn, zoodra dit 
ontdooit. Zij zwemmen op den rug, maar zeer schielijk. Hun gewoon voedsel 
bestaat uit allerlei mikroskopische dieren. Eene andere soort, Cycl. alpes- 
tris, leeft in het water der Gletschers van Zwitserland. — Bij Cyclopsma 
castor, die in slooten en poelen leeft, is slechts één eijerzak aanwezig, en 

de onderste sprieten zijn getakt. — Sommigen hebben twee oogen. Onder 
deze behoort Cetochilus australis, uit de Zuidzee, anderhalve lijn lang, 
zonder den zeer langen staart en rood van kleur. 
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Bij andere soorten zijn de twee of drie paren pooten onverdeeld; het buiten- 
paar sprieten daarentegen heeft de gedaante van pooten, is buitengewoon 
groot en krachtig, knievormig afwaarts gebogen, en aan het einde van borstels 
tot het zwemmen voorzien; en het lijf is, als door eene schelp, door twee 
schalen, omsloten. De meesten hebben slechts één oog. Onder deze behoort 
Cypris fusca, eene lijn lang, bruinachtig en gemeen in de stille zoete wateren 
van het gematigde Europa. — Eene andere soort van ons werelddeel, Cypris 
ornäta, heeft de schelp geelachtig met lichtgroen geteekend. Men heeft, 
behalve deze, nog een dertigtal andere soorten waargenomen. — Sommige 
anderen, Cypridina, hebben twee oogen. 

Bij sommige soorten met één enkel oog, omsluiten de schalen slechts den 
romp; hare vier of vijf paar pooten dragen, in het midden, de kamvormige 
kieuwen; het buitenpaar sprieten is zeer groot, gevorkt, en van takvormig 
geplaatste borsteltjes voorzien; en haar afwaarts gerigte, van boven helm- 
achtige kop, loopt in eene soort van snuit uit. De wijfjes dragen hare eijeren, 
onder de schalen, op den rug. Onder deze behoort de zoogenaamde watervloo, 
Daphnia pulex, die eene lijn lang, zeer gemeen in de staande zoete wateren 
van ous werelddeel is; zich van piantendeeltjes voedt, en met rukken of 
sprongen zwemt. Hij is roodachtig en, vooral in het voorjaar, zoo menig- 
vuldig, dat het water, aan de plaatsen waar zij leven, eene roode kleur ver- 
krijgt. Bij eene grootere soort, Daphnia magna, loopt iedere schaal in een 
stekel uit. 

Nog andere soorten met schalen, hebben twee zamengestelde oogen, vier 
draadvormige sprieten en gevorkte, van kieuwplaten voorziene, pooten. Bij 
sommigen, Limnadia, zijn de oogen ongesteeld en de kieuwpooten ten ge- 
tale van achttien tot zeven—en—twintig paren. Onder deze behoort Limnadia 
Hermanni, in waterplassen van Middel-Europa waargenomen, en Limn. 

mauritiäna van het eiland Mauritius. — Bij anderen „Nebalia, zijn de oogen 
gesteeld en de kieuwpooten ten getale van vier paren, welke echter door een 
onbepaald getal gewoon gevorkte pooten gevolgd worden. Soorten uit ons 

werelddeel zijn Nebalia Herbstii en Geoffroyi. 
Sommige soorten met eene naakte, weeke huid, zonder schild of schalen, 

hebben twee zamengestelde, gesteelde oogen, en tusschen deze nog een enkel 
eenvoudig oeg; elf paar kieuwpooten, en eenen langen, aan het einde van 
twee draden voorzienen, staart. De twee, in de staande zoete wateren, zelfs 

waterplassen van ons werelddeel, somtijds in groote menigte voorkomende, 
soorten zijn Branchiöpus stagnalis en paludösus.— Andere soorten, zoo als 
Branch. (Artemia) sälina, leven in de zoute binnenwateren langs de zeekusten. 

Er zijn ook soorten met twee ongesteelde, zamengestelde, en één eenvoudig 

oog, wier lijf, van boven, van een enkel, groot eirond, maar van achteren 

uitgesneden, den kop, rug en een gedeelte van het achterlijf bedekkend schild, 
voorzien is. Zij hebben zestig paar kieuwpooten, behalve de drie eerste, 
aan welke een lange draad bevestigd is. De staart draagt aan zijn einde twee 
lange draden. Onder deze behooren Apus cancriformis en Apus (Lepidurus) 
productus: beide uit de staande wateren van Europa, en laatstgenoemde 
zeer onderscheiden door een vinvormig, eirond, aan het einde van den staart, 

tusschen de beide staartdraden gehecht, plaatje. 
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DE PARASIET-KREEFTEN. (CANCRI PÄRÄSÍTI.) 

De Parasietkreeften, ook Vischluizen en Ichthyophira genoemd, leven in _ 
het water, parasitisch op andere waterdieren, voornamelijk Visschen, en zijn _ 
hoofdzakelijk gekenschetst door hunnen min of meer duidelijk buisvormigen, 
tot het zuigen ingerigten, en met twee puntige, harde borstels, in stede — 
van eigenlijke kaken gewapenden, mond. De wijfjes der meeste soorten dragen — 
hare eijeren in, van buiten aan het achterlijf hangende, zakjes. Hunne voor= — 
pooten zijn van haakjes of zuignapjes voorzien, waarmede zij zich aan andere _ 
dieren vasthechten. Men heeft opgemerkt, dat iedere soort in den regel ook _ 
beperkt is tot ééne soort van visschen, welke zij als parasiet bewoont, en 

die ook niet verlaat. Sommigen hebben, behalve de gewone pooten, nog — 
zwempooten, en kunnen haar verblijf, van den eenen naar den anderen visch, — 

willekeurig veranderen. De jongen, welke door hunne gestalte, eenigzins de _ 
eigenlijke Cycloopkreeften (Cyclops) herinneren, hebben lange borstelhairen 
aan de pooten, en zwemmen vrij in het rond. De oude dieren der lager staande 
soorten hebben niet zelden eene zeer vreemdsoortige en zonderlinge gestalte, 

en bieden hierdoor dikwijls, onderling en met de overige Kreeftachtige dieren, 
veelvuldige afwijkingen : bij velen dezer ontbreken zelfs de oogen in den 
volkomen staat, de pooten zijn ongeleed, en het lijf is met een week vlies 
bekleed. Bij de hooger ontwikkelden zijn daarentegen oogen en eene soort 
van hoornachtige schaal aanwezig. Men kan deze afdeeling onder twee 
onderafdeelingen, de eigenlijke parasietkreeften en de Lernea’s, brengen. 

De eigenlijke parasielkreeften hebben de pooten gedeeltelijk tot zwem 

pooten omgevormd, en een groot kopborstschild. Velen kunnen de dieren, 
waarop zij als parasiten leven, vrijwillig verlaten, ten einde zich op andere 
te begeven. De meest volkomene soort, Argülus foliacêus, heeft een zeer 

groot, rondachtig kopborststuk, hetgeen het geheele lijf van boven, als een 
schild, overdekt; eenen korten, aan het einde ingesnedenen staart; zes paar 

pooten, van welke de vier achterste zwempooten zijn en draadachtige aan- 
hangsels hebben, terwijl het tweede paar eenvoudig, kort, en aan den wortel 
met een stekel gewapend is, en het eerste de gedaante van een gesteeld 
zuigschijfje heeft; eenen langen, puntigen zuigmond; een paar zamenge- 
stelde oogen, en vier sprieten. De wijfjes kleven hare eijeren aan waterplanten, 
in plaats van ze met zich rond te dragen. Bij de jongen ontbreken het lijfschild 
en de zuignapjes der voorpooten. Dit diertje, hetgeen eene lengte van drie 
lijnen bereikt, leeft in de zoete wateren van ons werelddeel, parasilisch 
aan stekelbaarsjes of vorschpoppen. Bij andere soorten, Caligus, met een 
groot, rondachtig schild, twee oogen en drie paar zwempooten, hebben de 
wijfjes twee draadvormige eijerzakken. Onder deze behoort Cal, hippoglossi, 
die parasitisch op den Heilbot, en Cal. eurtus, die op den Stokvisch en 
andere verwante soorten leeft. — Bij nog andere soorten loopt het kopborststuk 
gemeenlijk, aan weêrszijde, in een dwars uitsteeksel, eene soort van voor- 
hoofdsplaat vormende, uit. Bij eenige dezer is het eerste paar pooten aan 
het einde gevorkt: b.v. bij Dinemura ferox. Bij anderen, Pandärus, is 
het achterlijf met eenige paren dakpansgewijze over elkander liggende schub- 
ben bedekt; zij leven op Haaijen : tot deze behooren Pand. Carcharie en 
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dentätus. Bij Cecrops is de voorhoofdsplaat van voren ingesneden en vormt 
twee zijdelingsche ronde lobben. Onder deze behoort Ceerops Latreillei, die 

op den Thonijnvisch leeft. — Bij sommigen is het achterlijf min of meer aan- 
zienlijk verlengd en geleed. Eenigen dezer, b.v. Ergasilus gibbus, die op 
Alen leeft, hebben slechts één oog. Bij anderen met twee oogen is het kop- 
borststuk aan weêrszijde in eenen zeer langen , naar achteren gerigten vleugel- 

achtigen lap verlengd : tot dezen behoort Nicothoë astaci, die op de kieuwen 
van den Zeekreeft leeft. Eene soort, Dichelestion sturionis, heeft de ach- 

terste sprieten met eene kreeftenschaar gewapend; haar lijf is langwerpig ; 
zij is ruim eenen halven duim lang en leeft op de kieuwen van den Steur. 

De Lernea’s hebben, in den volkomen staat, geene zwempooten; en hare 
pooten, twee of meer in getale, zijn haakvormig, of ontbreken ook geheel 

en worden slechts door kleine weeke aanhangsels vervangen; haar ligchaam 
is naakt, en veelal zonder eigenlijke leden, en er zijn ook in den regel in het 

geheel geene oogen aanwezig. De mannetjes zijn gewoonlijk veel kleiner dan 
de wijfjes, en hebben eene dikwijls zeer verschillende gedaante. — Bij som- 
mige soorten is de mond aan weêrszijde met een’ haak gewapend, en het 
lijf is van verscheidene, zijdelingsche getakte aanhangsels voorzien. Eene dezer, 

Chondracanthus trigle, leeft op de kieuwen van Knorhanen; eene andere, 

Chondr. cornutus, op die van Schollen. — Bij anderen is het voorgedeelte 
van het ligchaam halsvormig verlengd en aan het begin dezer verlenging van 

twee tamelijk lange, armvormige, pooten voorzien, welke echter aan het 

einde zamengegroeid en hier een gemeenschappelijk zuigschijfje vormen. 
Onder deze behoort Brachiella thynni, op den Thonijnvisch levende, en 
Tracheliastes polyecolpus, op Vorens (Cyprinus jeses) levende. Het mannetje 
van laatstgenoemde soort is slechts half zoo groot als het wijfje, heeft de 
gedaante van eenen kleinen Kreeft, en beide armen zijn zeer krachtig, van 
eene onvolmaakte schaar voorzien, en niet zamengegroeid.— Bij andere 
soorten, Anchorella, is het mannetje eveneens zeer verschillend gevormd. 
Eene op den Baars levende wordt Achtheres percärum genoemd. — De 
Pennella's hebben een lang en dun lijf, hetgeen van achteren van een uit 
vele draadjes gevormd vinachtig aanhangsel en twee buitengewoon lange, 
draadvormige eijerstokken voorzien is; haar achterhoofd draagt twee uit- 

_steeksels als horens, en de pooten hebben de gedaante van kleine, digt bij 

elkander, achter den mond geplaatste aanhangsels. Onder deze behoort Penn. 
filósa, op visschen in de Middellandsche zee levende. De eigenlijke Lernea’s 
eindelijk hebben een wormachtig, maar in het midden dik en gekronkeld, lijf 
met eenen verlengden hals, en drie of vier getakte weeke aanhangsels aan 
den kop, welke de plaats der pooten vervangen, en waarmede zij zich aan 
de kieuwen der visschen vasthechten. Eene dezer, Lern, branchiälis, leeft 
op den Kabeljaauw. 

DE MOSSEL-KREEFTEN. (LÉPÄDES.) 

De Mosselkreeften, die men gewoonlijk Cirripedía of rankpooten noemt, 
vormen eene in vele opzigten op zich zelf staande afdeeling, wier grondvorm 
intusschen, bij de verschillende soorten, veelvuldige wijzigingen ondergaat. 
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Zij hebben in den volkomen staat geene oogen, en men neemt zelfs aan, dat 
bij velen beide seksen in een en hetzelfde voorwerp vereenigd zijn. De meer 
volmaakte soorten (Lépas, Baldnus) zijn in den volkomen staat aan allerlei 
vaste ligchamen vastgehecht en kunnen die vrijwillig niet verlaten ; haar lig- 
ehaam is in eene soort van lederachtigen mantel besloten, welke bij velen door 
eene uit een grooter of kleiner getal van kleppen gevormde kalkachtige schaal 
ondersteund wordt; zij hebben zes paar stompachtige, weeke pooten, welke 
ieder van twee lange, hoornachtige, uit vele leden gevormde en van, met hair- 
tjes bezelte, draden voorzien zijn; eenen langen, draadvormigen, in de rust, 
tusschen de pooten, langs den buik, omgeslagen staart; en de mond is van 

drie paar pootkaken voorzien, van welke de binnenste vliezig, de overigen 
hoornachtig zijn. — Andere, minder volmaakte soorten, zoo als b.v. Cryp- 
tophiälus en Aleippe, graven zich in schelpen in; de staart ontbreekt; de 
draadvormige pooten zijn aan het achtergedeelte van het ligchaam geplaatst; 
en de mannetjes hebben eene geheel andere, knodsvormige gedaante, zij zijn 

veel kleiner, zonder pooten en spijskanaal, en leven, als het ware, parasilisch 
in den mantel hunner wijfjes. 

De jongen hebben, bij velen, eene van die der ouden verschillende gedaante, 
welke min of meer aan die van sommige Cycloopkreeften met schelp-schalen 
doet denken : zij hebben veelal roeipooten, zwemmen vrij rond, en zijn van 
oogen voorzien. 

Ofschoon het in- en uitwendig maaksel van het eigenlijke dier bij de 
meer volmaakte soorten veel onderlinge overeenkomst heeft, is echter de 
buitenste bekleeding van hun ligchaam of de mantel, in welken het dier 

besloten is, in stede van naar éénen grondvorm, naar twee grondvormen ge- 

maakt. Bij de eenen, namelijk de eendenmossels (Lépas), is het dier besloten 
in eenen zak met eene lange spleet, om de armen door te laten; de zijwanden 
van dezen zak zijn veelal ondersteund door twee kalkachtige schalen, welke 

volkomen die onzer Mosselen of Schelpdieren herinneren, maar van welke ieder 
uit een grooter of kleiner getal stukken is zamengesteld ; aan het boveneinde 
van dezen zak, met of zonder schelp, is eindelijk een tamelijk lange en zeer 

dikke steel bevestigd, die aan den steel der onder den naam van Lingula bekende 
Schelpdieren doet denken, van buiten met eene lederachtige huid bekleed is, 
eene holle ruimte, den eijerstok bevattende, heeft, en met wiens boveneinde 

het dier aan allerlei andere voorwerpen vastgehecht is. — Bij den tweeden 
grondvorm, de zee-pokken of zee-tulpen (Balánus), is geen steel aanwezig 
en het dier is door eene, veelal uit vier tot zes stukken zamengestelde , schaal 
omsloten, wier gedaante aan die van sommige horens (Fissurella) of aan een 

omgekeerd, van boven doorboord, diep schoteltje doet denken, hetgeen zo5 
geplaatst is, dat de onderste rand aan andere voorwerpen vast zit, terwijl 
de opening geheel vrij, maar door een deksel gesloten is, dat, uit verschei- 
dene kleppen zamengesteld, de verbinding van het dier met het hem om- 
gevende element daarstelt. 

De Mosselkreeften leven in de zee, en worden in alle luchtstreken aan- 
gelroffen. De meer volkomene soorten hechten zich vast aan allerlei doode 
of levende ligchamen, zoo als rotsen, steenen, palen, schepen, drijvende 
stukken hout en flesschen, zeeplanten, en velerlei dieren , vooral walvisschen, 
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schildpadden, kreeften, schelpdieren, ja zelfs zeeslangen; en worden veelal 
in groote hoopen bij en op elkander zittende gevonden. Zij worden niet zelden 
door schepen, drijvende voorwerpen of de dieren, waarop zij zitten, van 
de eene plaats naar de andere gebragt, en schijnen zich zeer sterk te ver- 
meerderen. Hunne, veelal tegen elkander gekrulde, armen zijn, wanneer 
zij uitgestoken worden, in eene gedurige beweging, hetzij om de ademhaling 
te bevorderen, hetzij om het voedsel op te vangen, hetgeen in allerlei kleine 
dieren bestaat, die achter de armen met hunne hairen, als achter een net 

of zeef, blijven hangen. 
Deze dieren kunnen onder twee hoofdafdeelingen gebragt worden, te weten : 

de eendenmossels (Lépas) en de zee-pokken (Baldnus). 
Die der eendenmossels, Lëpas, bevat de soorten, wier mantel van eenen 

steel, en veelal van twee, uit verschillende stukken zamengestelde, schel- 

pen voorzien is.— De eigenlijke eendenmossels hebben iedere schelp uit 
een grooter en kleiner stuk zamengesteld, en, behalve deze, nog een vijfde, 
onparig, smal, gekromd en de randen der schelpen langs de rugzijde van 
het dier vereenigend stuk. Onder deze behoort onze gewone eendenmossel, 
Lepas of Pentalasmis anatifëra of Andtifa laevis, aldus genoemd naar het 
in vele streken van Europa verspreid volksverhaal, dat uit deze dieren de, 

onder den naar van Rotgansen (Anser bernicla) bekende, Eendachtige vogels, 
zouden ontstaan. De wormvormige steel dezer dieren is zoo dik als een 
vinger, en hunne schelpen zijn anderhalven duim lang en eenen duim 
breed. Zij hechten zich bundelsgewijze aan allerlei voorwerpen, worden met 
schepen aan de kusten der meeste landen gebragt, en spoelen, niet zelden 
aan het strand, ook aan het onze, aan. — Bij anderen is de steel met schubjes 

bedekt en de beide schelpen zijn ieder uit zes of meer kalkschaaltjes van 
ongelijke grootte zamengesteld. Sommige dezer, b.v. Pollicipes scalpellum, 
hebben-in het algemeen de gedaante der gewone Eendenmossel; andere, zoo 
als Poll. mitella, uit de Indische zee, herinneren door hare gestalte een 
bloemenknop of eene nog geslotene bloem. — Bij anderen, b.v. Tefralasmis 
hirsutus, uit de Allantische zee, is de voet met hairen bedekt, en er 
zijn slechts twee kleine zijdelingsche en een paar lange sabelvormige rug- 

__ schelpen aanwezig. — Bij anderen, Cinéras, is de mantel kraakbeenig, en 
‚de harde schaaltjes, vijf in getale, zijn klein en stooten niet aan elkander. 
Onder deze behoort Cin. vittata, grijsachtig met bruine lengtestrepen, uit 
den Atlantischen Oceaan. — Bij Otion Cuvieri wordt slechts de rand der 
opening van den mantel door twee halvemaanvormige kalkschelpjes onder- 
steund, en men ontwaart, aan de tegenovergestelde zijde der opening, twee 
groote aanhangsels, in den vorm van eene dikke, opene buis. Dit dier be- 
woont de koudere streken der Noordzee. — Bij nog anderen, Alépis fasci- 

culätus, uit de Zuidzee, is de mantel geheel van kalkdeelen ontbloot. 
De zee-pokken of zee-tulpen, Meereicheln, Balänus, hebben tot omkleed- 

sel van haar ligchaam, eene, uit een of meer stukken zamengestelde, konische, 
schotel- of buisvormige, kalkachtige schaal, welke van onderen op andere 

voorwerpen vastzit, van boven echter eene opening heeft, die door kalk= 
achtige kleppen gesloten kan worden. Bij sommigen is ook de grond der 
schaal door eene kalkachtige plaat gesloten, — Bij de eigenlijke zee—pokken, 
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bestaat de min of meer konische schaal uit zes, door geledingen beves- 
tigde, en het deksel uit vier, driehoekige, eene puntige pyramide vormende, | 
stukken. Onder deze behoort de, ook aan onze kusten voorkomende, op — 
steenen en allerlei voorwerpen, veelal in groote menigte naast elkander 
zittende zeepvist, Bal. sulcatus. — De grootste soort, welke tevens de 

grootste van alle Mosselkreeften is, is de piko der Chileërs, Bal. psittä- 
eus. Hare schaal wordt tot vijf duim lang; en de twee kleinere stukken 
van het deksel zijn tot groote punten verlengd, waardoor het deksel in het 
algemeen aan den snavel van eenen papegaai doet denken. Deze dieren, in 
hunne schaal geroosterd, zijn in Chile, als lekkernij, zeer gezocht. — Bij 

rd 

ed 

anderen, Coronula, bestaat de komvormige schaal uit zes stukken van — 

ongelijke grootte, en de vier stukken van het deksel zijn door vliezen be- _ 
vestigd. Eene dezer, (Coronúla balcenarum, vindt men, in den regel, zit- 
tende op den langarmigen Vinvisch (Balsenoptêra longimäna). Bij eene andere, 
Tubicinella, is de schaal buisvormig, en uit dwarsringen zamengesteld. 
Deze soort, Tub. balenärum, leeft parasitisch in de huid van den zuide- 
lijken Walvisch (Baleena australis), en zit veelal zoo diep daarin geboord, 
dat slechts het deksel van het dier zigtbaar blijft. — Bij eene kleine soort, 
Clitia verrüca, van de kusten van Groot-Brittanje, is de komvormige schaal 

uit vier, door tandvormige naden vereenigde, stukken zamengesteld; en het 
deksel bestaat slechts uit twee stukken. — Er is ook eene soort, Pyrgoma 
crenulatum, wier schaal slechts uit één stuk bestaat. Men vindt haar vast- 

gehecht aan sommige steenkoralen (Astrea favosa). 



DE WEEKDIEREN. (Mollusca) 

De Inktvisschen, Slakken en Schelpdieren kunnen als algemeene voor- 
beelden dezer groote afdeeling van het Dierenrijk verstrekken. Zij bevat alle 
zoogenaamde Ongewervelde dieren met of zonder kop, en zonder ledematen ; 
welke eene weeke, meestal slijmerige, huid hebben; wier ligchaam eene 
min of meer onregelmatige, zijdelingsche symmetrie vertoont, in vele gevallen 
geheel of gedeeltelijk omsloten is door eene of twee kalkachtige schalen 
(hoorns, schelpen), en zelden van binnen door kraakbeen— of kalkachtige 
deelen ondersteund wordt; welke een volkomen ontwikkeld spijskanaal met 
mond en anus, eene veelal zeer groote lever, dikwijls ook speekselklieren 
en kaauwwerktuigen hebben; bij welke een slagaderlijk hart en‚ met uit- 
zondering der laagste vormen, ook een vaatstelsel aanwezig is, bestaande uit 
aderen en slagaderen, die wit— of blaauwachtig bloed voeren, maar zonder 
hairvaten zijn; welke bijzondere werktuigen voor de ademhaling, hetzij 

_ kieuwen of longzakken, hebben; wier zenuwstelsel uit draden en een of meer 

verspreide knoopen, of veelal ook eenen keelring, bestaat; bij welke de zin- 
tuigen in het algemeen weinig outwikkeld zijn; van welke de meeste in 

de zee, een kleiner getal in zoet water en op het land leven, waar zij veelal 
ook boomen beklimmen ; wier bewegingen langzaam zijn en zich grootendeels 
tot kruipen of zwemmen bepalen; welke òf van gescheidene sekse zijn, òf her- 
maphroditen zijn, die zich zelf of elkander wederkeerig bevruchten; welke 
zich grootendeels door eijeren, die somtijds in het moederlijf ontwikkelen, 
voortplanten; en onder welke het slechts de laagste soorten zijn, die op weeke 
massa's, op eere soort van stokken als gemeenzaam vereenigd zijn, en in 
hare voortplanting buitengewone en eigenaardige verschijnselen vertoonen. 

De huid wordt mantel genoemd, vooral omdat zij bij de Schelpdieren min 
of meer gespleten is, en de inwendige deelen als een kleed omsluit. De 
spieren zijn aan de huid gehecht en bewerken de bewegingen van het lig- 
chaam. Bij velen is een week verlengsel of eene soort van zool (de voet) 
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aanwezig, die het kruipen bevordert. Een groot getal dezer dieren zijn van 
harde schalen, hoorns en schelpen (cochlég en conche) genoemd , voorzien, 
en zij worden derhalve ook Conchyliën, en de wetenschap, die van haar 
handelt, Conchyliolögie genoemd. Deze harde deelen, welke veelal reeds 

bij het embryo in het ei aanwezig zijn, worden door koolzure kalk ge- 
vormd, welke de huid laagsgewijze afscheidt, en hun toenemen in grootte, 
wordt allengs door de vorming van nieuwe, de vroegere bedekkende, lagen, 
bewerkstelligd. Daar deze kalkschalen voor de bepaling der soorten van groot 
gewigt zijn, zoo heeft men aan hare verschillende deelen bijzondere namen 
gegeven. Zij bestaan, hetzij uit eene, hetzij uit twee of meer schalen : in het _ 
eerste geval heeten zij: hoorns of slakkenhuizen (cochlêe); in het tweede 

geval: schelpen (eonchee) ; in het derde, zeldzame geval (bij de Torschelpen, 
Chiton) : veelschalige schelpen (teste multivalves). — De hoorns zijn ge- 

woonlijk gewonden, en worden, bij de plaatsbeweging, met het uiteinde 
der windingen (spits genoemd) in de rigting van boven en achteren gedragen. 
De meeste hoorns zijn regts gewonden; maar bij sommige soorten zijn zij 
standvastig of individuëel links gewonden, hetgeen tevens ook eene ver- 
plaatsing der inwendige deelen ten gevolge heeft. Deze windingen loopen 
gewoonlijk schuins van onderen naar de punt, en de hoorn heet in dit geval 
een gedraatde hoorn (cochléa turbinata en turrtlta); bij anderen (b.v. 

Conus) loopen zij dwars, zoodat de buitenste de overigen omsluit, en de 
hoorn wordt alsdan opgerolde hoorn (cochléa convöluta of invöluta) ge- 
noemd; bij nog anderen (b.v. Nautilus) is de hoorn, even als het Muzijk- 
instrument waarvan hij zijnen naam ontleent, èn zich-zelven gewonden, 
(Cochléa revuluta); er zijn eindelijk ook hoorns van eene schotelvormige 
gestalte, waar in het geheel geene windingen te bemerken zijn (b.v. Patella). 
De opening der hoorns wordt veelal mond, en het van hieruit zigtbare ge- 
deelte der holte keel genoemd. De mond zet zieh somtijds van voren in eene 
buis voort, welke men als eene verlenging van den hoorn waarneemt : hier- 
door ontstaat de zoogenaamde snavel of staart van den hoorn. Van den 
binnenrand der hoorns loopt eene zuil (columella) tot aan hunne punt, op 
de wijze eener spil, om welke de windingen zich draaijen. De opening, 
welke men niet zelden, vooral bij jongere voorwerpen, bij deze zuil aan 
den mond der hoorns waarneemt, wordt navel (wmbilicus) genoemd; on- 
doorboorde hoorns (cochlee imperforatce) zijn dezulken, waar deze opening 
ontbreekt. De holte der hoorns vormt bij de meesten slechts eene doorloopende 
ruimte, bij sommigen daarentegen (Nautïlus) is zij door dwarsche tusschen- 
schotten in een kleiner of grooter getal kamers verdeeld : de hoorns der eerste 
soort heeten één-kamerige (Cochleee monothalamie of unrloculäres); die 

der tweede, veel-kamerige (Cochlee polythalamve of multiloeulares). Bij 
de laatsten worden al deze kamers door eene ecylinder-vormige pijp (stpho) 
doorboord. De zoogenaamde voet der Slakken is bij velen van achteren en 
boven, van een kalk, of somtijds hoornachtig plaatje, het deksel (oper- 

cùlum), voorzien, welk stuk dient, om de openivg van den hoorn te sluiten, 
nadat zich het dier daarin heeft teruggetrokken. — De beide schalen der 
schelpen vertoonen dikwerf aan de plaats harer vereeniging : de eene uit- 
sleeksels, de andere holten, welke in gene sluiten; men noemt dit het slot 
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of scharnier (cardo); het woord slot, in den ruimeren zin, wordt ook ge- 
bezigd, om in het algemeen de lijn van vereeniging der beide schelpen aan 
te toonen. De verdikking der schelpen bij het scharnier, noemt men hare 
spits. Eene kleine, vóór de spits gelegene, holte wordt maanvormige holte 
(lunüla, vroeger anus); eene sleufachtige, achter de spits gelegene, holte, 

de spleet (fissüra, écusson, vroeger vulva) geheeten. — De kalkschalen der 
Weekdieren, vooral die der schelpen, zijn op de buitenzijde veelal van een 
hoornachtig vlies (epidermis, periostëum, drap marin genoemd) voorzien. — 
De buitenvlakte der hoorns en schelpen is, zoo als iedereen weet, niet zelden 
met zeer fraaije kleuren versierd. De inwendige lagen dezer kalkschalen zijn 
wit, maar er heeft bij velen, ten gevolge van de gesteldheid der oppervlakte 
eene interferentie van het licht plaats, waardoor de fraaiste iriserende kleuren 
voortgebragt worden; dit is hei zoogenaamde paarlemoer : een woord, ver- 
basterd uit de middeleeuwsch latijnsche benaming perla mater. Het ge- 

beurt, voornamelijk bij vele schelpen, dikwijls, dat er door prikkels op den 
mantel, gemeenlijk voorlgebragt door zand— of andere harde korreltjes, on- 
regelmatige afscheidingen van zulke iriserende kalklagen plaats hebben, en dat 
er alsdan klompjes van allerlei vorm ontstaan, welke men paarlen noemt, 
en die, wanneer zij regelmatig en van eene zekere grootte zijn, zoo als men 
weet, als versierselen even kostbaar als gezocht zijn. Hare zeldzaamheid 
bestaat daarin, dat men er slechts bij sommige soorten en in kleinen 
gelale vindt, welke eenen aanzienlijken omvang bereiken, volkomen rond en 
van gelijke of regelmatig afnemende grootte zijn. — Men kan ook, door 
bovengenoemde prikkels aan den mantel dezer dieren kunstmatig te weeg le 

brengen, het vormen van paarlen uitlokken. In China vinden meer dan 
vijftienhonderd huisgezinnen hun onderhoud door eene industrie, welke aan 
het voortbrengen van paarlen herinnert. Men legt tot dit einde een of meer, 
op verscheidene rijën geplaatste, kleine, looden heiligenbeeldjes in haut- 
relief, tusschen den mantel en de schaal van rivier-schelpdieren, zoo dat 

de platte vlakte van de beeldjes tegen de schaal, het figuurtje tegen den 
mantel gekeerd is, en werpt de dieren in vijvers: wanneer deze nu, na 

verscheidene maanden, weder opgevischt worden, zijn de beeldjes geheel 
door eene dikke laag van paarlemoer overdekt, die alle deelen en trekken 
van het beeldje vertoont; de dieren worden nu gedood, en de schelpen met 
de daarin bevatte beeldjes in den handel gebragt. 

Men vindt Weekdieren in alle deelen der wereld, Sommigen, zoo als eenige 
Inktvisschen, eenige hoorns en schelpen, bereiken eene buitengewone grootte ; 
anderen zijn nagenoeg mikroskopisch klein. Het getal der bekende soorten 
is zeer groot. 

Men kan de Klasse der Weekdieren in vier ordes verdeelen, te weten : die 
der polyp-slakken (Polijpocochli), die der slakdieren (Cochli), die der 
schelpdieren (Conchozoa), en die der zakdieren (Tunicate). 
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DE POLYP-SLAKKEN. (POLYPOCOCHLI.) 

De orde der Polypslakken, welke men gewoonlijk koppootige weekdieren, 
Cephalopöda, noemt, behelst slechts de twee hoofdgeslachten : inktvisch 
(Sepia) en Nautilus. Het zijn de meest ontwikkelden van alle Weekdieren ; 
zij worden alleen in de zee aangetroffen, en bereiken niet zelden eene aan- 
zienlijke, sommigen zelfs eene reusachtige, grootte. Zij zijn op den eersten 
blik te onderkennen aan hunnen kop, die van zeer groote oogen en van 

acht of meer voelers voorzien is, welke bij de meesten de gedaante van groote 
vleezige, om den mond geplaatste armen aannemen, en aan deze dieren tot 

de plaatsbeweging dienen. 
Slechts eenige soorten hebben eene uitwendige schaal, welke echter an- 

dere grondvormen vertoont dan die der Slakken. De romp is door eenen 
langwerpigen of rondachtigen buidelvormigen zak (de mantel) omsloten, uit 
wiens voorgedeelte de door eene soort van hals afgezette, groote, meestal 
ronde, kop te voorschijn komt. De armen, welke in eenen kring om het 

vooreinde van den kop geplaatst en, van boven, aan hunne naar den mond 
gekeerde vlakte van vele zuignapjes of ook haken tot het vasthechten, voorzien 
zijn, vormen van binpen aan hunnen wortel, eene trechtervormige holte, in 
wier grond de miond ligt; de Nautilussen daarentegen, waar eene soort van 
grooten voet en eene eigene soort van voelers, in plaats van armen, aanwezig 
zijn, wijken in dit opzigt van al de overigen af. De mond is met twee groote, 

hoornachtige, sterk gekromde, op eenen papegaaisnavel gelijkende kaken ge- 
wapend, welke loodregt elkaâr tegenoverstaan, en van welke de kleinere, aan 
den voet door de grootere en bovenste, omsloten wordt. De vleezige tong, welke 
tusschen de kaken ligt, is met hoornachtige platen en stekeltjes gewapend, 
maar aan de spils week en van tepeltjes voorzien. Men ziet aan weêrszijde 
van den kop een veelal zeer groot en gewoonlijk uitpuilend, volkomen bewerk- 
tuigd oog. De gehoorwerktuigen, welke uit een met vocht en eene kalkachtige- 
massa gevuld zakje bestaan, liggen inwendig in den kop. Onder den kop 
ontwaart men eene voortzellting van den mantel in de gedaante van eene 
kegelvormige, van voren, maar bij Nautilus tevens langs hare geheele onder- 

vlakte opene, buis, trechter genoemd, welke meestal door eene soort van klep 

kan gesloten worden, met de kieuwholte, waarin tevens de uiteinden van het 
darmkanaal en van de geslachtsdeelen uitkomen, in verband staat, en de 
verrigting vervult eener voor zamentrekking vatbare kloake, bestemd tot de 

uitvoer van water en de uitwerpselen of afgescheidene vochten. Aan weêrs- 
zijde van den trechter ziet men eene ronde, door eene huidplooi sluitbare 

opening, welke in de kieuwholte voert. De huid is veelal lederachtig en heeft 

eene fijne opperhuid met eigenaardige, buitengewone, cellen, in welke kleur 
stoffen van allerlei tinten liggen, weshalve deze cellen ook chromatophoren 
genoemd worden. Deze cellen met hare kleurstof, die door den levensprikkel 
en zelfs door uitwendige prikkels afwisselend uitgezet en zamengetrokken 
kunnen worden, brengen de fraaije, afwisselend verschijnende en wederom 
verdwijnende speling van kleuren voort, welke men bij deze dieren waarneemt, 
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en die zelfs nog eenige uren voortduurt, nadat het dier opgehouden heeft, 
eenig levensteeken te geven. 

De Polypslakken hebben eene soort van inwendig, maar zeer onvolledig 
geraamte. Het is bij velen slechts in den kop aanwezig en bestaat uit een, 
gewoonlijk uit verscheidene onderdeelen zamengesteld, kraakbeenstuk, het- 
geen, behalve bij Nautilus, ter zijde de oogen opneemt, van ouderen 
de gehoorwerktuigen en van boven den hersenknoop omsluit, terwijl het, 
behalve bij Nautilus, door den slokdarm doorboord wordt. Bij Sepia en 

Loligo vindt men, in den mantel, een groot langwerpig kalk- of kraakbeen- 
achtig, langs den rug geplaatst, stuk (os spie), en aan weêrszijde, ter onder— 
steuning van de min of meer vinachtige uitbreidingen van den mantel, een 

langwerpig plat kraakbeen. 
De ademhalings-werktuigen liggen in eene van de ligchaamsholte afgezon- 

derde ruimte, en bestaan uit kegelvormige kieuwen, die uit vliezige, gesteelde, 

en aan den rand ingekorvene blaadjes zamengesteld zijn : zij zijn twee in ge- 
tale, behalve bij Nautilus, waar er vier aanwezig zijn. Behalve het slagaderlijk 
hart, is, doch alleen bij de soorten met twee kieuwen, aan den grond van 

ieder kieuw nog een aderlijk hart aanwezig. De aderstammen, welke het 
bloed naar de kieuwen voeren, zijn van sponsachtige aanhangsels voorzien, 
welke men voor nieren houdt. 

Men onderscheidt aan het spijskanaal eenen slokdarm, eenen darm en eene 

maag : laatstgenoemde is zeer spierachtig, en wordt bij sommigen door eene 

soort van voormaag voorafgegaan. De lippen en aars zijn van huidfranjes 
voorzien. In den zak, welke de lever omsluit, ziet men tevens, behalve bij 

Nautilus, eenen peervormigen buidel, inktzak genoemd, omdat hij een 
zwartachtig bruin vocht bevat, hetgeen door eene korte, digt bij den aars 
uitkomende, uitvoeringsbuis door den trechter naar buiten ontlast worden kan. 
Dit vocht, hetgeen de onder den Italiaanschen naam van sepia bekende kleur 
stof is, dient blijkbaar, om het dier, bij vervolgingen, aan het gezigt zijner 
vijanden te onttrekken, door het water om zich heen ondoorschijnend te 
maken. 

Het middelpunt van het zenuwstelsel wordt gevormd door eenen in den 
_ kraakbeenring van den kop ingesloten keelring, wiens twee hoofdmassa'’s, 
eene onderste, en eene bovenste, de, in hunnen loop niet zelden verbreede 
zenuwen, naar de overige deelen van het ligchaam uitzenden. 

De Polypslakken zijn van gescheidene sekse. De geslachtswerktuigen zijn 
zeer ontwikkeld. Men ontwaart slechts éénen eijerstok, ofschoon die van twee 
eijerleiders voorzien is. Er is ook slechts één zaadbal aanwezig : deze heeft 
veel uiterlijke overeenkomst met den eijerstok; zijne afvoerende buis leidt 
tot eenen ruimen zak, die met dunne, cylindervormige, geslotene, witte lig- 

chamen van eenen halven tot eenen duim (bij Nautilus zelfs van veel aan- 
zienlijkere lengte) gevuld is. Deze ligchamen, welke de zaadeelletjes bevatten, 
worden bij de paring door het mannetje in de mantelholte van het wijfje 
gebragt, alwaar zij weldra, door opslorpen van water, springen, en de zaad- 
cellen ontlasten. Men heeft deze ligchamen, welke zich, zelfs na den dood 
van het dier nog langen tijd bewegen, zaadbewaarders (spermatophòra, 

spermophores, of capsule sëminis) of naar hunnen ontdekker Needhamsche 
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ligchamen genoemd. — Ofschoon de mannetjes der Polypslakken in het al- 

gemeen, ten opzigte hunner uiterlijke gestalte, behalve eenige naauwelijks in 
het oog vallende wijzigingen van vorm in eenen van hunne armen, niet van 
de wijfjes verscheiden zijn, zoo komen er toch hieromtrent eenige hoogst 
merkwaardige uitzonderingen voor. De mannetjes namelijk van verscheidene 
soorten met acht armen (Oetöpus, Argonauta), zijn min of meer aanmerkelijk 

kleiner dan de wijfjes, en het zaad wordt, ten tijde der paring, door een 
eigen toestel in eenen hunner armen gevoerd, die alsdan aan het einde 
blaasachtig opzwelt. Bij de bevruchting scheurt zich deze arm af, en blijft, 
zijne prikkelbaarheid en bewegelijkheid vog eenigen tijd behoudende, aan 
het wijfje zitten : zulke losgescheurde armen hield men vroeger voor eigene 
dieren, en in den beginne zelfs voor ingewandswormen : zij werden onder 
de namen van Trichocephälus acetabularis en Hectocotijlus beschreven. — 
De eijeren der Polypslakken zijn van aanzienlijke grootte : bij sommigen, b.v. 
de Inktvisschen, zijn zij in een donker hoornachtig bekleedsel gehuld, hebben 
eene peervormige gedaante, en hangen trosgewijze aan elkander, weshalve 
men ze ook zeedruiven noemt; bij anderen (b.v. de Calmars) zijn zij rond, 
doorschijnend, en vormen lange snoeren; bij Argonauta is ieder ei van eenen 
langen draad voorzien, en de door deze draden trosvormig zamengevoegde 
eijeren worden, aan de schaal van het wijfje gehecht, van haar rondgedragen. 
Het embryo is reeds in het ei zigtbaar, en er heeft bij deze dieren geene 
gedaanteverwisseling plaats. 

Men neemt somtijds Polypslakken van eene reusachtige grootte waar; 
zulke voorwerpen komen echter zeer zelden voor, en men mag daaruit op- 
maken, dat sommige dezer dieren eenen aanzienlijken leeftijd bereiken. Deze 

tot nog toe waargenomene reusachtige voorwerpen, van welke reeds de ouden 
Grieken en Romeinen spreken, schijnen allen tot het geslacht Calmar te 
behooren. Een diergelijk groot voorwerp werd in 1546 bij Malmoe gevangen, 

en in dien tijd onder den naam van zeemonnik afgebeeld. In 1824 werd 
in den Atlantischen Oceaan, onder den Equator, een doode Calmar drijvende 
gevonden, die vier honderd pond woog. Wij zelf hebben stukken van een 
in de Indische zee gevangen voorwerp (Onychoteuthis) gezien, hetgeen mans- 
lengte scheen gehad te hebben, en men heeft nog in 1855 in de Noordzee 
en aan de kusten van Jutland Calmars gevangen of gevonden, van welke de 
mantel alleen zes voet lang was. Diergelijke reusachtige voorwerpen hebben 
zonder twijfel aanleiding gegeven tot de fabel van de zeemonsters, door de 
Noorwegers Krake genoemd, welke de booten aanvallen en de menschen 
in zee zouden kunnen trekken. 

De Polyp-slakken worden in alle zeeën en op vele plaatsen menigvuldig 
aangetroffen. Sommige vormen, b.v. de Sepia's, zijn over den geheelen aard- 
bol verbreid; anderen, b.v. Argonauta, worden slechts in de heete en warme 

gewesten aangetroffen, en nog anderen, b.v. Nautilus, schijnen tot de Mo- 
luksche en naburige zeeën beperkt te zijn. Zij voeden zich met allerlei andere 
zeedieren, vooral kreeft-, hoorn- en schelpdieren, en kunnen met haren 

harden snavel zelfs de harde deelen dezer dieren verbrijzelen. Zij zelf worden 
de buit van groote zeedieren, vooral van den Potvisch, de Dolfijnen en 
anderen. 

EN 
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De oude Grieken, welke reeds allerlei, eerst in onze dagen weder ont- 
dekte, bijzonderheden van deze dieren opgemerkt hadden, begrepen onder den 
naam van Polyp, de soort, welke thans Oetöpus vulgäris genoemd wordt; 
terwijl, zoo als men weet, de naam van Polypen, sedert de vorige eeuw, 
aan geheel andere dieren gegeven werd. De Nautilus der oude Grieken was 
onze Argonauta; hunne Sepia, de gewone Sepia; de Heledöne, Octopus 
moschätus. De namen van Loligo en Sepia komen reeds bij de oude Ro- 
meinen voor. 

Men kan deze Orde onder twee onderafdeelingen brengen, van welke de 
eene de eigenlijke Polyp-slakken of Inktvisschen, de tweede het geslacht 
Nautilus bevat. 

DE INKT-VISSCHEN. (SEPIA) 

Deze onderafdeeling, de Dibranchiata der nieuwere schrijvers, behelst 
de familiën der Sepia's en Poelpen, en derhalve alle soorten, welke groote 
armen, tien of acht in getale, en aan deze armen zuignapjes, daarbij som- 
tijds ook haakjes hebben, en welke van eenen inktzak, maar slechts van 
twee kieuwen voorzien zijn. Slechts bij een klein getal soorten is eene schaal 
aanwezig. Zij kunnen zich, met hunne zuignappen of haken aan allerlei 
ligehamen vasthechten, en kruipen op deze wijze langs deze heen, waarbij 
de kop steeds naar beneden gerigt is, deze werktuigen dienen echter ook 
tot het roeijen, en zijn dus behulpzaam bij het zwemmen, hetwelk echter 
voornamelijk bewerkstelligd wordt door het water afwisselend in hunne adem- 
holte in te nemen en weder uit te stooten : zij zwemmen derhalve achteruit 
en wel met aanmerkelijke snelheid. 

Men kan bij deze onderafdeeling twee hoofdgeslachten ele te 
weten : dat der Sepia's en dat der Poelpen. 

DE SEPIA'S. (SEPIA. 

De Sepia’s zijn de soorten met tien armen, van welke twee langer en dunner 
dan de overigen zijn, en de gedaante hebben van ronde steelen, die aan 
het einde verbreed en slechts hier van zuignapjes of somtijds ook van haakjes 

voorzien zijn. Haar mantel loopt aan de zijden of van achteren, aan weêrs- 
zijde, in een dik vlies, veelal vin genoemd, uit. 

Men noemt ergenlijke Sepia’s, de soorten, wier zakvormige romp zamen- 
gedrukt, aan weêrszijde met een lang zwemvlies omzoomd is, en ondersteund 
wordt door eene, in den rug geplaatste, groote en langwerpig ovale, kalk 

plaat. Zij worden in alle zeeën aangetroffen. Onder deze behoort onze gewone 
inktvisch, Sepia officindlis, la seiche, the cultle-fish, en door onze vis- 

schers zee-kat genoemd : hij is gemeen op de zandbanken langs onze kusten ; 
bereikt niet zelden, zonder de armen, eene lengte van eenen voet, en is 

blaauwachtig vleeschkleurig. De kalkachtige rugplaten van deze soort, welke 
men dikwijls op het strand vindt liggen, en die onder den naam van ossa 

49 
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sepice bekend zijn, worden tot allerlei doeleinden gebruikt, vooral om allerlei 
vlakten glad te slijpen. — Aan de kusten van Java worden onder anderen 
aangetroffen, Sepia unita, door ons afgebeeld. — Bij sommige soorten, 
Sepioteuthys of Chondrosepia, is het zwemvlies aan weêrszijde van het lig- 
chaam zoo breed, dat het eene halfcirkelvormige vin uitmaakt. Hiertoe be- 
hoort Sepia austrälis, van het zuidelijk halfrond. 

De Calmar's, Löligo, zijn Sepia's, met eene vleugelvormige, aan weêrs— 
zijde der achterhelft van het ligchaaam geplaatste, vin, en wier rugplaat hoorn— 
achtig is. Het zijn sommige soorten van dit geslacht, welke, zoo als boven 
vermeld is, eene reusachtige grootte bereiken. De gewone calmar, Loligo 
vulgäris, die aan onze kusten te gelijk met den gewonen Inktvisch gevischt 

wordt, en ook in de Middellandsche zee leeft, heeft een veel dunner ligchaam 

dan deze. De vinnen vormen bij deze soort eene ruitvormige figuur. — Bij eene 
groote soort uit de Middellandsche zee, Lol. sagittäta, vormen de vinnen 
aan het einde van den romp eenen driehoek.— Bij Lol. subulata loopt het 
ligchaam van achteren allengskens in eene punt uit, welke de tevens smaller 

wordende vinnen tot aan haar einde vergezellen. — Bij eenen, slechts eenen 

duim lange soort uit de Middellandsche zee, Sepiöla Rondeletii, vormen de 

vinnen ieder een rond zijdelingsch aanhangsel. — Bij Loligopsis Veranii uit 

diezelfde zee, zijn de beide dunne armen zoo zeer verlengd, dat zij de 

overigen vijfmaal aan lengte overtreffen, en de vinnen hebben gezamenlijk 
de gedaante van eene ronde schijf, die het verdunde achtereinde van het 

ligchaam insluit. Het klepvlies in den trechter ontbreekt bij deze even als 

bij de volgende soort. — Bij Cranchia scabra, van de Ethiopische zee, 

wier vinnen geheel aan het achtereinde van den romp staan, is de mantel, aan 

zijne rugzijde, met den kop vereenigd. — Er zijn ook soorten, Onycho- 

teuthys, wier armen, hetzij allen, hetzij alleen de beide langeren, gedeelte- 

lijk met kromme, hoornachtige haken, in plaats van met zuignapjes, gewapend 
zijn. Onder deze behooren : On. armatus, van de Zuidzee, de vinnen ieder 

eenen driehoek vormende; On. Fabricii, van de kust van Groenland; On. 

Banksii, van de Zthiopische zee; On. Bergii, van de kusten van Zuid- 

Afrika; On. angulata, van Java, en anderen. 

Bij eene zeer kleine soort van de Moluksche en andere naburige zeeën, 
Spirùüla Peronii, omsluiten de vinnen een aan het achtereinde van den romp 

gelegen hoorntje, hetgeen de gestalte van eenen posthoorn heeft, en ook 
zoo genoemd wordt; maar van binnen door tusschenschotten, die van eene 
buis doorboord zijn, in kamers verdeeld is. Dit diertje is hoogst zeldzaam 
in de verzamelingen, ofschoon men er zija hoorntje dikwijls vindt. 

DE POELPEN. (OCTÔPUS.) 

De Poelpen, in het Fransch poulpe (waarschijnlijk van polype verbasterd), 

hebben slechts acht armen, die van gelijke grootte, maar veelal aanzienlijk 

verlengd en alleen van zuignapjes, maar niet van haakjes voorzien zijn. Hun 

romp heeft nooit vinnen, de trechter nooit een klepvlies; en de mantel wordt 

door twee hoornplaten ondersteund, die bij Argonauta echter ontbreken. 
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De mannetjes van sommige soorten, vooral van Argonauta, zijn aanmerkelijk 
kleiner dan de wijfjes, en vertoonen het bovenvermeld zonderling ver- 
schijnsel, dat het bevruchtingsvocht, bij de paring, in eenen der armen op- 
genomen wordt, en deze na de paring afscheurt. 

Men noemt eigenlijke poelpen, Octöpus, de soorten zonder schaal. Bij 
de meesten zijn de armen, aan hunnen grond, door een vlies vereenigd. 
Sommigen dezer hebben deze armen van twee rijën van zuignapjes voorzien : 
hiertoe behooren : Oet. vulgâris en Tremoctöpus violacèus, beiden uit de 
Middellandsche zee; Oct. lunulatus, met oogvlekken, uit de Moluksche 
zee, en anderen. — Bij anderen is slechts ééne rij zuignapjes aanwezig : 
Eledone of beter Heledöne moschata uit diezelfde zee. — Eene groote 
soort van de kusten van Groenland, Cirroteuthys Mülleri, heeft de armen 
nagenoeg tot het uiteinde toe door een vlies vereenigd. 

De argonauten, Argonauta, zijn soorten zonder kraakbeenen in den rug, 
met twee rijën van zuignapjes aan de armen: van welke de wijfjes groot 
zijn; los, in eene zeer dunne, wilte, sterk dwars geribde en zijdelings 

zamengedrukte, slechts éénen schroefgang vormende, schaal zonder kamers 
zitten, en wier lwee bovenste armen aan hunne bovenhelft een groot, schijf- 
vormig vlies omsluiten; terwijl bij de mannetjes, zoowel deze vliezen als 
de schaal ontbreken, en zij naauwelijks eenen halven duim lengte bereiken. 
De schaal van dit dier draagt den naam van papier-nautilus of doeken— 
huif. De wijfjes der gewone soort waren reeds aan de ouden bekend, en 
men heeft langen tijd gemeend, dat het zeilvormige vlies der bovenarmen 
tot het zeilen dient. Dit is echter niet zoo: deze vliezen liggen meestal 
om den buitenrand der schaal heengeslagen, of zij dienen, gelijk de overige 

armen tot het roeijen, en het dier zwemt, zoo als andere Inktvisschen, 

achteruit en door intrekken en uitstooten van het water. Deze dieren leven 
in de zeeën der heete en warme gewesten. De soort der Middellandsche zee 
heet Argönauta argo; die der Moluksche zee, Arg. tuberculäta. 

DE NAUTILUSSEN. (NAUTILUS. 

De tweede onderafdeeling der Polypslakken, die der Tetrabranchiata der 
nieuwere natuuronderzoekers, behelst slechts twee soorten uit de Moluksche 
zee, welke onder den naam van paarlemoer-nautilus bekend zijn, en in 
vele opzigten, en wel voornamelijk door de volgende bijzonderheden, van de 
Inktvisschen afwijken. Zij zijn ingesloten in eenen in zich zelven gewondenen 
gekleurden hoorn met dikke wanden, die van binnen door dwarsschotten in 
een aanzienlijk gelal afgeslotene kamers verdeeld is, van welke de buitenste 
het dier bevat. Door het midden dezer kamers loopt een kalkachtig pijpje 
(sipho), welks vrij uiteinde de buisvormige voortzetting van den mantel om- 
vat, waarmede-alleen het dier aan den hoorn is vastgehecht. De kop is bedekt 
met eene dikke vleezige, langwerpige schijf, welke, van gelijken omvang als 
de opening der schaal is, en deze sluit, wanneer zich het dier daarin terug- 
getrokken heeft. Er zijn geene armen aanwezig; maar in plaats van deze, 
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een aanzienlijk getal wormachtige voelertjes, welke ieder op zich zelf in eene 

soort van koker kunnen worden teruggetrokken : men ontwaart aan weêrs- 

zijde van den kop ongeveer twintig diergelijke voelers of tasters, en onder 
deze, om den mond twee paar vliezige, vingervormige slippen, welke buiten- 
dien ieder van twaalf tot zestien kleine voelers voorzien zijn. De trechter, 

die bij de Inktvisschen slechts in den allereersten staat der ontwikkeling 
gespleten is en weldra tot eene aan hare wanden volkomen geslotene buis 

vergroeit, blijft hier het geheele leven door, langs zijne onderzijde open, en 

gelijkt om die reden op een omgerold blad. De inktzak ontbreekt geheel, en 

de oogen zijn gesteeld. De zaadbuizen dezer dieren bereiken ruim eenen 

voet lengte. 
De gewone soort, Nautilus pompilius, heeft den hoorn tot eenen halven 

voet in middellijn, op de buitenvlakte witachtig met geelachtig roodbruine 
dwarsstrepen, maar aan het binneneinde zwartachtig; aan de binnenvlakte 
wit, met paarlemoerglans. Het mannetje wijkt van het wijfje, in vorm, slechts 
door wijzigingen aan de inwendige voelers af. — De tweede soort, Naut. 

umbilicätus, heeft de as van den hoorn aan weêrszijde uitgehold, omdat de 
laatste winding de voorafgaanden niet bedekt. 

| 
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DE SLAKDIEREN. (COCHLI.) 

De Slakdieren, welke men gewoonlijk Cephalophöra noemt, en van welke 
onze gewone Slakken tot voorbeeld kunnen strekken, vormen de tweede orde 

der Weekdieren, en zijn voornamelijk daardoor gekenschetst, dat zij eenen 
min of meer duidelijken, meestal van twee of vier voelers en twee oogen 
voorzienen kop hebben; en dat velen eene kalkschaal, slakkenhuis of hoorn 

genoemd, voortbrengen , wier gestalte, grootte en kleur, volgens de soorten, 
zeer verschillen, die zelden inwendig, maar meestal uitwendig is, en uit een, 

somtijds uit onderdeelen zamengesteld, stuk, maar nooit, zoo als bij de meeste 
Schelpdieren, uit twee schalen bestaat, en ook nooit, zoo als die van sommige 

Polypslakken, van tusschenschotten voorzien is, 
Het ligchaam der Slakdieren is met eene lederachtige, maar slijmerige en 

kleverige huid bedekt, en slechts bij eenige Zee-slakken (Carinaría en de 
verwante soorten) doorschijnend als glas, en met eene dunne, niet slijmerige, 

huid bekleed. De bewegingswerktuigen bestaan, hetzij in eene aan weêrs- 
zijde van den kop of het ligchaam geplaatste huidlap (vleugels genoemd), 
hetzij in eenen onparigen huidlap, die loodregt op de buikvlakte van het 
dier geplaatst is en vin genoemd kan worden; hetzij eindelijk in eene on- 
parige horizontale en min of meer schijfvormige, dikke, en door talrijke spier— 
vezels doorkruiste, uitbreiding op de buikvlakte van het dier (woet genoemd). 

_De zoogenaamde vleugels worden slechts bij kleinere, in de zee levende 
Slakdieren aangetroffen, welke dien ten gevolge Vleugelslakdieren genoemd 
worden ; de vinnen zijn aan een klein getal glasachtig doorschijnende, even- 
eens in de zee levende soorten (Vinslakdieren genoemd) eigen; terwijl de 
zoogenaamde voet bij het grootste getal Slakdieren , welke om die reden Voet- 
slakdieren genoemd worden, voorkomt. De voet dient zoowel tot het kruipen 
als tot het zwemmen; de vin en vleugels alleen tot het zwemmen. De voet 

draagt, bij vele met hoorns voorziene Slakdieren, eene blijvende kalkachtige 
schijf: het deksel, waarmede het huis gesloten wordt, wanneer zich het dier 

daarin teruggetrokken heeft; bij vele hoorndragende Landslakken zonder deksel 
wordt echter, gedurende den winterslaap, een onregelmatig kalkachtig deksel 

_ aan het einde van den voet gevormd, dat echter na dezen tijd weder afvalt. 
De meeste Slakdieren zijn van weeke, voor in- en uitstulping vatbare 

voelers voorzien, en deze zijn twee, zelden vier in getale. 
De Slakdieren hebben, met uitzondering der lagere vormen, oogen, die 

echter nooit meer dan twee in getale zijn en, hetzij aan den nek, hetzij aan 
de voelers, veelal aan hun einde, somtijds ook in het midden of aan hunnen 
wortel, zitten. Er schijnt bij allen een gehoorwerktuig aanwezig te zijn, 
hetgeen uit een, met een’ of meer steenachtige korreltjes en met een vocht 
gevuld, blaasje bestaat. 

De mond der Slakdieren is veelal van weeke lippen en niet zelden van huid— 
Jappen tot het tasten voorzien. De meesten hebben twee zijdelingsche uit 
hoornplaten of harde lijsten gevormde kaken, welke echter bij sommigen 
vervangen worden door een onparig op de bovenvlakte der mondholte liggend 
hard blad: zij worden door spieren, aan het vooreinde van den slokdarm 



590 

gelegen, in beweging gebragt, en deze geheele toestel kan bij velen, vooral bij 
de Zeehoorns, als eene soort van tromp vooruitgeschoven worden. De tong, 
welke in de rust zamengerold is, kan uitgestulpt worden, en dient tot het 
vatten en tevens tot het kaauwen : zij is tot dat einde met harde gelande 
dwarsplaten of met lange punten gewapend. Er zijn bij de meesten aan- 
zienlijke speekselklieren aanwezig. Het spijskanaal is eenvoudig; de maag 
heeft veelal dunne wanden; is echter bij sommigen, op de binnenvlakte, van — 
harde lijsten of hoornachtige tandjes voorzien. Het darmkanaal loopt gekron= 
keld door de zeer groote lever, en de anus doorboort meestal de regterzijde 

van het ligchaam, in de nabijheid van den regter-voeler; bij sommigen komt 
hij echter op de linkerzijde, en bij nog anderen op de rug- of buikvlakte, 
hetzij meer naar voren, hetzij meer naar achteren, uit. 

Er zijn bij de meesten bijzondere werktuigen voor de ademhaling aanwezig: 
hetzij kieuwen, hetzij longen. Laatstgenoemden, die alleen bij de op het 
land en in het zoetwater levende soorten aangetroffen worden, bestaan uit 
eenen, door een verheven vaatnet doortrokken longzak, wiens opening meestal — 
op de regterzijde van den nek te zien is. Er is een slagaderlijk bart met 
eene dubbele voorkamer aanwezig. Tusschen het hart en het darmkanaal, — 
en gewoonlijk met beiden in verband, ligt eene soort van klierzak, die een, — 

veelal blaauwachtig rood, vocht afscheidt, en voor de nier gehouden wordt. 
De meeste Slakdieren zijn van gescheidene sekse; sommigen daarentegen, 

zoo als b.v. vele op het land levende soorten, zijn hermaphroditen, maar met 
dubbele geslachtsopeningen, weshalve er ook bij deze, in den regel, eene 
wederkeerige paring en bevruchting tusschen twee voorwerpen plaats heeft. 
Deze geslachtsdeelen zijn zeer zamengesteld. De Slakdieren planten zich door 
eijeren voort, welke gewoonlijk groot zijn, maar een kleinen dooijer bevatten, 
allerlei gestalte hebben, op velerlei wijze bekleed zijn, en in welke het dier 
met zijn huisje, meestal reeds volkomen gevormd, waargenomen wordt. 

De grootte der Slakdieren is zeer verschillend volgens de soorten. De meesten 
echter zijn middelmatig van grootte of klein, ofschoon bij sommigen de hoorn 
eene lengte van eenen voet en meer bereikt. De meesten zijn nachtdieren, 
en leven van roof; slechts een klein getal voedt zich van planten, die zij 
met hare kaken en tong afknagen. De overigen voeden zich met allerlei andere 
dieren : sommigen boren gaten in de hoorns of schelpen van andere soorten 
en eten het daarin teruggetrokken dier; en velen knagen de polypstokken 
af, om op deze wijze de daarin levende polypen te verteren. 

De Slakdieren vormen de, zoowel aan soorten als individus, talrijkste orde 
der Weekdieren. Zij zijn over alle gewesten van den aardbol verbreid, maar 
de het land bewonende soorten nemen, tegen de polen, in getale zeer af, of 
komen daar in het geheel niet meer voor. Sommige vormen, zoo als Helix, 

komen in alle werelddeelen voor; anderen, zoo als b.v. Conus, Cypreea, 

behooren nagenoeg allen in de heete zeeën te huis, en deze wel voornamelijk 

in de Indische en Zuidzee. 
Men kan de Slakdieren in twee groote onderafdeelingen brengen, te weten : 

die der wvoetslakdieren en der vleugelslakdieren. 
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DE VOET-SLAKDIEREN. (PODOCOCHLI.) 

De Voetslakdieren, welke men gewoonlijk buikpootige weekdieren, Gas- 
teropöda, noemt, zijn gekenschetst door de dikke, min of meer langwerpige 
spierschijf, welke de ondervlakte van het dier bekleedt, waarop het dier bij 
het zitten rust, bij het kruipen voorschuift, en welke door hare bewegingen 
ook het zwemmen bewerkstelligt of helpt bewerkstelligen : deze voet ont- 
breekt intusschen bij eenige lage soorlen, of heeft, bij eenige anderen, de 
gedaante van eenen zijdelings zamengedrukten zwemlap. Zij hebben allen 
eenen duidelijken, met twee oogen en twee, somtijds vier, voelers voorzienen 
kop. Sommigen ademen door longen, anderen door kieuwen. Tot deze onder- 
afdeeling behooren uitsluitend de Slakdieren, welke op het land of in het zoet 
water leven , aangezien de Vleugelslakdieren uitsluitend de zee bewonen, welke 

intusschen ook aan het grootste getal Voetslakdieren ten verblijf strekt. 
De verschillende soorten van deze afdeeling schijnen twee paralelle, maar 

niet streng gescheidene, rijën te vormen, van welke de eene de naakte, of 

in het algemeen de soorten bevat, waar de schaal min of meer onvolkomen 

en geheel of grootendeels onder den mantel verborgen is; terwijl bij de 
andere een min of meer volkomen uitwendig huisje aanwezig is. Het zijn 
vooral laatstgenoemden, welke de, door grootte, fraaije kleur en allerlei 

vormen zoo zeer in het oog vallende en door liefhebbers gezochte hoorns 

voortbrengen. Als voorbeeld der eene afdeeling kunnen onze Aardslakken, 
als dat der andere, onze Tuinslakken verstrekken. 

DE HOORN-SLAKKEN. (HELICOCOCHLI,) 

Deze afdeeling bevat het grootste getal Voetslakdieren. Zij hebben allen eenen 
breeden schijfvormigen voet; min of meer volkomene, veelal sterk spiraal- 
vormig gedraaide, uitwendige hoorns, en ten gevolge daarvan ook een ge- 

draaid ligchaam; ademen door longen of door uitwendige kieuwen, of door 
beiden te gelijker tijd, die echter steeds in eene zoogenaamde kieuwholte 
van den mantel liggen; bewonen zoowel de zee, als het zoet water en het 

land, en velen bereiken eene, verre weg meer aanzienlijke grootte, dan de 
naakte Voetslakdieren. 

Men kan deze dieren, volgens hun verblijf, in verscheidene onderafdeelin- 

gen brengen, die echter somtijds, zoo als dit voor het overige bij alle andere 
proeven eener natuurlijke verdeeling plaats heeft, aanmerkelijke toenaderingen 
of overgangen aanbieden. 

DE LANDHOORNS. (HELICINI.) 

Tot deze onderafdeeling behooren alle soorten met volkomene hoorns, 
welke op het land, en veelal op heesters en boomen leven, zelden of nooit 
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in zoet water aangetroffen worden; twee groote, aan het uiteinde, zelden 
aan den wortel (Cyclostóma, Auricùla), van de oogen voorziene voelers, 
en beneden deze gewoonlijk nog twee kortere, somtijds onduidelijke voelers 
hebben. De voet is van het ligchaam afgezet, hetgeen min of meer spiraal 
vormig gewonden is, en in een hoorn van diezelfde gestalte, zonder deksel, 
behalve bij Cyeclostoma, teruggetrokken kan worden. Zij ademen allen door 
longen, zijn, behalve Cyelostoma, hermaphrodieten, die zich echter weder- 
keerig bevruchten, voeden zich met bladeren en andere deelen van planten, 
en zijn in grooten getale over alle werelddeelen verbreid. Men kan bij deze 
onderafdeeling de volgende geslachten aannemen, die echter op velerlei wijze 
in elkander overgaan. 

De Boom-hoorns. (Héliz.) 

Dit uitgebreide geslacht bevat een zeer groot getal soorten, welke door den — 
vorm en de kleur der hoorns veelvuldige onderlinge verscheidenheden ver-_ 
toonen. De dieren zijn steeds van vier voelers voorzien. De hoorns zijn kegel, 
kogel- of schijfvormig, met eenen min of meer duidelijken navel, met eene 
opening, die breeder is dan hoog, schuinsch, aan den grond niet ingesneden 
en met of zonder tanden. De mannelijke geslachtswerktuigen zijn geheel in 
den eijerstok verborgen, en beiden zeer zamengesteld ; in hunne nabijheid en 
daarbij behoorende ligt een in een beursje vervat pijlvormig kalkstijltje, de zon- 
genaamde liefdepijl, hetgeen jaarlijks hersteld wordt. Zij leggen eijeren, die 
met eene zeer dunne kalkachtige schaal bekleed zijn. Zoowel de in koude 
als in drooge heete streken levende soorten houden eenen winterslaap, en 
zij sluiten alsdan haar huisje met een dun vliesje of met eene soort van 
broozen kalkachtigen deksel, die bij het ontwaken wederom afvalt. Zij houden 
zich op den grond, maar veelal op heesters op, en zijn over de geheele wereld 
verbreid. Men heeft reeds vijftienhonderd of meer soorten van dit geslacht 

gemeend te moeten onderscheiden, en deze wederom in een groot getal onder- 

geslachten verrangschikt. 
Eene der grootste Europeaansche soorten is de zoogensamde wijngaard- 

slak, le grand escargot, Helig pomatia. Haar hoorn is grooter dan eene 
kastanje en roodachtig bruin. Zij is gemeen in het warme en gemaligde 
Europa, en werd in de vorige eeuw, in Holland, in sommige buitenplaatsen 
ingevoerd. Zij houdt haren winterslaap onder den grond, waar zij ook hare 
eijeren legt, die nagenoeg de grootte eener erwt hebben. Zij wordt in de 
warme streken van Europa gegeten, en men brengt er tot dat einde, duizen- 
den bij elkander in kuilen, die in den grond gemaakt worden, waar men ze tot 
den tijd van den winterslaap, met salade of andere planten voedert, en ver- 
volgens, vooral van Marseille, zelfs naar sommige Fransche koloniën in andere 
werelddeelen vervoert. — Eene andere, tamelijk groote soort, le jardinier, 
Helix adspersa, die over het grootste gedeelte van Europa verbreid is, en 
ook bij ons voorkomt, heeft eene ruwe schaal met eenen witten mond, en 
bruin en grijs gevlekte, breede slrepen.— De boomslak, Helix arbuslorum, 
overal gemeen in Europa, is kleiner en heeft eenen bruinen band en bruine 
vlekken. — De twinslak, Helix nêmorälis, zeer gemeen in onze tuinen, is 
geelachtig met een tot vijf bruine strepen, en eene bruine mondopening. — 
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Men onderscheidt van deze Hel. hortensis, met eene witte mondopening, en 
veel zeldzamer in ons land. — Eene zeer kleine soort, Helix celläria, is wit- 
achtig en houdt zich aan vochtige plaatsen, b.v. muren, oud hout, enz. op. — 
Op Java leeft eene soort, Heli cefrina, wier huisje licht citroengeel is, en 
die ongeveer de grootte heeft van onzen Wijngaardslak, — Helix pyrostöma, 
van het vaste land van Indië, is grooter en geheel wit, maar heeft eenen 

bruinen mond, Heliz Cunninghamii van Nieuw-Zeeland, is geheel afgeplat, 
en lichtbruin met donkerbruine strepen. Eene lichtbruine soort van Panama, 
Helix läbyrinthus, heeft eenen oorvormigen mond. 

Bij sommige soorten, Anastoma, is de mondopening van tanden voorzien 
en naar de spits van den hoorn gekeerd, dus in eene tegenovergestelde rigting 
als bij de overige soorten. Hiertoe behoort An. ringens van het vaste land 
van Indië, ruim een duim in middellijn, 

De Tijger-hoorns. (Bulimus.) 

De Tijgerhoorns hebben een eivormig, langwerpig of zelfs torenvormig 
huisje, met eenen mond die langer is dan hoog en die het buitengedeelte 
van zijnen zoom veel langer heeft dan het binnengedeelte, en met eene regte 

spil die als afgehakt is en aan den grond geene insnede heeft. De mond 
van het buisje is somtijds geland, en zijn zoom nu eens scherpkantig, 

dan dik, of zelfs omgeslagen. Zij leven op het land. Sommigen (Partùla 
genoemd) brengen levende jongen ter wereld, maar de meesten leggen eijeren, 
en deze zijn veelal grooter, somtijds buitengewoon groot, b.v. bij Bulimus 

ovatus, waar zij in dit opzigt nagenoeg een duivenei evenaren. Men heeft 

omstreeks 600 soorten van dit geslacht onderscheiden. De meesten worden 

in de heete gewesten, vooral in Zuid-Amerika aangetroffen. Eenige der 
meest in het oog vallende soorten zijn de volgenderi. 

Bul. ovätus, van het vaste land van Indië, vijf duim lang : lichtbruin, 
met donkerbruine overlangsche strepen. Bul. polychroa, van de Philippijn- 
sche eilanden, van de grootte van onze Wijngaardslak, groen, met witte 

dwarsbanden. Bul. eitrinus, van den Indischen Archipel, geele topslak 
genoemd, is citroengeel, veelal overlangs met bruin gevlamd; Bul, Winteri, 

van Java, zwavelgeel, de mond dik en omgeslagen. 

De Agaat-hoorns. (dchatina.) 

Zij hebben groote overeenkomst met de Tijgerhoorns; maar de mond van 
het huisje is langer dan breed, de buitenzoom is nooit snijdend, noch om- 

geslagen, noch verdikt, en de spil is glad en van onderen als afgehakt. Men 

kent reeds honderd en vijftig soorten van dit geslacht. Zij bewonen nagenoeg 

dezelfde streken als de Tijgerhoorns, en sommigen bereiken eene zoo aan- 

zienlijke grootte, dal zij hierin alle overige Landslakken overtreffen. Eenige 
der meest in het oog vallenden zijn de volgende : Achatina perdix of varie- 

gäta, ruim een halven voet lang, lichtbruin, met donkerbruine overlangsche 
zig-zag-slrepen. Ach. purpuréa, even als de voorgaande van de Goudkust, 

maar een-derde kleiner, olijfgroen, van binnen geheel purperkleurig. Ach, 
50 
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virginëa, van de Anlillische eilanden, twee duim lang, is wit, met zwarte 
en roode dwarslijnen. 

Men heeft onder den naam van Achatinella een twintigtal soorten van de 

Sandwich-eilanden afgescheiden. Zij zijn levendbarend ; haar huisje is toren- 

of langwerpig kegelvormig en stomp aan het bovenste uiteinde, de builenzoom 

van den mond is verdikt, en de spil loopt in eenen krachtigen, gedraaiden 

tand uit. Hiertoe behoort Achatinella lugubris, een duim lang, kegelvormig 

en glanzig zwartbruin, 

De Pop-hoorns. (Pupa.) 

Deze kleine dieren (de maillots der Franschen) welke men veelal aan boom—_ 
stammen of in holle boomen aantreft, worden zoo genoemd, omdat hun huisje, 
vooral ook door zijne veelal effen bruine kleur, ‘eenige verwijderde over- 
eenkomst met de poppen van kleine Uilvlinders heeft. Dit huisje is gewoonlijk 
eylindrisch, of ook eivormig; de mond is halfcirkelvormig en meestal getand; 
en de onderste voelers van het dier zijn niet zelden zeer kort of geheel on- 
duidelijk. Men kent ongeveer honderd vijftig soorten van dit geslacht, van 
welke de meesten in Zuid-Europa waargenomen worden. 

Eene der meest in het oog vallende is Pupa uva van de Antillische eilanden, 
een duim lang, worstvormig, sterk overlangs geribd en wit van kleur. 

De Clausilia’s. (Clausilia.) 

De Clausilia’s hebben in gedaante, grootte en kleur van het huisje zoowel 
als van het dier, veel overeenkomst met de Pupa's; maar de mond van het 
huisje is onregelmatig, peervormig, dikwijls geplooid, getand of van dwars— 

blaadjes voorzien, en men ontwaart op de spil aan de voorlaatste winding, 

cen op cen elastiek steeltje bevestigd kalkschijfje, hetgeen, wanneer het 
dier zich uitstrekt, ter zijde gedrukt wordt, terwijl het, wanneer zich het 

dier in den hoorn terugtrekt, de verrigting vervult van een deksel: van 

daar de naam van Clausilia. Het huisje is nagenoeg bij allen links gewonden. 
Men kent ongeveer twee honderd soorten van dit geslacht. De meesten 
worden in het zuid-oostelijke Europa aangetroffen. Sommigen zijn levend- 
barend. 

Eene der gemeensten van Java is Clausilia javäna, ruim één duim lang, 
slank, en donkerbruin. 

De Succinea’s. (Swccinéa.) 

Deze zeer kleine dieren hebben korte voelers, en het huisje is dun, naar 
evenredigheid zeer klein, met eene zeer wijde opening, en slechts aan de 
punt als een posthoorntje gewonden. Zij maken door haren kleinen, weinig 
volkomen hoorn den overgang tot de naakte Slakken, en naderen door hare 

levenswijze min of meer de Modderslakken. Hiertoe behovren Succinea am- 
pliïbia of putris, de hoorn ongeveer zeven lijnen lang, ook bij ons zeer 
gemeen langs de slooten, op waterplanten; Suce. (Vitrina) pellucida, op 
den grond tusschen mos of afgevallene bladeren en ook op waterplanten, de 
hoorn ongeveer drie lijnen lang. 
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De Auricula’s. (Auricula.) 

Deze dieren hebben een zeer dik, min of meer langwerpig eirond, aan 
het boveneinde puntig en hier van een aanzienlijk getal windingen voorzien 
huisje met eene smalle, langwerpige, sterk geplooide opening; en slechts 
twee voelers, aan wier wortel de oogen geplaatst zijn. Zij leven , aan vochtige 
plaatsen, op het land, worden slechts in de heete en warmere gewesten aan- 
gelroffen, en velen bereiken eene aanzienlijke grootte. 

Bij eene der grootsten, het Mydas—oor, Auricùla mydee, van Java, Timor 
en Nieuw-Guinea, bereikt de hoorn nagenoeg drie duim lengte, en is bruin 
van kleur. Het muis-oor, Aur. myosotis, uit llalië, is slechts een’ halven 
duim lang. 

Bij sommige Oost-Indische soorten, Scárdbus, is de hoorn zamengedrukt. 
Hiertoe behoort Aur. scarabeea of imbrium, de hoorn anderhalven duim 

lang en bruin gemarmerd, van Java. 

De Cyelostoma’s. (Cyelostoma.) 

De {alrijke soorten van dit geslacht wijken van al de overige Landhoorns 
daardoor af, dat zij van gescheidene sekse zijn; dat haar voet van een 
blijvend deksel voorzien is, en dat de opening voor hare ademholte, in plaats 
van rond te zijn, de gedaante van eene lange spleet heeft. Haar hoorn, die 
veelal door zijne gestalte, min of meer volkomen aan dien van onze Boomslakken 
doet denken, is zeer in het oog vallend door zijne cirkelvormige opening. Zij 
hebben voor het overige, zoo als de Auricula's, slechts twee voelers, aan 

wier wortel de oogen geplaatst zijn. Men kent ruim twee honderd soorten van 

dit geslacht; zij zijn grootendeels op de heete gewesten beperkt, en laven 
op het land, — Cyclostoma &lêgans van het warme Europa, heeft een rood— 
achtig grijs, met roodachtig of blaauw gevlekt huisje. — Cycl. variegätum 

van Java, ruim een duim in middellijn, is bruin, met witte dwarsche zig-zag- 

strepen. 

Tot deze familie behooren ook de Helierna's, welke in West- en Oost- 

Indië, vooral ook op de Philippijnsche eilanden waargenomen worden. Eene 

dezer, Hel. agglutinans, van de Philippijnsche eilanden, is ruim een halven 

duim breed, plat en wasgeel. 

DE MODDER-HOORNS. (LINNVZEL) 

Tot deze afdeeling behooren, met eenige weinige uitzonderingen (Neritina 
en Navicella), alle Hoornslakken, welke in het zoet- of brakwater, aan stille 

plaatsen , waar geene strooming is, leven. Hare oogen zitten nooit, gelijk bij 
de meeste Landslakken, aan het uiteinde, maar steeds aan of bij den wortel 

der voelers, Sommigen ademen door longen, anderen door longen en kieuwen, 
en nog anderen door kieuwen alleen. Eenigen zijn hermaphrodieten, anderen 
van gescheidene sekse. Velen hebben een deksel, bij anderen ontbreekt dit. 
Zij worden in alle werelddeelen gevonden, en vormen de volgende familiën 

of hoofdgeslachten. 
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De eigenlijke Modderhoorns. (Limneus.) 

Deze familie bevat de hermaphroditische, door longen ademende, in het 
zoet water levende Hoornslakken, wier huisje dun en zonder deksel is. 

Men naemt meer in het bijzonder Limnmus (of verkeerdelijk Lymneus) 
de soorten, met breede, platte en driehoekige voelers, en wier huisje regts 
gewonden, dun en doorschijnend is, eenen wijden, langeren dan breeden 
mond heeft, en aan den buitenzoom snijdend en somtijds verbreed is. De 

maag is zeer gespierd, en er is buitendien een zeer gespierde voormaag 
aanwezig. De wanden der ademholte kunnen tot eene buis verlengd worden, 
welke het dier bij het ademhalen boven het water uitsteekt : het is daarbij 
met den voet naar boven gekeerd, De eijeren zijn geleiachtig en vormen 

langwerpige massa's, welke aan waterplanten gehecht worden. Men kent 
omstreeks een vijftigtal soorten, nagenoeg allen afkomstig uit de gematigde 
streken van het noordelijk halfrond, vooral uit Noord-Amerika. De ook bij ons 

zeer gemeene gewone modderslak, Limneus stagnälis, heeft het huisje een 
tot twee duim lang, van onderen zeer ruim, van boven zeer puntig, en olijf- 
kleurig. Liman, auriculâris heeft een kleiner, eirond en zeer gewelfd huisje. 

Bij sommige kleine soorten met eene buitengewoon dunne en broze, links 
gewondene schaal, Physa, zijn de lange voelers borstelvormig. Hiertoe be- 

hooren : Physa fontinâlis, met een eirond; en Physa hyprnörum, met een 
langwerpig huisje, beiden gemeen in slooten. 

Bij nog anderen, Planorbis, met borstelvormige voelers, is het huisje 
schijfvormig en als een posthoorn gewonden. Het dier kan uit den rand des 
mantels een purperkleurig vocht van zich geven. Men kent een zestigtal 
soorten van dit geslacht. De meesten worden in de gematigde streken van 
het noordelijk halfrond waargenomen. De gemeenste en grootste in onze 
staande wateren is Plan. cornèus, het huisje zoo groot als een gulden en 

hoornkleurig. Bij Plan. spirorbis is het huisje slechts drie lijnen io middel- 
lijn. Bij Plan, carinatus en marginatus is het gekield. 

Tot deze familie behoort ook het geslacht Ancijlus, gekenschetst door een 
dun, eivormig, aan de punt een weinig zijdelings gekromd, huisje. Deze 
dieren worden in Europa en Amerika waargenomen. Eene der gemeenste is 
Anc. fluviatilis. 

De Brakwater-hoorns. (Amphibola.) 

Dit geslacht bevat een zeer klein getal, in Nieuw-Holland en Nieuw 
Zeeland, in zeewater-moerassen levende, hermaphroditische soorten met 
groote longholten; welke gekenschetst zijn door hare eivormige, gedraaide 
schaal met eene ronde opening en met een deksel; en door haren platten 

kop, die van oogen voorzien, maar zonder voelers is. De meest bekende soort 

is Amphiböla nur avellanaria. 

De Ampullaria’s. (dmpullaria.) 

Deze dieren wijken van alle Slakdieren daardoor af, dat zij longen en 
tevens inwendige kieuwen hebben. Buitendien zijn zij van gescheidene sekse; 
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zij hebben vier draadvormige voelers, van welke de bovenste zeer lang zijn 
en aan hunnen wortel de oogen dragen; en hunne krachtige, zeer spiraal— 
vormige, platte, kogel— of eironde schaal kan met een deksel gesloten 
worden. De kamvormige kieuwen liggen in eene ruime holte onder den nek : 
deze holte staat door eene, wet eene klep sluitbare, opening in verband met 

de adem- of longholte, en deze komt wederom naar buiten met eene korte 

buis, welke uit den hoorn uitgestoken kan worden. De mond is met eene zoo- 
genaamde bovenkaak, en de tong met verscheidene rijën tandjes gewapend. 
Zij leggen eijeren. Sommige soorten worden zoo groot als eene mansvuist. 

Men kent er nagenoeg honderd, maar zij hebben onderling niel zelden veel 
overeenkomst. Zij worden in de langzaam stroomende rivieren en moerassen 
der heete gewesten, vooral van Afrika, Madagascar en Zuid-Amerika, aange- 

troffen ; kruipen, wanneer deze uildroogen, in den modder, en kunnen het 

aldus maanden lang zonder water uithouden. Bene der grootste en meest 

bekende is de ramshoorn, Ampullaria cornu ariëtis : de hoorn plat, licht- 

bruin met donkerbruine dwarsstrepen, van Brazilië. 

De Moeras-hoorns. (Paludine.) 

Hiertoe behooren alle in zoet water levende soorten, die alleen door 

kieuwen ademen, welke uit verscheidene rijën draden bestaan. Zij zijn van 

gescheidene sekse; hebben lange voelers, aan wier wortel de oogen zitten, 
en haar hoorn kan met eeu deksel gesloten worden. 

De eigenlijke Paludina’s hebben een tol- of konisch eivormig huisje met 
eene rondachtig elliptische opening; de voet is eirond; zij brengen levende 
jongen ter wereld. De talrijke soorten van dit geslacht zijn over alle wereld 
deelen verbreid. De gewone, ook in onze slooten gemeene soort, Paludina 

vivipára, heeft het huisje zoo groot als eene kastanje en lichtbruin met drie 

donkerbruine strepen ; terwijl het dier—zelf staalblaauw met roestgele vlekken 
is. — Pal. eostäta of tricarinata, van Borneo en Celebes, heeft de laatste 

winding met drie dwarsribben. 
Men noemt Melanta’s, de soorten, wier huisje langwerpig en puntig uit- 

loopend Is, terwijl de opening tevens langwerpig eirond is; het is boven- 
dien meestal dik, zwartachtig olijfkleurig, en somtijds van getande ribben 
voorzien. Men kent ongeveer twee honderd soorten van dit geslacht. Zij 
worden in de rivieren der heete gewesten aangetroffen, zijn echter in de 
rivieren van het gematigde Noord-Amerika in grooten getale verbreid. Zij 

behooren op de Sunda-eilanden tot de gemeenste zoetwater-soorten. Iene 
dezer, van Java, Mel, amarùla, ruim een duim lang, heeft eenen dikken 

hoorn met overlangsche, in eene groote punt uitloopende ribben : donker 
bruin, een en een halven duim lang.— Mel. testudinaria, zeer gemeen op 
Java, is even groot, maar veel slanker en zonder tandachtige ribben. 

De Valvata's zijn kleine soorten, wier huisje tol- of schijfvormig, sterk 
genaveld is, en eene ronde opening heeft; terwijl de voet van voren in twee 

lappen gespleten is. Zij zijn gemeen, ook in onze staande wateren, en valien 
in het oog door hare pluimvormige kieuw, welke uit de, aan den rand 

van een draadvormig aanhangsel voorziene, kieuwholte uitsteekt. Eene der 
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gewoonste soorten is Valv. piscindlis. — Het huisje van Valv. cristäâla is 
nagenoeg schijfvormig en zoo klein als cene erwt. 

DE ZEE-HOORNS. (OCEÁNÏIDES.) 

Deze groote afdeeling bevat de in zee, zelden in zoet water (Neritina, 
Navicella) levende, van min of meer volkomene hoorns voorziene Voet- 

slakken. Hare huisjes hebben meestal zeer dikke wanden. Zij zijn allen van 
gescheidene sekse, en ademen door kamvermige kieuwen, welke in eene, 
aan den nek gelegene, naar voren geopende, kieuwholte liggen , waarin ook 
de aars en de geslachtsopeningen uitkomen. De roede ligt meestal regls, 
teruggeslagen in eene plooi van den mantel. De kop kan in de nekplooi van 
den mantel teruggetrokken worden. De Zeehorens zijn in het algemeen niet 
alleen krachtiger van maaksel dan de Land- en Zoetwaterhoorns, maar velen 
zijn ook aanmerkelijk grooter, en sommigen bereiken eene geheel buiten- 

gewone gestalte. Zij zijn over alle zeeën van dem aardbol verbreid, 
Men kan deze dieren verdeelen als volgt. 

DE SLEUF-HOORNS. (CERFCES.) 

De soorten dezer groote afdeeling zijn kennelijk aan haar huisje, hetgeen 
aan de opening bij de spil van eene insnede of eene kanaalvormige sleuf 
voorzien is, welke in een korter of langer uitsteeksel overgaat, waarin de, 

in diezelfde mate min of meer verlengde, buis der ademholte ligt. Bij velen 
is een deksel aanwezig. 

De Stekel—hoorns. (Murex.) 

Het huisje dezer dieren is schroefvormig gedraaid; van, op drie doorloopende 

lengterijën geplaatste, stekels of knobbels voorzien, die veelal tot overlangsche 
lijsten verbonden zijn; en het is van onderen in een regt, min of meer aan- 
zienlijk uitsteeksel verlengd, waarin de sleuf of het kanaal zich bevindt, 
in welke zich de mond van de hoorn voortzet. Deze mond is rondachtig, of 
min of meer langwerpig ; de spil is glad, en er is een hoornachtig deksel aan- 
wezig. Men kent nagenoeg twee honderd soorten van dit geslacht. De meesten, 
grootsten en fraaisten worden in de tropische zeeën aangetroffen. 

De twee beroemdsten der Middellandsche zee zijn de getakte snippenkop, 
Murex brandaris en Mureax truncülus, omdat de oude volkeren uit deze 

dieren de bij hun zoo beroemde purperkleur bereidden : gewoonlijk drie dnim 
lang, de eerste rosachtig wil mel groote stekels; de tweede met knobbeltjes 
en wil, met bruine dwarsbanden. De grootste soort is Murex rumósus of 
inflätus, met gelakte stekels, uit de Moluksche zee, en die nagenoeg een 
en een halven voet lengte bereikt. Murex cornütus uit diezelfde zee, is 
knodsvormig met groote stekels, bruin en vier duim lang. 
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De Padde-hoorns. (Ranella.) 

Zij hebben veel overeenkomst met de voorgaanden, maar wijken af, doordat 

op het huisje slechts twee doorloopende lijsten met knobbels en nooit stekels 
aanwezig zijn. Men kent nagenoeg een vijftigtal soorten van dit geslacht, 
hetgeen nagenoeg uitsluitend tot de tropische zeeën beperkt is. 

Hiertoe behoort Ranella crümena, uit den Indisehen Archipel, de bruine 
pad genoemd, twee duim lang, met donkerbruine op dwarsrijën geplaatste 
vlekjes op eenen lichten grond. 

De Trompet—hoorns. (Zritonium.) 

De hoorn dezer, ook Triton genoemde, dieren, die ook veel overeenkomst 

met de Padde- en Stekelhoorns heeft, is gekenschetst doordat de knobbelige 
lijsten in afgebrokene rijën tot aan de punt van den hoorn loopen. Men kent 
een honderdtal soorten van dit geslacht, welke grootendeels in de tropische 
zeeën leven. Sommigen bereiken eene buitengewone grootte. Deze dienden 

reeds aan de oude volkeren als trompetten, en hetzelfde gebruik bestaat 
nog bij vele wilde, vooral bij de Zuidzee-volkeren. 

De soort, welke bij de ouden tot dit doel gebruikt werd is Frilonium 
nodifërum; het was de Ceryx der oude Grieken en het Buecinum der 

Romeinen. Zij bereikt meer dan eenen voet lengte en is op eeren lichten 
grond bruin geschakeerd. Eene andere soort is de oliekoek, Trit, lampas, 
uit de Middellandsche zee. 

De Spil-hoorns. (Zusus.) 

De hoorns dezer dieren hebben eenen in de lengte gerekten vorm, zoowel 
door hunve naar evenredigheid lange en puntige windingen, als door het 
lange, regte of slechts flaauw gekromde uitsteeksel, waarin het kanaal van de 

eironde mondopening zieh bevindt. Zi hebben een hoornachtig deksel. Er 
zijn omstreeks een honderdtal soorten van dit geslacht bekend. De meesten, 

fraaisten en grootsten worden in de tropische zeeën aangetroffen. Er hebben 

echter tusschen dit geslacht en de geslachten Murex, Pyrula en zelfs Buccinum 
allerlei overgangen plaats. 

Eenige der voornaamste soorten zijn de Fransche spil, Fusus colus, uit den 
Indischen Oceaan, de hoorn zeer in de lengte gerekt, een halven voet lang, 
met een zeer lang kanaal; witachtig, maar beide uiteinden in het bruine 

trekkende. Fusus longissimus, ook uit de Indische zee, geheel wit, bereikt 

nagenoeg eenen voet lengte. Fusus proboscidiformis uit de Moluksche zee, 

anderhalven voet lang, zeer dik en met dwarsche kielen, bruin, maar zonder 
opperhuid oranjeachtig wit, wordt door de volkeren dezer gewesten als trompet 
op de schepen gebruikt. Bij Fusus morto uit den Allantischen Oceaan, is 
de hoorn minder langwerpig dan gewoonlijk en het kanaal wijd maar kort. 
Nagenoeg een voet lang, chocolade—bruin met witte strepen langs de win- 
dingen. Aan onze kust wordt de zeewulk of noordhoorn, Fusus antiquus, 

van vier duim lengte en geelachtig van kleur, gevonden. 
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De Peer-hoorns. (Pyrula.) 

De Peerhoorns hebben veel overeenkomst met de Spilhoorns, en ook een 
zeer lang kanaal, maar hunne windingen zijn zeer kort; zij hebben derhalve 
eenige overeenkomst met eene peer: bij welke vergelijking men aanneemt, 
dat het kanaal den steel der peer, en het ligehaam van den hoorn de vrucht 
zelve voorstelt. Er zijn omstreeks een dertigtal soorten van Peerhoorns be- 
kend. Zij bewonen de tropische zeeën. 

Bij Pyrula sprrillus uit de Indische zee is de staart zeer lang, en het 
ligehaam van den hoorn kort en opgezwollen. Lengte nagenoeg een halven 
voet, met bruine lengtestrepen op eenen lichten grond. — De vijghoorn, 
Pyr. ficus, uit diezelfde zee, herinnert door zijne gestalte eenigzins die 
van eene vijg. Ongeveer vier duim lang, met vele zig—zag-vlekken als ge- 

marmerd. 

De Zwachtel-hoorns. (Fasciolaria.) 

De hoorns dezer dieren hebben veel overeenkomst met de Spilhoorns, maar 
hunne spil is, in de nabijheid van het kanaal, van twee of drie schuins loo- 
pende plooijen voorzien. Zij leven in de heete en warme zeeën. Sommigen 
bereiken eene aanzienlijke grootte. 

In de Antillische zee en Guyana wordt de agaat-peer, Fasc. tulipa, ge- 
vonden. Een halven voet lang ; met dwarslijven en overlargsche bruine vlek- 

ken; ook geheel bruin — Fasc. trapezium, de stompe bandspil genoemd, 
meer dan een halven voet lang; met knobbels; kleur nagenoeg als bij de 
voorgaande, komt uit de Moluksche zee. 

De Turbinella’s. (Zurbinella.) 

Zij hebben een langwerpigen, of min of meer peervormigen hoorn, met een 
kanaal, en drie tot vijf dwarsche plooijen aan de spil. Sommige soorten worden 
zeer groot en zwaar. Zij bewonen allen de tropische zeeën. 

Hiertoe behoort Turbinella râpa uit de Muluksche zee, een halven voet 
lang, glad, en wit van kleur. Turb. cornigëra gemeen in de Moluksche zee, 

drie duim lang, met dikke doornen, wit en zwartbruin gevlekt. 

De Cancellaria’s. (Cancellarta.) 

De Cancellaria’s van welke men omstreeks een vijftigtal soorten kent, die 
nagenoeg allen uit de tropische zeeëen afkomstig zijn, hebben een eironden 
hoorn, die dikwijls van dwarsche en overlangsche ribbetjes voorzien is. Het 
kanaal is kort, de spil inwendig met twee tot vier dwarsplooijen, en de 
buitenzoom der opening heeft op de binnenvlakte dwarsche voren. Het deksel 
ontbreekt. Hiertoe behooren Cancellaria reticuläta uit de Atlantische zee, 
nagenoeg drie duim, witachtig met breede roestbruine banden. De bordes 
trap, Canc. trigonostoma, eene der zeldzaamste hoornen in de verzame- 

lingen, is twee duim lang, schroefvormig gewonden en vuil wit. 
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De Struthiolaria’s. (Struthiolarta.) 

Er zijn slechts een viertal soorten van dit, zoo het schijnt, tot de zee 
om Nieuw-Zeeland en Nieuw-Holland beperkte, geslacht, bekend. Zij zijn 
in het oog vallend door haren kop, die dun, langer dan de hoorn, en aan 
het uiteinde van den mond doorboord is. De hoorn is ovaal en heeft een 
kort kanaal; de lippen zijn omgeslagen. Hiertoe behoort Struthiolaria no- 

_dulösa of pes struthiocaméli, drie duim lang, witachtig, met lichtbruin in 
de lengte gestreept, van Nieuw-Zeeland. 

De Pleurotoma’s. (Pleurotoma.) 

Dit geslacht, hetgeen wederom in een aanzienlijk getal ondergeslachten 
gesplitst wordt, bevat eenige honderd, veelal kleine, soorten, die in alle 
zeeën verbreid zijn. De voelers zitten aan het einde van den kop, en zi 
hebben eene, in de rust, ingetrokkene tromp. De hoorn is langwerpig of 
torenvormig, met een regt kanaal, eene gladde spil en eene insnede in den 
buitenrand. Zij hebben een hoornachtig deksel. 

Hiertoe behoort de Babelsche toren, Pleurotoma bäbilonica, uit de 

Indische zee : vier duim lang, puntig, en wit met vele bruine, op dwars- 
rijën staande vlekken. — Pleur. virgo, uil diezelfde zee en even groot, is 

geheel wit. 

De Vleugel-hoorns. (Sfrombus.) 

Deze dieren hebben eenen dakvormigen voet, wiens voorgedeelte diep inge- 
sneden, het achtergedeelte sterk verlengd, en van een sikkelvormig hoorn— 
achtig deksel voorzien is, dat de schaal slechts onvolkomen kan sluiten. 
Deze zonderlinge voet belet hun, van te kruipen, en zij bewegen zich voort, 
door kleine sprongen te maken. De hoorn is torenvormig of opgezwollen, 
en zijn buitenrand is tot eene soort van grooten vleugel verbreed, welke van 
onderen, boven het regte of schuins naar buiten gekromde kanaal, eene 
insnede vertoont. Men kent meer dan zestig soorten van dit geslacht. Zij 
leven in de heete gewesten, en velen bereiken eene zeer aanzienlijke grootte 
en zwaarte. 

Eene dezer is Strombus gigas, kroonhoorn genoemd, uit de West-Indische 
zee. Meer dan een’ voet lang, knodsvormig, van boven met groote stekel 
achtige knobbels, van boven puntig en geelachtig, de mond purperkleurig. — 

Strombus pùügilis, de vleeschhoorn, vit diezelfde zee, vier duim lang, is 

bleek purperachtig steenrood.— Strombus lentiginosus, uit den Indischen 
Archipel, drie duim lang, is wit met ros en zwart gemarmerd, 

Men noemt Pterocëra de soorten, waar de buitenrand in verscheidene 

vingervormige uitsteeksels verlengd is. Hiertoe behoort de duivelsklaauw, 
Pter. chiragra, uit de Moluksche zee; met de uitsteeksels een’ voet lang, 
wit met bruin geschakeerd. Pter. multipes, uit diezelfde zee, is drie duim 

lang, en bruinachtig met donkere zig-—zag-strepen. 
De soorten, wier kanaal, in plaats van regt zoo als bij de voorgaande, ge- 

kromd is, worden de vogelbekhoorns, Rostellarta, genoemd, Hiertoe behoort 
51 
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Rost. rectirostris of füsus: een halven voet lang, dun, het kanaal zeer 
lang, oranjekleurig wit, zeer zeldzaam, uit de Moluksche zee. — Rost. cur- 
virostris, de dikke starrepen genoemd, even groot, maar dikker, het kanaal 
kort en een weinig gekronkeld, en bruin van kleur. Uit de Roode en Indi- 
sche zee, 

Eene kleine soort uit de Middellandsche zee, Rost. (Chénòpus) pes pèlë- 
cäni, vijfvingerlje of vogelpoolje genoemd, bruinachtig van kleur, heeft, 
behalve het kanaal en de spits, drie vingervormige stekelachtige verlengingen 
om den mond. 

De Purpura’s. (Purpura.) 

De Purpura’s, zoo genoemd, omdat men vroeger meende, dat dit de 
soorten waren, van welke de ouden hunne purperkleur maakten, hebben 
eenen eironden, veelal van knobbels voorzienen hoorn, met korte windingen, 
met eene platte van onderen in eene punt uitloopende spil, eene korte kanaal 
vormige insnede, en een dun hoornachtig deksel. De talrijke soorten van dit 
geslacht worden in alle zeeën gevonden, de meesten echter in die der heete 
gewesten, 

De eigenlijke Purpura's hebben eene gladde spil en eene ruime opening. 
Hiertoe behoort Purpura persica, uit de Moluksche zee, vier duim lang 
en donker grijsbruin. 

Bij anderen met eene ruime opening en gladde spil is de buitenrand van 
een tandachtig uitsteeksel voorzien. Hiertoe behoort Purpura (Monocëros) 
imbricäta of monodon, van Kaap Hoorn, met vele, als geschubde, dwars 
ribben, drie duim lang, dik, en lichtbruin. 

Bij nog anderen, Ricinüla, is de hoorn veelal met stekelachtige knobbeltjes 
gewapend; de opening is langwerpig, en aan en in de nabijheid van de spil 
van tandachtige uitsteeksels van ongelijke grootte voorzien. Hiertoe behoort 
Rie. arachnoides, uit de Roode zee, ruim een duim lang, met vele knobbel- 
achtige stekels, en wit van kleur. 

Bij eene aan de kusten van Chile gemeene soort, en die aldaar gegeten wordt, 
Purpura (Concholëpas) peruviana, is de opening van het huisje zoo groot 
en zijn vorm zoo afwijkend, dat men het eerder voor eene ovale, diepe 
komvormige schelp dan voor een hoorn zoude houden. Het is vijf duim in 
middellijn, van buiten bruin, van binnen witachtig van kleur. 

De Kink-hoorns. (Buccinum) 

De Kinkhoorns hebben een eirond of eirond kegelvormig van bultjes voor- 
zien huisje, met eene langwerpige opening en eene eenvoudige insnede, in 
plaats van een kanaal. Het deksel is hoornachtig. Men kent meer dan honderd 
soorten van dit geslacht, en zij zijn over alle zeeën verbreid. 

Hiertoe behoort de gewone kinkhoorn, ook wulk en willoksen genoemd, 

Buccinum undätum : zeer gemeen langs onze kust, waar men ze, zonder 
of met het dier, het geheele jaar door aan het strand vindt liggen : ruim 
drie duim lang en bruinachtig. Buee. glans, het moedervlekje genoemd, 
uit de Moluksche zee, bruinachtig wit, met fijne, bruine dwarslijnen. 

En 
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De Boor-hoorns. (Zérebra.) 

De Terebra's hebben een zeer verlengd torenvormig en puntig huisje, met 
eene langwerpige, van onderen ingesnedene opening zonder kanaal. De spil 

js schuins en geplooid; het deksel hoornachtig. Men kent een honderdtal 
soorten van dit geslacht. Zij bewonen de zeeën der heete en warmere ge- 
westen. Hiertoe behoort de marlpriem, Térebra maculäta, uit de Moluksche 
zee, meer dan een halven voet lang, wit met bruine vlekken. 

De Toren-hoorns. (Cerithium.) 

Zij hebben een torenvormig huisje, met eene eironde, schuinsche opening, 
die van een kort, gekromd of als afgehakt kanaal voorzien is. Men kent 

meer dan honderd soorten van dit geslacht. Zij worden in de heete en warmere 
gewesten aangetroffen, leven, behalve in de zee, ook in het brakwater en 

aan den mond der rivieren, voeden zich met plantenstoffen, en zijn meest 
olijfbruin van kleur. 

Hiertoe behoort Cerithium palustre uit de Moluksche zee. Nagenoeg een 
halven voet lang. Cer. muricätum, drie duim lang, met vele dikke, witte, 
stekelachtige knobbels, komt van Afrika. 

Men geeft den naam van Twrritella (trommelschroeven) aan de soorten, 
wier windingen door min of meer talrijke ribben als vermenigvuldigd ver- 
schijnen. De gewone soort, Turritella térebra, uit de Moluksche zee, is 
nagenoeg een halven voet lang en lichtbruin van kleur. 

De Mijter-hoorns. (Mitra.) 

Men heeft deze dieren zoo genoemd, omdat de gedaante van hun huisje 
die van eene bischopsmuts herinnert. Het heeft eene tamelijk kleine opening 
met eene bogtvormige, schuins naar boven klimmende, insnede. De spil is 

van schuinsche plooijen voorzien. De tromp overtreft, wanneer zij uitgestoken 
is, het geheele dier in lengte. Men kent meer dan drie honderd soorten 
van dit geslacht. Zij leven, op eenige uitzonderingen na, allen in de zeeën 
der heete gewesten. 

Bij sommige soorten zijn de windingen zeer verlengd : b.v. bij de bisschops- 
mijter, Mitra episcopälis, uit de Moluksche zee, nagenoeg een halven voet 
lang, glanzig wit, met lichtroode dwarsbanden. 

Eene der gemeensten in de Moluksche zee is de bandpen, Mitra vulpecula, 
ruim twee duim lang, lichtrood met leikleurige dwarsbanden, maar in kleur 
en teekening dikwijls, toevallig, zeer afwijkend. 

De Kasket-hoorns. (Cassis.) 

Deze dieren hebben eenen breeden eivormigen voet, eenen dikken kop en 
dikke voelers. De hoorn is min of meer blaasvormig, en heeft korte win- 
dingen. De opening is langwerpig en loopt in een kort kanaal uit. De zuil 
is van dwarsche ribben voorzien. Men kent een veertigtal soorten van dit 
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geslacht. De meesten worden in de zeeën der heete gewesten aangetroffen. 
Zij leven aan het strand, en graven zich met groote behendigheid in het 
zand. Sommigen bereiken eene aanzienlijke grootte en zwaarte, 

Eene der grootsten is Cassis madagascariensis, nit de Moluksche zee, een 
voet in middellijn, de rand om den mond nagenoeg schijfvormig; vuilwit, 
de mond van binnen oranje-bruin. 

De Vat-hoorns. (Dolium.) 

De Vathoorns hebben een tamelijk dun, opgeblazen, glad huisje, met 
vele dwarsche lijsten. De opening is langwerpig met dwarsche insneden, _ 
en van voren met eene sleuf. De zuil is schuins; de windingen zijn kort. 
De voet is groot en het deksel ontbreekt. Men kent een vijftiental soorten 

van dit geslacht. 
Eene, Dolium gäléa, witachtig bruin, nagenoeg een voet groot en licht- 

bruin, komt uit de Middellandsche zee. — De overigen bewonen de heete 
gewesten. Onder deze behoort Dol. perdiz. Nagenoeg even groot, vaalbruin 

met witte overlangsche zig-zag-lijnen. 

De Harp-hoorns. (Marpa) 

Men kent omstreeks negen soorten van dit geslacht, welke allen de Indische 
en Stille zee bewonen. Zij hebben een eivormig, min of meer opgeblazen 
huisje, met evenwijdige lengteribben. De windingen zijn kort. Iet dier heeft 
eenen grooten voet, en geen deksel. ì 

Eene der zeldzaamste soorten is Marpa imperiälis of costâta uit de West- 
Indische zee, vier duim lang, rosé met onduidelijke bruine dwarsbanden. — 
Harpa ventricosa, de Davidsharp genoemd, grooter, van de Roode tot in 
de Zuidzee verbreid, heeft den mond met drie groote bruine vlekken. — 
Harpa nobilis, uit de Moluksche zee is kleiner, en op eenen grijs-rosé— 
kleurigen grond tamelijk roodachtig en bruin gevlekt en gestreept. 

De Toot-hoorns. (Conus.) 

De huisjes van dit groot geslacht zijn opgerold, meestal omgekeerd kegel- 
vormig, zelden min of meer cylindriek; de windingen vormen eenen korten 
kegel; de opening is zeer lang, naauw en glad; de zuil is kort. De voet 
van het dier is lang, smal en van een kleiner nagelvormig deksel voor- 
zien. Men kent ongeveer twee honderd vijftig soorten van dit geslacht, die 

nagenoeg allen in de zeeën der heete gewesten leven, en van welke velen 
om hare zeldzaamheid van de liefhebbers zeer gezocht en veelal tot buiten- 
gewoon hooge prijzen betaald worden. Deze dieren houden zich aan diepe 
plaatsen op en bewegen zich zeer weinig. 

In de Middellandsche zee wordt slechts ééne soort, Conus ignöbilis of 
mediterranèus, aangetroffen. Twee duim lang en grijsachtig van kleur. 

De meeste en fraaiste soorten komen uit de Moluksche zee. De eene, Conus 
gloria märis, vijf duim lang en puntig, is gekleurd als een lichtbruin en wit 
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 mozaïk, — Eene andere, Conus cervus, even groot maar dikker en niet zoo 
puntig, is wit, met vaalbruin geschakeerd. — De geele harte-toot, Conus 
| nobilis, is bruingeel met wille marmervlekken. Deze zijn allen hoogst zeld- 
zaam, zoo als ook Conus cëdo nulli, die twee duim lang, geelbruin, wit ge- 

j marmerd ís, en witte, op rijën geplaatste stippen heeft. — Minder zeldzaam 
zijn de Admiraal-—toot, Conus amiralis, de Oranje-Admîraal-toot, Conus 

auranliëcus, en het goudlaken, Conus textile, drie duim lang. 

De Voluten. (Woluta.) 

De Voluta’s zijn soorten , welke een eironden , opgeblazen’ hoorn, met eene 
stompe punt; eene langwerpige, aan het einde van eene sleuf voorziene 
opening; en eene schuins geplooide zuil hebben. Het deksel ontbreekt. Men 
kent ongeveer zeventig soorten van dit geslacht, welke in de tropische en 
gematigde zuidelijke zeeën leven. Zij houden zich op zandgronden op. 

Hiertoe behoort de gekroonde tepelbak, Voluta ethioptca, uit de Mo- 

luksche zee, geheel glad; één voet lang; licht chocoladebruin. — Eene der 
gemeenste in deze zee is de wvarkenssnuit of vledermuis, Vol. vespertilio, 

met puntige knobbels, een halven voet lang, bruinachtig wit, met bruine 

zig-zag-strepen. 

De Dadel-hoorns. (Oliva) 

De Dadelhoorns hebben een gladden, opgerolden, langwerpigen , nagenoeg 
eylindrieken hoorn, met korte, uitwendig door sleuven afgescheidene, win- 
dingen. De opening is zeer gerekt, en loopt in eene bogtlige sleuf uit. De zuil 
is van schuinsche dwarsvoren voorzien. Men kent omstreeks een honderdtal 
soorten van dit geslacht. Zij worden in de heete en warme gewesten aan- 
getroffen, leven op zandgronden, in helder water, kruipen met aanmerkelijke 

snelheid, en voeden zich met dieren, die zij uitzuigen. 
Eenige der voornaamste soorten zijn: Oliva maura, uit de Moluksche 

zee; drie duim lang, glanzig bruin, in alle schakeringen van geelbruin tot 
zwartbruin. Ol. erythrostóma, uit dezelfde zee, grooter, bruin en wit ge- 

marmerd, met eenen rooden mond. 
De Ancillaria’s onderscheiden zich door hare gedraaide zuil, en het ont- 

breken van kanalen aan de windingen. Hiertoe behooren : Ane. cinnamomêa, 

uit de Indische zee, één duim lang, kaneelbruin. De oranje kuiperboor, 
Anc. glabräta, in Suriname gemeen, is vier duim lang en licht bruinachtig 

oranje. 

De Porcelein-hoorns. (Cyprea.) 

De Porceleinhoorns, ook Kliphoorns genoemd, hebben een glad en glanzig, 
omgerold huisje, met eene, in den ouden leeftijd, getande of geplooide zuil, 
en eenen veelal omgerolden buitenrand. Het deksel ontbreekt. De kop is 
dik; de voelers zijn lang en dun. De mantel is naar de zijden breed, en 
kon over de schaal heengeslagen worden. Men kent meer dan honderd vijftig 
soorten van dit geslacht. Zij bewonen, nagenoeg uitsluitend, de tropische 
zeeën. Zij voeden zich met plantenstoffen. Het is bekend, dat de hoorns der 
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groote soorten gebruikt worden, om snuifdoozen, punchlepels of sieraden van 
te maken. 

Eenige der merkwaardigste soorten zijn : de dubbele argus, Cypreaea argus, 
uit de Moluksche zee, vier duim lang, paarschachtig grijs, met twee on- 
duidelijke, breede, witachtige dwarsbanden en vele kleine, bruine oog- 
vlekken. Zeer zeldzaam is Cyprea auröra van Nieuw-Zeeland, vier tot vijf 
duim lang, eivormig, oranjerood, om den mond wit; en nog zeldzamer 
Cyprea guttata, uit de Roode en Indische zee, bruinachtig geel, met 
ronde witte vlekken. De grootste en gemeenste is de gelijgerde kliphoorn, 
Cyprea tigris, uit de Moluksche zee, met vele bruine tijgervlekken. Cyprwea 
mappa, de kaaphoorn genoemd, uit de Indische zee, is drie duim lang, 
geelbruin, met bruin gemarmerd, door eene lichte streep over den rug in 
tweeën gedeeld. 

Tot de Porceleinhoorns behoort ook de kauri (Cowri der Engelschen, ook 
condaga genoemd), Cyprea mönëta, eene zeer kleine soort, die in de 
Indische tot in de Moluksche zee voorkomt, en van Siam en Bengalen tot 
door een groot gedeelte van Middel-Afrika als munt gebruikt wordt. 

De eihoorns, Ovùla, onderscheiden zich van de Porceleinhoorns slechts 
daardoor, dat zij, slechts aan den rand, en niet tevens aan de zijde van 

de zuil van tandachtige uitsteeksels voorzien zijn. Onder dezen behooren : 
de witte porceleinhoorn, Ov. oviformis, wit, grootte en gedaante eenigzins 
als die van een groot kippenei. Bij de wevers-spoel, Ov. vulva, loopt de 
hoorn aan weêrszijde in eenen langen steel uit. 

DE TOL-HOORNS. (PROCHI.) 

Deze familie bevat de Zeehoorns, welke een schroefvormig gedraaid huisje , 
met eene opening zonder sleuf, hebben. De meesten zijn van een deksel 
voorzien. Men kan deze familie in de volgende geslachten verdeelen. 

De Tollen. (rochus.) 

De Tollen hebben een min of meer kegelvormig huisje, hetgeen in zijnen 
omtrek min of meer kantig is, en eene zamengedrukte, niet zelden ruit- 

vormige opening heeft. De zuil is gekromd en steekt aan den grond veelal als 
een knobbeltje uit. Het deksel is hoornachtig, kringvormig, en heeft talrijke 
windingen. Men kent omstreeks twee honderd soorten van dit geslacht. Zij 
worden in alle zeeën aangetroffen. Vele soorten dragen den naam van tulband. 

Hiertoe behoort de zonnekoorn, Trochus söolaris, van de Indische zee; 

drie duim in doorsnede, afgeplat, langs den mond met tandachtige uitsteek- 
sels en vuilwit van kleur. Trochus triumphans, van Japan, met grootere 
uitsteeksels, even als het rad van eene spoor, vaal purperkleurig. Trochus 
maximus of nilotieus, de bagijne-drol genoemd, uit de Roode en Indische 
zee, vijf duim lang, wit met purperbruin gemarmerd. Trochus pyramidälis 
of dentätus, uit de Roode zee, is drie duim lang, kegelvormig en purper— 
achtig paarsch van kleur. 

L 

_ 
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De perspectiefhoorn, Trochus (Solarium) perspeclivus, uit de Moluk- 
‚sche zee, grooter dan een rijksdaalder en plat, is bruinachtig wit, met 
bruine en witte dwarsbanden. 

De Delphinula’s. (Delphinula.) 

Deze dieren, van welke men nagenoeg een dertigtal soorten kent, leven 
in de heete gewesten. Hun huisje is min of meer schijfvormig of afgeplat 
konisch, met ruwe of hoekige windingen, en met eene cirkelvormige opening. 

Hiertoe behoort het getakte dolfijntje, Delplhinùta laciniäta, zoo groot 
als een rijksdaalder, met getakte, grootere of kleinere knobbels langs de 
windingen; purperachtig met groen en bruin gemarmerd. 

De Maan-hoorns. (Zwrbo.) 

De Maanhoorns hebben veel overeenkomst met de Tollen, maar hun huisje 
is in zijnen omtrek steeds afgerond, of, met andere woorden, zonder kanten, 
en de opening is kringvormig. Er zijn meer dan honderd soorten van dit 
geslacht bekend, die meest in de heete luchtstreken aangetroffen worden. 

Men noemt meer in het bijzonder Turbo de soorten, wier huisje van 
binnen glanzig is als paarlemoer of zilver, en wier deksel kalkachtig is. 
Hiertoe behooren : de goudmond, Turbo chrysostömus, uit de Moluksche 

zee, drie duim lang, met vele dwarsribben, groenachtig met bruin gemar- 
merd, de mond vaal goudgeel. De grootste soort is de slangevel—hoorn, 
Turbo marmorätus of olearius, van nagenoeg een voet lengte, groen met 
bruin gevlekt en gemarmerd, 

De soorten, bij welke het huisje van binnen niet glanzig is, worden onder 
het ondergeslacht Litortnu begrepen. Eene dezer, Turbo litoréus of Li- 
torina litoréa, bij ons alikruik, door de Franschen vigneau en guignette 
genoemd, wordt menigvuldig aan de kusten van Zeeland gevonden, en aldaar 
gekookt gegeten. Deze soort komt ook aan de, bij hoog water, overstroo- 
mende punten der steenen weringen langs onze kust voor. Zij bereikt eenen 
duim lengte en is bruin van kleur. 

De Fazant-hoorns. (Phastanella.) 

De Fazanthoorns hebben veel overeenkomst met de Maanhoorns, maar hun 

huisje is eirond of verlengd, glad, glanzig, en heeft eene eironde opening, 
die langer dan breed is. Men kent een twintigtal soorten, afkomstig uit de 
heete en gematigde gewesten. Hiertoe behoort Phasianella bulimoïdes, uit 
de Stille Zuidzee, vier duim lang, lichtbruin, met donkerbruine lengte 
streepjes. 

De Wenteltrappen. (Scalarza.) 

De Wenteltrappen hebben een min of meer torenvormig huisje, hetgeen 
van zamengedrukte afgebrokene, overlangsche ribben voorzien is, en eene 
ronde opening met verdikte randen heeft. Zij worden in alle zeeën aange- 
troffen, Men kent omstreeks een honderdtal soorten van dit geslacht, 
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De beroemdste is de zoogenaamde echte wenteltrap, Scalaria prèliosa, 
die vroeger met zeer hooge prijzen betaald werd. Zij bereikt zelden ander- 
halven duim lengte, is wit, en wordt in de Moluksche zee aangetroffen. De 

gewone wenteltrap, Seal. communis, is kleiner en gemeen in de zeeën 
om Europa. 

De lanthina’s. (Zanthina.) 

Zij worden zoo genoemd, omdat haar huisje licht violetblaauw van kleur 
is. Het is dun, doorschijnend, en heeft eenige uiterlijke overeenkomst in _ 
grootte en vorm met dat van onze Boomslakken; maar de opening is drie— 
hoekig. Het dier heeft eenen dikken rolvormigen snuit, een zeer klein voetje, — 
waaraan een langwerpig, groot, uit eene menigte blaasjes zamengesteld 
ligehaam gehecht is, die bij het zwemmen behulpzaam zijn. Het deksel 

ontbreekt. Deze dieren geven een fraai violet vocht van zich. Zij zijn levend- 
barend, en brengen telkens verscheidene duizend jongen ter wereld. Zij 
worden in de heete en gematigde gewesten, maar alleen in het ruime sop _ 

en wel gezellig aangetroffen. Zij zwemmen zeer vlug. 
De gewone soort, het kwalle-bootje, Tanthina commünis, leeft in de 

Middellandsche en Atlantische zee, heeft de grootte van onze Boomslakken, 
en is violetkleurig, naar boven in het witachtige trekkende. 

De Natica’s. (Natica.) 

De Natica's, ook eijerdooijers genoemd, hebben een halfrond of min of 
meer rondachtig of eivormig huisje, hetgeen gewoonlijk van eenen navel 
voorzien is, en eene halfeirkelvormige opening met gladde randen heeft, van 
welke de buitenste snijdend is. Het deksel is hoorn- of kalkachtig. De voet 
van het dier is buitengewoon groot, en met zijn dik voorste gedeelte over 
de schaal heengeslagen. De kop is verborgen; de voelers zijn van elkander 
verwijderd, en de oogen ontbreken. Men kent ongeveer een honderdtal soorten 
van dit geslacht, welke in alle zeeën voorkomen. Zij leggen hare eijeren in 
klompen, welke, wanneer de hen omringende slijm verhard is, eenigzins 
op sommige hoornachtige Polypstokken gelijken en vroeger voor eene soort 
van Flustra gehouden werden. 

Eenige der meest belangrijke soorten zijn : Natica mammilla, uit de 
Moluksche zee, twee duim lang, zuiver porcelein-wit. Nat. albumen, uit 
diezelfde zee, is sterk afgeplat, en lichtbruin. Aan onze kust is zeer gemeen 
Nat. monilifëra. 

De Nerita's. (Nerita.) 

Het huisje dezer dieren heeft uiterlijk overeenkomst met dat van Natica; 
maar de navel ontbreekt, de zuil is zeer afgeplat, en heeft veelal eenen 
getanden rand. Het is glad, porceleinachtig, de opening is halfcirkelvormig 
en door een’ kalkachtigen, van een uitsteeksel voorzienen, deksel gesloten, 
die achter den rand der spil grijpt, wanneer het huisje gesloten is. De 
talrijke soorten van dit geslacht bewonen zoowel de zee als het zoet walter 
der heete en warme gewesten. De soorten welke in zee leven, hebben veelal 
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een dik, aan de lip getand buisje. Hiertoe behoort Ner. peloronta, uit de 
 Antillische zee, van de grootte eener gewone Boomslak, geelachtig met bruin 
gevlekt. — Eene, in de kleuren zeer veranderlijke soort, van de grootte van 
een duivenei, îs Ner. pölita uit de Indische zee. 

Men noemt Neritina de soorten, met een dunner, ongetand huisje. Zij 
Teven grootendeels in zoet water. De gewone soort in Achter-Indië is Ner. 
pulligëra, zoo groot als onze Boomslakken, zwartbruin, mond lichtbruin. 
De grootste soort, die den omvang eener rijksdaalder heeft, is Ner. labiosa, 
van Celebes en de Philippijnsche eilanden. 

De Schuit-hoorns. (Mavicella.) 

Deze dieren, ook Septarta genoemd, hebben het huisje nagenoeg zonder 
windingen, min of meer lepel- of schuitvormig, eene smalle plaat in plaats 

van den zuilrand, en het met eenen zijdelingschen tand voorzien deksel ligt van 
binnen, zoodat het den voet van het overige dier scheidt. De meesten leven in 
het zoetwater van Oost-Indië en Australië. Men heeft nagenoeg een twintigtal 
soorten onderscheiden. 

DE KLAP-HOORNS. (CAPULINL.) 

Het huisje dezer dieren is min of meer schotelvormig konisch, min of meer 
onregelmatig, zeer weinig schroefvormig gedraaid, en met eene zeer groote 
opening zonder kanaal of bogt. Het deksel ontbreekt veelal. Deze dieren 
blijven aan de planten, waar zij leven, onveranderlijk vastzitten. Zij vormen 
de volgende hoofdgeslachten. 

Men geeft den geslachtsnaam van Câpúülus of Piléopsis aan de soorten, 
wier huisje schuins konisch en met de spits naar achteren eenigzins omgekruld 
is, en eene ronde, maar veelal onregelmatige opening heeft. De talrijke soorten 
van dit geslacht zijn over alle zeeën verbreid. — Hiertoe behoort Capùülus 
hungaricus, de Hongaarsche muts genoemd : het huisje zoo groot als een 
gulden, en inwendig rozenrood; uit de Moluksche zee. 

Bij anderen, Calyptrea, is het huisje konisch schotelvormig. Hiertoe behoort 
Cul. eqguestris, uit de Indische zee ; zoo groot als een rijksdaalder, en wit. 

Bij Crepidúüla is de opening van het huisje gedeeltelijk door eene hori- 
zontale plaat gesloten. Hiertoe behoort Crep. porecelläna, uit de Moluksche 
zee, wit, en zoo groot als een gulden. 

Aan deze dieren schijnen zich aan te sluiten eenige afwijkende soorten. 
Bij eenige dezer, Coriocella of Lamellaria, somtijds ook, gelijk de vol- 

genden, Sigaretus genoemd, is het oorvormige huisje geheel onder den mantel 
verborgen. Hiertoe behoort Cor. tonganus, uit de stille Zuidzee. Het dier 
zwart; het huisje ruim eenen duim lang en witachtig. 

Bij anderen, Sigarëtus of Cryptostöma, is het oorvormige huisje in ver- 
houding tot de grootte van het dier zoo klein, dat het zich niet daarin kan 
terugtrekken. Het heeft veel overeenkomst met dat van Natica. Hiertoe 
behoort Sig. haliotidêus uit de Moluksche zee: zoo groot als eene rijks- 
daalder, afgeplat en lichtbruin. Men heeft nog een dertigtal andere soorten 
van dit geslacht onderscheiden, 52 
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DE NAP-HOORNS. (HALIOTIDEI.) 

Deze familie bevat een aanzienlijk getal soorten, wier huisje vlak en > 

schotel-, schild- of oorvormig is, maar veelal voorzien, hetzij van eene rij 
van gaten langs zijnen rand, hetzij van eene enkele insnede aan den buiten- 
rand, hetzij van een gat aan den top. De kieuwholte ligt, hetzij midden 
op den rug, hetzij op de linker zijde, en bevat twee kamvormige kieuwen. 
De darm gaat bij sommigen door het hart, even als bij de Schelpdieren. De 
dieren zijn veelal grooter dan het huisje, en worden alsdan slechts onvolkomen 

daarvan bedekt. Zij hebben lange voelers en de mantel is rondom met franjes 
voorzien. De seksen zijn gescheiden. Zij zillen aan rotsen vast en verlaten 
hun verblijf slechts zelden. Men kan deze dieren verdeelen als volgt. 

De Zee-ooren. (Haliotis.) 

De Zeeooren zijn zeer gekenschetst door hnn, veelal aanzienlijk groot, 
huisje, hetgeen napvormig is, eenige zeer korte en vlakke windingen heeft, 
en langs zijnen geheelen linker-rand voorzien is van eene rij van evenwijdige 
gaatjes, waardoor draadvormige huidaanhangsels gaan, die tusschen de franjes 
van den bovenrand van den voet zitten. Dit huisje bereikt niet zelden zes 
en meer duim in de middellijn, en zijne inwendige vlakte heeft eenen vrijën , 
veelal met alle kleuren van den regenboog prijkenden parelmoer—glans. Naar— 
mate er, bij het groeijen, nieuwe gaatjes aan het huisje ontstaan, sluiten 

zich tevens degenen, welke op de bovenste windingen liggen. De vederachtige 
kieuwen zijn in de, op de linker-zijde van het dier liggende kieuwholte ge- 
plaatst. Het dier zelf is met den rug, door middel van eene groote, eironde 

spier aan de schaal gehecht. Het dier heeft veel overeenkomst met dat van 
Turbo. Men heeft meer dan een vijftigtal soorten van dit geslacht opgeteld, 
maar velen hebben onderling zeer groote overeenkomst, zoodat het veelal 
moeijelijk is, ze behoorlijk te onderscheiden. Zij bewonen de zeeën der 
heete en warme gewesten; eene soort komt echter in Europa tot in het 
kanaal voor. Dit is Haliotis twberculäta ; gemeen in de Middellandsche zee, 
nagenoeg een halven voet lang, met fraaije groene en wille franjes; het huisje 
van buiten gemarmerd en gestreept. De soort, welke in China en Japan, tot 
het inleggen van allerlei kunstwerken gebruikt wordt, is Hul. iris: het huisje 
is uitwendig gerimpeld en groenachtig, inwendig met prachtige, donkere 
regenboog-kleuren gesierd : meer dan een halven voet lang. Hal. tricostäta, 

uit de Indische zee, grooter dan een rijksdaalder, met drie groote ribben, 
is wit en roodachtig gemarmerd. 

De Spleet—hoorns. (Zmarginula.) 

Het huisje der Spleethoorns is gekenschetst doordat het aan zijnen voorrand 
eene spleet of insnede heeft, welke aan eene, tot de kieuwholte leidende, 
insnede van den mantel beantwoordt. Men ontwaart aan den mantel, langs 
den rand van den voet, eene rij van voelerachtige draadjes. Men kent van 
dit geslacht een vijftiental soorten, welke in alle zeeën aangetroffen worden. 
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Zij zijn in het algemeen klein. Hiertoe behoort Emargintùla fisstra, uit de 
Noordzee : het huisje kapvormig, witachtig, met een netwerk van streepjes , 
de spleet tot op de helft der hoogte van het huisje reikende : zoo groot 
als eene groote erwt. 

De Venster-hoorns. (Fissurella.) 

Het huisje dezer dieren heeft veel overeenkomst met dat der Spleelhoorns ; 
maar het heeft, in stede eener spleet aan den rand, zijne punt door een 
gat doorboord, aan hetwelk eene opening van den mantel beantwoordt, uit 
welke de uitwerpselen af- en het water ingevoerd worden. Men heeft on- 
geveer tachtig soorten van dit geslacht beschreven. Zij bewonen de zeeën der 
heete en gematigde gewesten, en bereiken geene aanzienlijke grootte. 

Hiertoe behooren : Fissurella greca, uit de Middellandsche zee, één duim 

lang, en Fiss. nodosa, uit den Atlantischen Oceaan, — Fiss. maxima, van 

Chile, wordt vijf duim lang. 

De Schild-hoorns. (Scutum.) 

Dit geslacht, ook Parmophörus genoemd, bevat een vijftal soorten uit de 
Indische en Stille Zuidzee, Haar huisje heeft de gedaante van een uitgehold 
langwerpig dun schild. De voet van het dier is zeer dik, en zijn mantel 
met twee breede randen omgeven, van welke de eene, naar boven omgeslagen, 

het huisje grootendeels bedekt. De kop, met de beide dikke, van onderen 
van de oogen voorziene, voelers, steekt van voren regt uit. Het dier is met 
eene hoefijzervormige spier aan het huisje gehecht. Deze dieren bereiken 
eene lengte van eenige duimen: zij zijn zwart van kleur, traag, houden 
zich onder steenen verborgen, en voeden zich met zeewier of plantdieren. 
Hiertoe behoort Scutum australe : zes duim lang, vuil wit; de gedaante te 
vergelijken met die van het zeeschuim (os sepie). 

DE BUIS-HOORNS. (WERMETI.) 

Deze vreemdsoortige, door hunne gedaante van de overige hoorns afwijkende 
dieren, hebben een huisje, hetgeen eene lange, van onderen veelal puntig uit- 

loopende, buis vormt, die gewoonlijk gedraaid is als een kurkentrekker, en aan 
rotsen of steenkoralen gehecht is, of daarin of in sponsen steekt. Het dier, 
hetgeen dit huisje niet verlaten kan, heeft eenen kleinen, ronden voet, meestal 
met een, het huisje sluitend, deksel; niet zelden vier voelers en eenen korten 
snuit. De mantel vormt aan den nek eene groote plooi, welke de kieuw- 
holte bevat: in deze liggen links de kamvormige kieuw, regts de openingen 
van de geslachtsdeelen en de aars. Zij zijn van gescheidene sekse. 

Men noemt meer in het bijzonder Vermetus de soorten, wier huisje van 
binnen rond, glasachtig en door tusschenschotten in onregelmatige kamers 
verdeeld is, van welke slechts de laatste door het dier bewoont wordt, 
Zij bewonen de tropische zeeën, Onder deze behoort het koornslangetje, 
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Verm. lumbricalis, van West-Afrika : het huisje drie duim lang, en van 
boven zoo dik als eene ganzepen. 

Bij eene andere soort, Magilus antiguus, uit de Roode en Indische zee, is 
het huisje zeer dik, wit, glasachtig, doorschijnend, in den beginne eivormig, 

met drie tot vier windingen, en vervolgens flaauw gekromd uitloopend. Heeft 
de dikte van eenen mansduim en veelal een halven voet lengte. 

Bij nog anderen, Siliguaria, is het huisje onregelmatig en sterk spiraal— 
vormig gedraaid, inwendig rond en op de regterzijde gespleten. Men kent 
slechts een klein getal soorten van dit geslacht. Eene dezer, de hoenderdarm, 

Sul. anguina, leeft in de Middellandsche zee. Sil. muricata, uit de Moluk- 

sche zee, heeft getande ribben. 

De Tand-hoorns. (Dentalium.) 

Dit zijn niet minder afwijkende dieren dan de Buishoorns. Zij worden 
Tandboorns genoemd, omdat hun huisje op den stoottand der Olifanten, in 

miniatuur, gelijkt. Dit huisje is intusschen aan beide einden open. Het dier 
is geheel daarin verborgen, en met eenen mantel bekleed, die over den 

kop geslagen is, zoodat slechts de haakvormige punt van den voel uit- 
steekt. Deze voet loopt ver over den kleinen kop heen, en heeft achter zich — 
aan den nek twee symmetrische, bundelvormige uit vele draden gevormde 
kieuwen, welke in eene ruime kieuwholte liggen. De aars doorboort het 
achtergedeelte van het ligchaam, en vormt eene soort van trechter. Deze 
dieren worden in de meeste zeeën aangetroffen. Men heeft een aanzienlijk 
getal soorten opgeteld. Eenige der meest bekende zijn Dentalium eléphan- 
tinum, de olifants-tand genoemd, en Dent. entale, de wolfs-tand genoemd, 

van de Middellandsche zee, vroeger in onze Apotheken, onder den naam van 
eenhoorn, als geneesmiddel gebruikt. 

DE NAAKTE SLAKKEN. (LIMACES.) 

Deze afdeeling der Voetslakken behelst alle soorten, welke naakt zijn of 
eene min of meer eenvoudige, veelal schijf- of schotelvormige, en gedeeltelijk 
of geheel in den mantel verborgene schaal hebben, en wier ligchaam niet 
spiraalvormig gerold is. Zij worden op het land of in de zee, maar niet of 
zelden in zoetwater aangetroffen. De op het land levende soorten ademen 
door longen of door longen en kieuwen te gelijk; degenen, welke de zee 
bewonen, ademen door uitwendige kieuwen. Zij bereiken zelden eene buiten- 
gewone grootte. Men kan ze, volgens hare levenswijze, in de volgende onder- 

afdeelingen brengen. 

DE LAND-SLAKKEN. (ZIMAX.) 

Deze familie bevat alle naakte, op het land levende, door longen ademende, 
Slakken, welke in het geheel geene of slechts eene zeer kleine, onvolkomene, 
platte, onder den mantel verborgene, schaal hebben. Het ligchaam is, in 
zijne geheele lengte, met den voet vergroeid. 
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Men noemt aardslakken (in het Hoogduitsch Weyschnecken) of meer in 
het bijzonder Limax of Arton, de soorten, bij welke de mantel op het 
voorgedeelte van het ligchaam beperkt is, en eene soort van schildachtige 
verhevenheid vormt, welke de ademholte overdekt: de openingen tot deze 
holte en de aars liggen aan den regter-rand van het schild; die der ge- 
slachtswerktuigen tusschen de regter-voelers. De oogen zijn aan het einde der 
groote voelers geplaatst, en deze dieren stemmen hierin, en in de wijze waarop 

zij hunne voelers instulpen, als ook door hun geheel maaksel, met onze 
Tuinslakken overeen, die zich echter steeds door haar volkomen huisje 
onderscheiden. De onder den mantel geplaatste schaal heeft de gedaante van 
een klein schijfje. Zij voeden zich met allerlei planten, leven aan vochtige 
plaatsen op den grond, vooral aan vochtige muren, onder steenen, bloem- 
potten, enz., en zelfs in de gebouwen tot in de kelders, anderen cok op 

boomen, houden zich over dag schuil, kruipen ’s nachts rond en laten alsdan, 
langs haren geheelen weg, eene slijmerige, zilverachtig-glinsterende streep 
na.— De grootste van onze inheemsche soorten, Lim. cinêrêus of maximus, 

wordt tot een’ halven voet lang, heeft eenen gladden mantel, en is grijs 
met zwarte strepen of vlekken. Zij leeft gaarne in kelders, waar zij de 
groenten eet. — Eene andere, bij ons gemeene soort, de roode aardslak, 
Limar rufus, is zoo lang als een vinger en geelrood van kleur. Men vindt 
haar in tuinen en bosschen, vooral na dat het geregend heeft, rondkruipen. 

\ Zij legt twintig tot dertig, met eene witte, lederachtige schaal bekleede, 
eijeren, aan steenen of tegen kruiden. Men kookt er somtijds soep van, als 
een versterkend middel voor zwakke personen. Men heeft van deze soort 
afgescheiden de zwarte aardslak, Limar ater, die zich daarvan slechts 

door hare zwarte kleur schijnt te onderscheiden : haar voet is somtijds met 
wit omzoomd. — De veldslak, Lima agrestis, ruim eenen duim lang en 

witachtig, wordt in tuinen en op velden in zeer groote menigte aangetroffen , 

en rigt niet zelden groote schade aan, door groenten enz, te vernielen. Haar 
slijm is zoo taai, dat het niet zelden draden vormt, waaraan zich deze dieren 

van de hoogte af laten zakken. 
Sommige, de heete en warme luchtstreken bewonende, soorten, Par- 

macella, hebben een grooter, in het midden van het ligchaam geplaatst, 
_ mantelschild, hetgeen van voren geheel vrij is. De kleine daarin bevatte schaal 

is een weinig schroefvormig gewonden. Hiertoe behoort Parm. Olivieri uit 

Mesopotamië en Parm. palliolum uit Portugal. 
Nog anderen, Testacellu, onderscheiden zich van onze Aardslakken, doordat 

de mantel, die eene kleine ovale en flaauw gewondene schaal bevat, aan het 
achtereinde van het ligchaam geplaatst is, en doordat de ingang tot de ademholte 
en de aars tevens bier uitkomen. De meest bekende soort, Test. haliotidéa, 

bewoont het zuidelijke Frankrijk en voedt zich met regenwormen. 

DE STRAND-SLAKKEN. (ONCIDIUM.) 

De Strandslakken, Oncidium, gewoonlijk Onchidium of ook Peronia 
genoemd, zijn naakte Slakken uit de heete en warme gewesten, welke zeer 
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merkwaardig zijn, doordat zij te gelijk door longen en door uitwendige kieuwen 
ademen; aan het zeestrand, in of buiten het zeewater, somtijds in het brak 
water of zelfs in de rivieren leven, en zelfs op het land komen en op het 
riet of waterplanten klimmen. Het ligchaam is langwerpig zoo als bij onze 
Aardslakken, en geheel van eenen vleezigen mantel bedekt, wiens rand over 
den voet heenreikt, en op wiens buitenvlakte men een groot getal kleine 
boomachtig getakte kieuwen ziet. De ademholte ligt van achteren onder den 
mantel, en heeft hare opening van achteren. De voelers en oogen zijn na- 
genoeg als bij onze Aardslakken; maar de kop is klein, en de mond ligt 
aan de onderzijde van het ligchaam. De aars en de opening van de geslachts- 

deelen komen aan het achtereinde van den voet uit. Zij zijn hermaphrodieten. 
Deze dieren bereiken eenen duim of meer lengte. De meest bekende soorten 
zijn Oncidium Peroniî en punctatum, van Java. Eene andere, Onc. typhe, 
uit Bengalen, is groen van kleur. 

DE ZEE-SLAKKEN. (TETHÏES.) 

Deze familie bevat de naakte, of van eene eenvoudige schaal voorziene, 
in de zee levende Slakken. De meesten zijn hermaphrodieten, die elkander 
wederkeerig bevruchten; slechts eenigen (b.v. de Vinvoetslakken) zijn van ge- 
scheidene sekse, Zij ademen door kieuwen, die uitwendig, hetzij geheel vrij, 
hetzij min of meer van den mantel bedekt zijn : bij een klein getal soorten 
zijn in het geheel geene bijzondere werktuigen voor de ademhaling aanwezig. 
De voet is bij eenige afwijkende soorten (de Vinvoetslakken) zeer gewijzigd : 
bij eenigen (de Wormslakken) ontbreekt hij geheel. Bij velen ontbreekt ook 

de schaal, bij anderen is eene min of meer onvolmaakte, meestal schijfvormige 
schaal aanwezig. 

Men kan bij deze familie de volgende onderfamiliën of hoofdgeslachten 
aannemen. 

De Scherm-slakken. (Pleurobranchus.) 

Deze familie bevat alle naakte in de zee levende Voetslakken, wier veder- 
vormige kieuwen aan ééne zijde, onder den rand van den mantel, geplaatst 
zijn. 

Men noemt Pleurobranchus in den engeren zin de soorten, welke een ei— 
vormig en plat ligchaam hebben, hetgeen nagenoeg tusschen den grooten man- 
tel en den nog grooteren voet verborgen is, en wier varenkruidvormige kieuw 
op de regterzijde geplaatst is. De aars ligt achter de kieuw. Zij hebben twee 
platte driehoekige voelers, en eene eenvoudige verborgene schaal. — Hiertoe 
behooren Pleurobranchus Peronit, uit de Indische zee, ruim een’ duim lang 

en geel; Pleur. Forskaolri uit de Roode zee; Pleur. testudinarius uit de 

Middellandsche zee en anderen. — Bij sommige soorten (Pleurobranchea) 
is de mantel kleiner en zonder schaal; de aars ligt boven de kieuw, en de 
voelers vormen, als het ware verlengingen van den mantel. Hiertoe behoort 
Pleur. Meckelii, twee duim lang, olijfkleurig, uit de Middellandsche zee. 



415 

Sommige soorten hebben eenen buitengewoon grooten voet, maar eenen 
kleinen mantel, die overdekt is door eene platte schotelvormige in een gekromd 
puntje uitloopende schaal, onder wier regter-rand de kieuwen liggen, die 
uit talrijke vederachtige blaadjes bestaan. Zij hebben twee voelers. Hiertoe 

behooren Umbrella mediterranea, uit de Middellandsche zee, nagenoeg vier 

duim lang en geelbruin, en Umbr. indica, uit de Indische zee. 

De Schotel-slakken. (Patella.) 

De Schotelslakken (limpets in het Engelsch) hebben een sterk afgeplat 
ligchaam, wiens bladvormige kieuwen rondom het ligchaam in eene sleuf 
tusschen den mantel en den rand van den voet geplaatst zijn, terwijl het 
geheele dier overdekt wordt door eene konisch schotelvormige schaal, wier 
rand over dien van het ligchaam heenreikt. Zij naderen hierdoor de Hoorn- 
slakken, van welke zij zich echter door hare uitwendige kieuwen onder- 
scheiden. De kop vormt eene soort van snuit, met twee voelers, aan wier 
wortel de oogen staan. De tong is gewoonlijk langer dan het ligehaam en 

ligt, in de rust, opgerold in de ligehaamsholte. Zij hechten of liever zuigen 
f zich met haren, nagenoeg kringvormigen voet aan rotsen zoo vast, dat 

men ze slechts met geweld kan afscheuren, en schijnen zich ook niet van 
hare woonplaats te verwijderen. Deze dieren worden in alle zeeën, maar 
vooral in die der warmere en heete gewesten aangetroffen. Men heeft ge- 
meend, een honderdtal soorten te moeten onderscheiden. 

Hiertoe behooren Patella mexicana van Acapulca, de groolste soort, zes 

duim lang en wit van kleur. Pat. compressa van Zuid-Afrika, vijf duim 
lang, is zijdelings sterk zamengedrukt. Het bonnetje, Pat. saccharina, 
uit de Moluksche zee, zoo groot als een gulden, maar met zeven groote 

in tandachtige uitsteeksels uitloopende ribben, is wit, met zwart gemarmerd. 
Aan het zeewier op ons strand vindt men van tijd tot tijd Pat. vulgata ; de 
kustbewoners noemen haar tepelhoedje of tepeldoosje. 

De Tor-slakken. (Chiton.) 

De Torslakken (oscabrion in het fransch, bij ons zee-pissebed genoemd) 
vormen eene hoogst afwijkende familie, en onderscheiden zich oogenblikkelijk 
van alle overige hoorns en schelpen, doordat hare schaal uit acht, achter 
elkander liggende stukken, gevormd is, welke hetzij met dwarsnaden tot een 
geheel vereenigd zijn, hetzij ieder op zich zelf, van elkander verwijderd 
liggen, maar onderling bewegelijk zijn, op den mantel zilten, en van dezen 
min of meer bedekt worden. Het dier zoowel als de schaal hebben eene 
min of meer verlengd eironde gedaante, en beide te zamen vormen een 
van onderen plat, van boven eenigzins gewelfd geheel. Het dier heeft noch 

voelers, noch oogen. De bladvormige kieuwen zijn, gelijk bij de Schotel 
slakken, rondom het ligchaam, onder den rand van den mantel geplaatst. 
Het hart ligt van achteren in het ligchaam. Men meent dat deze dieren van 
gescheidene sekse zijn. De geslachtswerktuigen zijn symmetrisch verdeeld, 
en komen aan weêrszijde met eene opening naar buiten, hetgeen bij geene 
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andere Slakken het geval is. Deze dieren hechten zich, gelijk de Schotel 
slakken, aan rotsen vast; kunnen echter hun lijf oprollen. Zij worden in 
alle zeeën aangetroffen, en zijn vooral gemeen aan de kusten van Chile en 
Peru. Men heeft gemeend meer dan tweehonderd soorten te moeten aannemen 

Men heeft de zeer langwerpige soorten, wier schaal uit kleine, elkander niet 
rakende stukken zamengesteld is, onder den naam van Chitonella van de 
overigen afgescheiden. 

Bij eene der grootste soorten, van meer dan een’ halven voet lengte, Chiton | 

Stelleri, uit Kamtschatka, is de schaal zeer dun en geheel onder den 

mantel verborgen. (Chtton spinosus, uit de Zuidzee, is aan weêrszijde met | 

| 

| 

vele stekels bezet. Eene zeer fraaije soort van Chile is Chiton elegans. 
Van de Chitonella’s voeren wij aan Clut. fasciata, uit de Zuidzee. 

De Zee-hazen. (Aplysia.) 

Deze familie bevat de naakte, in de zee levende, Voetslakken, met eenen 
langen hals, vier voelers en wier kieuwen op den rug, regts en van achteren, 

onder eene schildachtige plooi van den mantel geplaatst zijn : dit zoogenaamde 
schild bevat somtijds eene kleine, onvolkomene, dunne, hoorn- of kalk- 

achtige schaal. 
Bij de eigenlijke Aplysia’s vormt de huid aan weêrszijde van het ligchaam 

eenen vrijën, grooten, vleugelvormigen lap, die over den rug heengeslagen 

kan worden. Er zijn vier voelers aanwezig; de oogen zijn vóór de bovenste 

voelers geplaatst, en de voorste of lippenvoelers gelijken eenigzins op ooren ; 

van daar de naam «zee-haass. De kieuwen hebben den vorm van zamenge- 
stelde bladen, en liggen aan de regter-zijde van den rug. Bij gevaar geven 

deze dieren, uit den rand van den mantel, een donker-violet vocht van zich. 
Zij voeden zich met zeewier; hechten hunne eijeren aan lange draden, en 

de schaal is bij de jongen, naar evenredigheid, veel sterker ontwikkeld dan 
bij de ouden, en wel zoo sterk, dat zij zich daarin terugtrekken, en ze met 
een deksel sluiten kunnen. De soorten van dit geslacht zijn zeer talrijk, 

en velen bereiken vijf tot zes duim lengte. Hiertoe behooren : Aplysia depi- 

lans, donkerbruin met groote, blaauwachtig grijze vlekken; Apl. punctata, 
uit de Noordzee, groenachtig met witachtige vlekken, en anderen. — Men 

heeft onder den naam van Dolabella de soorten afgezonderd, welke kleinere 
mantelvleugels, naar achteren geplaatste kieuwen, en eene kalkschaal hebben. 
Deze soorten behooren in de zeeën der heete gewesten t’ huis. In de Mo- 
luksche zee vindt men Apl. (Dolabella) Rumphii : zes tot acht duim lang, 

groenachtig met groote bruine vlekken, en de huid met talrijke getakte aan- 
hangsels bij wijze van franjes. 

Bij anderen, Notarchus, zijn de vleugelvormige lappen zoo met elkander 
vereenigd, dat er tusschen hen slechts eene overlangsche spleet open blijft. 
Hiertoe behoort Not. punctatus, uit de Middellandsche zee. 

De Bulla-slakken. (Bullea.) 

Deze familie bevat de naakte, in de zee levende, Voetslakken , met kieuwen 

zoo als de Aplysia’s, maar wier voelers bij velen geheel en al ontbreken of 
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Pzeer onduidelijk ontwikkeld zijn. Bij sommigen is dit ook het geval met 
de schaal; bij anderen is eene min of meer ontwikkelde, somtijds zeer 
groote, opgerolde, op een hoorn gelijkende schaal aanwezig, welke slechts 
gedeeltelijk onder den mantel verborgen is. 

De eigenlijke Bulla’s hebben veelal eene groote schaal, eenen nagenoeg 
vierkanten kop, die van twee oogen en vier zeer onvolmaakt ontwikkelde 
voelers voorzien, en van achteren in twee huidlappen verlengd is, welke zich 
over de schaal heenslaan. Hiertoe behoort het kieviets-—ei, Bulla ampulla, 

uit de Moluksche zee : de schaal bruin gemarmerd en stwee duim lang.— 
Bij sommige soorten, Aplustrum, zijn de voelers groot. Hiertoe behoort 
Bulla apluster : de schaal een duim lang, en witachtig met bruine dwars- 
banden, — Bij nog anderen is de schaal zeer dun en-geheel onder den mantel 
verborgen, b.v. bij Philine of Bullea aperta uit de zeeën om Europa, en 
het dier gelijk bij de eigenlijke Bulla's zonder voelers, de schaal plat en na- 
genoeg een’ duim lang. 

Bij anderen, Acera of Lobarta, is de schaal eivormig, zeer dun en buigbaar. 
De voelers ontbreken, en de huid van den kop vormt van achteren eenen 
grooten lap. Hiertoe behooren verscheidene kleine soorten uit de Middel- 

landsche zee, b.v. Ac. carnósa. Eene andere soort, Ac. viridis, is geheel 

groen van kleur. 

Bij eene kleine soort uit de Middellandsche zee, Gasteroptêron Meckeli, 
is de voet aan weêrszijde tot eene groote vleugelvormige lap uitgebreid. 

De Doris. (Doris) 

Deze, aan soorten talrijke familie bevat alle naakte, in de zee levende 

Voetslakken, wier aars op den rug ligt, en door de vrije, maar intrekbare 
kieuwen omgeven wordt, welke veelal de gestalte hebben van ongeveer een 
zestal min of meer zamengestelde bladeren. Zij leven aan de kuststreken, 
en schijnen meer te kruipen dan te zwemmen. 

Bij de eigenlijke Doris is het ligchaam eirond en de mantel veel grooter 
dan de voet; de aars en kieuwen liggen in het midden der achterhelft van 
den rug. Men ziet aan het voorgedeelte van den rug twee, in buizen terug- 
trekbare, aan het einde knodsvormige en uit blaadjes zamengestelde voelers, 
en twee gewone voelers naast den mond. De oogen zijn, wanneer zij niet 
ontbreken, onder de huid verborgen. Men vindt deze dieren in alle zeeën, 
vooral in die der heete gewesten , waar vele soorten voorkomen, die met zeer 

fraaije kleuren versierd zijn. Sommigen bereiken drie tot vier duim lengte. — 
De gewone soort der Middellandsche zee, Doris argo, is hoogrood, en drie 

duim lang. Doris tuberculata en stellata komen uit de Noordzee. Doris 
magniftca van de kust van Nieuw-Guinea is wit, met zwarte streepjes, maar 
de sprieten, kieuwen en de randen van voet en mantel zijn hoogroud, — Bij 
sommige soorten is de mantel van vele fijn getakte, maar voor intrekking 
vatbare huidaanhangsels voorzien, b.v. bij Dores leucosticta van de kusten 
van Java; de omtrek van het dier zoo groot als die van een kippenei; het 

dier van onderen geelbruin, vaa boven roodbruin, met witte stipjes, ronde 
vlekken en huidaanhangsels. 

öj 
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Bij anderen staan de aars en de kieuwen op het midden van den rug, en de 
voorrand van den mantel is van eenige voelerachtige puntige huidaanhangsel 
voorzien; de kieuwen worden door twee of meer blaadjes beschermd; de 
voelers kunnen niet in buizen teruggetrokken worden. Hiertoe behoort Poly: 
cera cornutum en een zestal andere soorten uit de zeeën om Europa. 

Bij eene soort uit de Roode zee, Plocamophörus ocellâtus, zijn dez 
voelerachtige huidaanhangsels zeer talrijk en boomvormig gelakt. Zij is een 
en eenen halven duim lang, bruinachtig van kleur, en wordt verkeerdelij 
door sommige schrijvers Plocamocërus genoemd. 

De Tritonia’s. (Zritonia.) 

Dit zijn; in de zee levende, naakte Voetslakken, wier boomvormige talrijke 
kieuwen aan weêrszijde van den rug geplaatst zijn. 

De eigenlijke Tritonia's hebben twee dikke voelers, welke aan de zijde 
van den nek geplaatst zijn, aan de punt in een bundel vezels uitloopen, en 
in eene scheede kunnen worden teruggetrokken. Hiertoe behooren Tritonia 

arborescens uit de Noordzee; Trit. Hombergii, drie duim lang en grijsach- 
tig; en verscheidene anderen uit de zeeën om EÉnropa of uit de Roode zee. 

De Phyllidia’s. (Phyllidia.) 
De Phyllidia’s zijn geheel naakte Slakken, welke voornamelijk gekenschetst 

zijn door hare kieuwen, die de gedaante hebben van eenvoudige, talrijke, 
schuins aan weêrszijde onder den mantel geplaatste, draadjes. | 

Bij de eigenlijke Phyllidia’s is het ligchaam langwerpig eirond, en de 
gewelfde lederachtige mantel is breeder dan de voet. De kop is klein, en 
onder den voorrand van den mantel verborgen. De mond is tot eene kleine 

tromp verlengd. Er zijn vier voelers aanwezig, van welke de twee bovensten 
op den rug liggen, en in buizen teruggetrokken kunnen worden. De geslachts- 
opening ligt op de regter-zijde, en de aars op den rug. Hiertoe behooren _ 
Phyllidia trilineäta of variedsa uit de Indische en Roode zee, twee duim 
lang, eivormig, van boven blaauw met roode ronde vlekken; Phyll. pustulosa, — 

mede uit de Roode zee; Phyll. eruginósa, groen met zwarte strepen, van 
de kust van Java, en anderen. 

Bij andere soorten, Pleurophyllidia of Dipkhyllidta, zijn slechts twee 
voelers aanwezig, en de aars ligt achter de geslachtsopening. Hiertoe behooren 
Pleur. ocellâta, uit de zeeën om Europa, ruim een duim lang, vleeschkleurig, 

met witte vlekjes, en Pleur. lineâta, grooter, lichtbruin, de rug met vele 
donkerbruine streepjes. 

De Tethys. (Zethys.) 

Dit is de grootste en zonderlingste van alle naakte in de zee levende Voet- 
slakken. Haar zeer plat ligchaam en de voet zijn lansvormig, maar haar 
kop is omzoomd door een buitengewoon groot, niervormig, langs den rand 
van tallooze huidfranjes voorzien vlies, welks breedte de lengte van het ge- 
heele overige dier evenaart. De ongewapende mond is trechtervormig verlengd. 
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De twee voelers zijn op de bovenzijde van den kop geplaatst; en bestaan 
ieder uit een, in het midden van eene groote vierkante huidlap uitstekend, 
tepeltje. De kieuwen, op twee rijën, langs den rug geplaatst, hebben de 
gedaante van afwisselend grootere en kleinere omgekrulde voelers, die aan 

eene zijde met lalrijke draadjes bezet zijn. De opening der geslachtsdeelen 
en de aars liggen in de nabijheid der eerste kieuwbundels. Dit dier, Tethys 
leporina of fimbria, bewoont de Middellandsche zee, en bereikt somtijds 
eenen voet lengte. Men heeft vroeger afgescheurde lappen van dit dier onder 
de namen van Phanieurus of Vertumnus als soorten van ingewandswormen 
beschreven. 

De Seylleea. (Scyllea.) 

Dit dier, Seyllea pelagica, hetwelk de warmere gewesten van den Oceaan 
j bewoont, is gekenschetst door zijn smal, van achteren puntig uitloopend lig- 
chaam, welks smalle voet, in het imidden, van eene sleuf, dienende tot het 
kruipen op zeewier, voorzien is; terwijl men aan weêrszijde van den rug 
twee groote weeke uitsteeksels waarneemt, welke op hunne binnenzijde, even 
als ook de zijden van het puntige achtereinde van het ligchaam, van penceel— 
vormige kieuwachtige aanhangsels voorzien zijn. Dit dier is geelachtig van 

kleur, heeft twee groote voelers aan den kop, en nagenoeg twee duim lengte. 

De Glaucus. (Glaucus.) 

De Glaucus atlanticus of hexapterygius, is eene tamelijk kleine, purper— 
of blaauwachtige soort uil de tropische zeeën, wier ligchaam ruim anderhalven 
duim lengte heeft; zeer smal is; van achteren in eene draadvormige punt 
uitloopt; aan weêrszijde drie groote uitsteeksels heeft, weike aan hun breeder 
uiteinde van vele draadvormige kieuwachtige aanhangsels voorzien zijn, en 
wier voet buitengewoon klein is. De kop is van vier voelers voorzien, en 
de oogen ontbreken. Dit diertje wordt in het ruime sop zwemmende aange- 
troffen ; het voedt zich met Porpita's, die het met den mond vat. 

De Molidia’s (Aolidia.) 

De Molidia's zijn naakte Zeeslakken, met een min of meer versmald, van 

achteren puntig uilloopend, ligchaam, eenen smallen voet, en wier eenvou- 
dige, draadvormige kieuwen op twee, langs den rug loopende, rijën geplaatst 
zijn. 

Men noemt Eolis of Eolis, ook Eolidia, de soorten met vier voelers, twee 

oogen en talrijke kieuw-rijën; de aars en opening voor de geslachtsdeelen 
liggen op de regler-zijde. Zij hebben gewoonlijk eene lengte van een lot Lwee 
duim. De talrijke soorten van dit geslacht worden in alle zeeën aangetroffen. 
Hiertoe behooren : Zolis paprllosa, uit de Noordzee; (Eolis annuläta, wil, 
de kieuwen, aan den wortel, met bruine dwarsstrepen ; Zolis cerulescens, 
liehtblaauw, de punten der kieuwen en voelers rood. 
‚Bij sommigen zilten de kieuwen bundelsgewijze op korte steelen. Hiertoe be- 
hooren : Molis(Flabellina)affinis, blaauwachtig vleeschkleurig ; kieuwdraden 
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en sprieten donkerrood, en AZolis (Cavolinta) peregrina, blaauwachtig met 
lichtroode kieuwdraden. 

Bij andere kleine soorten, Tergipes, zijn slechts twee rijën van dikke 
kieuwdraden aanwezig. Hiertoe behoort Terg. Lamarckii, als ook verschei- 
dene anderen, uit de zeeën om Europa. 

De Elysia’s. (Elysia) 

De Elysia’s of Acteon’s zijn naakte, in de zee levende, van eenen volko- 
men schijfvoet voorziene, Slakken, bij welke men noch in- noch uitwendige 
kieuwen heeft waargenomen, en wier ligchaam aan weêrszijde van eene half 
cirkelvormige huidlap voorzien is, die over den rug kan worden geslagen. 

Sominigen hebben slechts twee voelers, b.v. Elysia viridis en anderen, 

uit de zeeën om Europa. 
Bij anderen, Placobranchus, zijn vier voelers aanwezig : b.v. Plac. Has-_ 

seltii, van de kust van Java, geelgroen, met vele donkergroene, gegolfde, 
overlangsche strepen. 

De Vin-voetslakken. (Pterotrachée.) 

De Vinvoetslakken, welke men gewoonlijk onder den naam van Heteropöda 
als eene eigene afdeeling der Slakken afscheidt, zijn daardoor gekenschetst, 
dat haar voet de gedaante heeft van een schijfvormig, in de rigting der 
lengteas van het ligchaam geplaatst, vleeschig aanhangsel, hetgeen aan den 
achterrand van eene soort van zuigschijfje voorzien is. Bij het zwemmen is _ 
de buikvlakte van het dier met dezen voet naar boven gekeerd, Haar ligchaam 
is langwerpig en doorschijnend. Sommigen hebben in het geheel geene, andere 

eene kleine, nog anderen eene tamelijk volmaakte schaal. Hare tong is met 
stekels bezet; zij zijn van gescheidene sekse, en ademen door kieuwen. 

Men noemt meer in het bijzonder Pterotrachéa of Firola de soorten met 
een verlengd ligchaam zonder schaal. Zij hebben oogen, maar de voelers 
ontbreken. De vrijë, vederachtige kieuwen liggen in de nabijheid der inge- 
wanden, achter op den rug. Hiertoe behoort Pter. coronäta uit de Middel 
landsche zee. 

Bij andere soorten, wier ligchaam insgelijks verlengd is, zitten de ingewanden 
met de kieuwen in eenen op den rug geplaatsten, gesteelden kern, welke door 
eene glasachtig doorschijnende schaal van de gedaante eener Phrygische muts 
overdekt wordt. Hiertoe behooren Carinarta cymbium, vier tot vijf duim 
lang en blaauwachtig, uit de Middellandsche zee, en Car. vilréa, uit de 
Indische zee, wier schaal, de zoogenaamde glas-—nautilus, van de liefhebbers 
zeer gezocht is, en vroeger vooral zeer duur betaald werd. 

Men geeft den geslachtsnaam van Atlanta aan soorten, welke behalve 
eenen vinvoet, nog eenen bijzonderen, van een schijfvormig hoornachtig 
deksel voorzienen, voet hebben, met dezen deksel de tolvormige schaal 
sluiten kunnen, waarin zich het dier volkomen kan terugtrekken, en kam— 
vormige, onder den mantel ìiggende, kieuwen hebben. Deze dieren, welke 
den overgang vormen tot de Zeehoorns, zijn zeer klein. De meest bekende 
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soort, Atl. Peronii, een-derden duim groot, wordt in den Atlantischen Oceaan 
en andere zeeën aangetroffen. Men heeft van deze onderscheiden Atl. Ke- 
raudreni, welke ook in de Middellandsche zee leeft. 

De Worm-slakken. (PAyllirhoë.) 

Men kan onder dezen naam alle naakte Zeeslakken zonder voet of vinnen 
en zonder kieuwen zamenvatten. Zij zijn nog zeer weinig bekend. 

De eigenlijke Phyllirhoë’s hebben twee lange voelers, en een doorschijnend 
ligchaam, hetgeen van achteren in eene soort van vin uitloopt. Hiertoe be- 
hoort Phyllirhoë amboinensis, vier duim lang, uit de Moluksche zee. 

Men brengt ook tot deze familie eenige andere soorten uit diezelfde zeeën, 
met een van achteren puntig uitloopend ligechaam, en zonder voelers. Dit 
zijn Monophöra cylindrica en Timoriena firoloïdes. 

DE VLEUGEL-SLAKDIEREN. (PTEROCOCHLI.) 

Deze afdeeling der Slakdieren, welke meestal met den naam van Pteropöda 
bestempeld wordt, behelst kleine, vrij in de zee levende, naakte of van eene 

zeer dunne schaal voorziene Slakken, wier ligchaam min of meer doorschij- 
nend geleiachtig en veelal blaauwachtig, somlijds ook roodachtig is, en welke 
voornamelijk gekenschetst zijn, doordat haar ligchaam aan weêrszijde in een 
of twee weeke, vleugelachtige uitsteeksels uitloopt, welke tot het zwemmen 
dienen. Het zijn nachtdieren, niet talrijk aan soorten; maar des te talrijker 

aan individu’s. 
De kop is meer of min onduidelijk. Er zijn gehoorwerktuigen, maar zelden 

oogen aanwezig. Het ligehaam is langwerpig, eirond of rond, en niet zelden 
met eene doorschijnende kalk- of hoornachtige schaal omsloten, zoodat slechts 
de mond en de vinnen vrij blijven. De vleugels zijn van vele, zich doorkruis- 
sende spiervezels voorzien, en dienen tot het zwemmen, De mond is in den 
regel ongewapend, maar heeft veelal vleeschige aanhangsels, waaraan somtijds 

zuignapjes zitten. Bij anderen is een met weêrhaakjes gewapende mond aan- 
wezig. Het darmkanaal is gekronkeld, en de aars bevindt zich niet zelden 
aan de regter-zijde van het ligehaam. De lever bestaat uit eenige zakvormige 
lappen. Eenigen hebben eene waaijervormige kieuw; bij anderen ontbreken 
de werktuigen voor de ademhaling en ook het hart. 

Deze dieren voeden zich met andere Weekdieren , kleine Kreeftdieren, enz. 

Men meent, dat zij hermaphrodieten zijn. Zij worden in alle zeeën van 
den aardbol aangetroffen : zij leven in het ruime sop, en veelal ver van de 

kusten verwijderd. Het zijn nachtdieren, welke met het vallen van den 
avond aan de oppervlakte der zee verschjnen; de eene soort vroeger, de 
andere later, maar ieder op eenen bepaalden tijd. Zij komen alsdan door 
middel van hunne vleugels in de hoogte; dwalen aldaar, door schielijke be- 
wegingen met deze werktuigen in het rond; en laten zich bij gevaar in de 



422 

diepte zakken, door de vleugels aan het ligchaam te trekken. Zij leven in zul 
eene buitengewone menigte bij elkander, dat sommigen nagenoeg uitsluiten 
het voedsel der Walvisschen uitmaken. 

Men heeft deze dieren in de volgende twee familiën gebragt. 

DE WALVISCH-SLAKKEN. (CLÍONES.) 

De Walvischslakken, welke men ook met den naam van Thecosomäta be- 
stempeld heeft, onderscheiden zich van de overige Vleugelslakken door het 
ontbreken eener schelp en de aanwezigheid van eenen duidelijk afgezetten kop, 
die somtijds van voelers of zelfs van oogen voorzien is. Sommigen hebben” 
twee paar vleugels. Zij worden voornamelijk in de zeeën van beide Pool- 
streken aangetroffen. 

Men geeft den naam van Cltone (of ook Clio) meer in het bijzonder aan > 
de soorten met slechts één paar vleugels. Bij sommigen is de mond van voelers 
voorzien. Onder deze behoort het walvisch-aas, Clione boreâlis, die ongeveer 

een’ duim lang, in de IJszee, in eene, alle begrip te boven gaande menigte | 
voorkomt, en den gewonen Walvisch, den Meeuwen, en onder de visschen — 

vooral den Zeewolf en Snottolf, tot voedsel verstrekt. Clione australis komt © 
van het zuidelijk halfrond. — Bij anderen, Cliodita of Pelagia, ontbreken 
de voelers. Onder deze behoort Cliod. alba, uit de Moluksche zee, 

Bij anderen, Pneumodermon, zijn aan weerszijde van den hals twee 
vleugeltjes aanwezig, en de kop is van gesteelde zuignapjes voorzien. Onder 
deze behoort Pneum. Peronii, uit den Atlantischen Oceaan, even klein als 

het Walvisch-aas. 

DE KRISTAL-SLAKKEN. (HYALE ZE.) 

Zij onderscheiden zich van de voorgaanden voornamelijk daardoor, dat haar 
kop onduidelijk, en het ligehaam gewoonlijk in eene schelp ingesloten is. Zij 
hebben nooit meer dan één paar vleugels. De schelp heeft, volgens de soorten, 
eene zeer verschillende gestalte. 

Men noemt meer in het bijzonder Hyaléa, de soorten, wier schaal van 
onderen tamelijk vlak, van boven bol is, en aan weêrszijde eene lange spleet 
heeft. De vleugels zijn groot. Hiertoe behooren : Hyalea tridentäta, uit de 
Middellandsche en Atlantische zee: de rondachtige schaal van achteren in 
drie punten uitloopende, van welke de middelste langer is dan de beide zijde- 
lingschen. Bij Hyalea trispinösa zijn de zijdelingsche punten haakvormig, 
maar er is eene zeer lange achterste punt aanwezig. Bij Hyalea limbata zijn 
de zijdelingsche punten der schaal eveneens haakvormig, maar de achterste 
Ontbreekt, en de schaal is naar voren verlengd. Bij Hyalea muecrondta is 
zoowel de zijdelingsche als de achterste punt dun, lang en naaldvormig. 

Bij anderen, Cltodora, Cleodora en ook Clio genoemd, is de schaal 
schoenvormig, of, met andere woorden, kogelvormig, van voren open en naar 

achteren in eene punt uitloopend. Onder deze behooren : Cleod. lanceolata, 
de schaal driehoekig kegelvormig ; Cleod. euspidäta, de schaal met vier dunne, 
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in een kruis staande punten, van welke de achterste haakvormig naar onderen 
gekromd is; Cleod, (Creseis) subula, de schaal priemvormig : allen uit de 
zeeën der heete gewesten, 

Sommige zeer kleine soorten, Limactna of Spiratella, zitten in een huisje, 
hetgeen spiraalvormig in zich-zelf, als een posthoorn, gewonden is, en met 
een dekseltje kan worden gesloten. Dit hoorntje is intusschen op de eene 
vlakte ingedrukt, terwijl de windingen op de andere als een kegeltje opwaarts 
rijzen. De grootste dezer, Lim. arctica, heeft eene schaal van slechts eenige 
lijnen in middellijn. Dit diertje is zeer gemeen in de IJszee, en behoort 
onder degenen, van welke zich de Walvisschen voeden. 

Bij nog anderen, Cymbulia, is de schaal kraakbeenig, langwerpig eirond, 
en de beide vleugels zijn tot eene groote schijf vereenigd. Deze dieren ver- 
liezen hunne schaal niet zelden. Hiertoe behoort Cymb. Peronii, uit de 
 Middellandsche zee, nagenoeg twee duim lang, en eene der grootste soorten 
van Vleugelslakken, 
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DE SCHELP-DIEREN. (CONCHOZOA.) 

De Schelpdieren, welke men gewoonlijk Conchiféra of ook (maar veela i 
gezamelijk met de Zakdieren) Acephäla noemt, zijn Weekdieren zonde 
kop; met eenen min of meer volmaakt gespletenen mantel; wier zijdelings 
sterk afgeplat ligchaam omsloten is door zijdelingsche, min of meer gelijk 
vormige kalkschalen, schelpen genoemd, welke meestal door een scharnier” 
of banden aan elkander gehecht en voor open- en toekleppen vatbaar zijn; 
die door, zelden ontbrekende, kieuwen, maar nooit door longen ademen, 

en die steeds in het water en wel grootendeels in de zee, maar nooit op 
het land leven. | 

De schelpen bieden veelvuldige verschillen ín grootte, vorm en kleur aan. 
Sommige hebben tot twee voet, andere slechts eenige lijnen in middellijn. 
Het slot der schelpen is, behalve bij de Arm-schelpdieren, van een zeer 

krachtigen band voorzien. Het openen en sluiten der schelpen wordt bewerk- 
stelligd door een of twee dikke spieren, welke meestal dwars van de binnen 
vlakte der eene schaal tot de andere gaan, en hier zeer in het oog vallende 
indruksels te weeg brengen. Sommige soorten zijn op den grond of aan 
elkander vastgehecht : hetzij met eene harer schalen, zoo als b.v. onze 
Oesters; hetzij, zoo als b.v. onze Mosselen, met eenen zoogenaamden byssus, 
die uit een bundel hairachtige, uit den voet komende draden bestaat. De 
voet, het eenige werktuig der plaatsbeweging voor deze dieren, is eene, 
veelal driehoekige of bijlvormige, vleeschachtige massa, wier spieren zich 
in den grond der schalen aanhechten : deze voet wordt, bij de Arm-schelp- 
dieren vervangen door twee, van vele draadjes voorziene, aan weêrszijde van 
den mond geplaatste armen. 

De mond en de aars bevinden zich steeds binnen den mantel, aan de rugzijde 
van het dier. Kaauwwerktuigen ontbreken steeds. Het spijskanaal vertoont 
bij de meesten eene maagvormige verwijding. Er is eene groote lever aan- | 
wezig, maar de speekselklieren schijnen bij allen te ontbreken. 

Zij hebben gewoonlijk slechts één hart; maar bij sommigen (b.v. de Arm 
schelpdieren en de Arca's) ziet men er één aan weêrszijde van het ligchaam ; 
maar zij zijn, even als het onparige hart, steeds slagaderlijk. 

Er zijn, in den regel, aan weêrszijde twee kieuwen aanwezig, welke als 
platen tusschen de randen van den mantel liggen; bij de Armschelpdieren 
vervangt daarentegen de mantel—zelf met zijne talrijke vaten, hare plaats. 

Het zenuwstelsel bestaat uit enkele, veelal drie paar, knoopen, welke 
onderling door draadjes vereenigd zijn, en draadjes uitzenden. Men meent bij 
velen oogen en gehoorwerktuigen te moeten onderscheiden : eerstgenoemden _ 
zijn òf gesteeld òf ongesteeld, staan aan den rand van den mantel, of aan 
het uiteinde der mantelbuizen, en zijn steeds meer dan twee in getal; laatst- 
genoemden bestaan uit twee, in den voet liggende blaasjes, welke een kalk- 
achtig steentje en vocht bevatten. 

De meeste Schelpdieren zijn van gescheidene sekse; slechts eenigen schijnen 
hermaphrodieten te zijn. 
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Alle Schelpdieren leven in het water, en op verre na de meesten in de 
zee. Zij voeden zich met opgeloste of in het water zwevende dier— of planten- 
stoffen. Velen zitten vast, hetzij dat zij zich met de schaal of den baard aan 
andere voorwerpen aanhechten, hetzij dat zij zich in hout of steenen boren. 
Anderen steken eenvoudig in modder of zand. De bewegingen der vrij-levende 
soorten zijn gering, en bestaan in een langzaam kruipen door middel van 
den voet; slechts sommigen zwemmen door de schelpen afwisselend open 
en digt le kleppen. 

De Schelpdieren zijn over alle streken van den aardbol verbreid. 
Men kan ze in twee onderafdeelingen brengen, te weten : de voet-schelp= 

dieren (Podoconche) en de arm-schelpdieren (Brachioconchee). 

DE VOET-SCHELPDIEREN. (PODOCONCHA.) 

Deze dieren, welke men gewoonlijk Lamellibranchiata of plaatkieuwigen 
noemt, zijn ingesloten in twee zijdelingsche, onderling min of meer volkomen 
gelijk ontwikkelde schalen, welke, aan de rugzijde door een elastieken band 
met elkander verbonden zijn, en dikwijls eeu door verhevenheden en holten 
gekenschetst slot vertoonen. Zij hebben een weeken, vleeschigen , veelal drie= 
hoekigen, bijl of tongvormigen, zeer zelden onduidelijk ontwikkelden, zoo- 
genoemden voet, en niet zelden ook eenen zoogenaamden baard (byssus) om 

zich vast te hechten. De kieuwen, aan weêrszijde meestal twee in getale, 
liggen langs den binnenkant van den mantel, en bestaan in den regel uit 
door vaten dwarsgestreepte plaatjes; de meesten hebben ook aan weêrszijde 
van den mond, twee platte, vliezige voelers, Er is slechts één hart aanwezig. 
De mantel is veelal min of meer volkomen gespleten, of heeft, tea minste, twee 

openingen, van welke de onderste de adembuis, de bovenste de aarsbuis is. 
Hij is, veelal langs zijnen rand van kegelvormige verlengingen der huid (cirri) 

voorzien. De seksen zijn meestal gescheiden. Eene eigenlijke paring heeft 
niel plaats; de eijeren worden eerst bevrucht, na dat zij uit den eijerstok 
tusschen de buitenkieuwen gekomen zijn, welke tot dit einde somtijds van 
driehoekige, voor uitzetting vatbare, ruimten voorzien zijn: hier heeft ook 
de ontwikkeling van het embryo plaats, waarbij men eene zoo zeer in het 
oog vallende gedaanteverwisseling opmerkt, dat deze jonge voorwerpen vroeger 
voor eene eigene soort van parasitische dieren (Glochidiuum paradouum ge- 

noemd) gehouden werden. Sommige soorten boren zich in hout of zelfs in 
allerlei steenrotsen : bij eenigen (Pholas en Teredo) geschiedt dit op eene 
mechanische wijze; bij de overigen, zoo als men wil, door middel van een 
zwak bijtend vocht. 

Men brengt de Voetschelpdieren, volgens het getal der sluitspieren van de 
schalen, onder twee groote onderafdeelingen, wier kenmerk veelal gemak- 

kelijk waar te nemen is, daar ieder der spieren aan de binnenzijde van 
iedere schaal een duidelijk indruksel achterlaat, 

4 
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DE ÉÉNSPIERIGE VOET-SCHELPDIEREN. (MONOMYARIA.) 

Deze onderafdeeling bevat alle Voetschelpdieren, wier schalen slechts door 

ééne sluitspier, die aan de achterste sluitspier der overige Schelpdieren be- 

antwoordt, vereenigd zijn, en derhalve, aan hare binnenzijde ieder ook 

slechts één indruksel vertoonen. Hun voet is meestal klein, en bij sommigen 

schijnt hij nagenoeg geheel te ontbreken. Deze onderafdeling is veel minder 

talrijk aan soorten dan die der Tweespierigen, en zij leven uitsluitend in de 

zee. Zij zijn over alle gewesten van den aardbol verbreid. 

Men kan bij hen de volgende familiën en hoofdgeslachten onderscheiden. 

DE OESTER-SCHELPDIEREN, (OS TRÈ/E e) 

De Oesterschelpdieren hebben onregelmatige, uit blaadjes zamengestelde 

schalen, van welke de onderste, bij de meesten, aan andere voorwerpen vast- 

gegroeid is. Hun voet is zeer onduidelijk. De mantel is volledig gespleten, — 
en heeft dikke, van franjes voorziene randen. De beide kieuwen zijn groot, 
nagenoeg van gelijken omvang en gekromd. Zij hebben twee paar verlengde 
lancetvormige lipvoelers. Deze dieren zijn over alle zeeën, behalve die der 
koude gewesten, verbreid. 

Men kan bij deze familie de volgende voornaamste geslachten onderscheiden. 

De Oesters. (Ostrea) 

De Oesters zijn met hare linker, diepere schaal vastgegroeid, terwijl de 
regter, kleinere, op deze als een deksel sluit. Het slot is zonder tand of lijst, 
en heeft slechts een kleinen band. Deze dieren zijn menigvuldig in de zeeën 
der gematigde en heete gewesten; maar de talrijke soorten, welke men ge- 

meend heeft te moeten optellen, zijn, daar ieder derzelve niet zelden veel- 

vuldige afwijkingen vertoont, dikwijls moeijelijk te onderscheiden. De meesten 
leveren even zoo gezocht als aangenaam voedsel voor den mensch. 

De beroemdste, bij iedereen bekende soort is de gewone Oester, Ostrêa 
edulis. Zij wordt aan de kusten van Europa aan ondiepe plaatsen aange- 

troffen, waar zij somtijds groote banken vormt. Zij was reeds bij de oude 
Romeinen als lekkernij beroemd, en werd, reeds te dien tijde, aan gunstige 
plaatsen verplant. Dit dier toont, volgens de plaatsen welke het bewoont, 
of waar het geteeld wordt, velerlei verschillen in gedaante, grootte, dikte 
der schaal, en ook in smaak, zoo als iedereen weet door de onderlinge ver- 

gelijking van Engelsche, Zeeuwsche en Texelsche Oesters. In het noordelijke 
Europa worden zij nagenoeg uitsluitend aan de kusten van Engeland en van 
Frankrijk, als ook de zeeweringen van Zeeland, Texel en den Helder ge- 
teeld, en van daar, vooral van Engeland en ons land, zoover als doenlijk is, 
levend, in tonnen verzonden. De vruchtbaarheid van den Oester is buiten- 
gewoon groot, aangezien de eijerstok van ieder vrouwelijk voorwerp meer 
dan een millioen eijeren bevat. De jongen ontwikkelen in het moederlijf, 

gn 
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vallen, na nog eenigen tijd tusschen de schelpen vertoefd te hebben, verschei- 
denen onderling door een kleverig vocht vereenigd, als druppels in het water, 
waar zij zich vasthechten. Zij groeijen in den beginne spoedig, zijn echter 
eerst anderhalf jaar na hunne geboorte genoegzaam volwassen om verzonden 

te worden. De Oester bereikt eenen leeftijd van lien jaren, en groeit jaarlijks 
slechts van de maanden April tot September. — De soort van de Atlantische 
kusten van Noord-Amerika, Ostrea virginiäna, is zeer langwerpig van vorm, 
maar nog eens zoo groot als onze grootste Oesters. — Bij eene soort uit de 

‚ Moluksche zee, de hanekam, Ostrea crista galli, is de schaal een weinig 
eivormig, paarsch van kleur en van hoekige plooijen voorzien, welke langs 

den rand als een zestal groote hoekige tanden uitsteken. 

De Koek-—oesters. (Placuna.) 

Bij de Koek-oesters, van welke men slechts de schelpen zonder de dieren 

van drie of vier in de Indische en Chinesische zee levende soorten kent, is 
de schaal plat, niet vastzittende, en van een’ slot voorzien, hetgeen in de 

eene schaal uit twee lijstjes, in de andere uit twee daarin passende, voren 
bestaat. De voet is klein. 

___De meest bekende soorten zijn de Poolsche sabel, Placuna sella : zadel- 
vormig gekromd, paarschachtig, met koperachtigen weêrschijn, en de transpa- 
rant, Plac. placenta, rondachtig, plat, witachtig met fijne lengtestreepjes. 

De Anomia’s. (dnomia.) 

Zij hebben ongelijke dunne schalen, van welke de platte, onderste en 
kleinere, bij de punt van een gat of eene insnede voorzien is, uit welke een 
spier te voorschijn komt, waarmede zich het dier aan andere ligchamen vast- 
hecht, waarbij deze spier eene kalklaag afscheidt. De voet is klein. Men kent 
van dit geslacht, hetgeen in alle zeeën schijnt voor te komen, een twintigtal, 
onderling zeer verwante soorten. 

Eene der gemeenste, Anomia ephippium, nagenoeg twee duim in middellijn, 
en eenigzins spherisch driehoekig, is roodachtig wit van kleur, en bewoont 

_de Middellandsche en Atlantische zeeën, — De wijenschil, An. cepa, uit die- 
zelfde zeeën, is kleiner, minder afgeplat, en paarschachtig van kleur. 

DE KAM-SCHELPEN. (PECTINES.) 

De schalen dezer dieren zijn geheel of tamelijk regelmatig; beide gelijk- 
vormig en alsdan vrij, of ongelijkvormig en de eene alsdan vastzittend of 
door baarddraden vastgehecht; stevig, maar zonder blaadjes; dikwijls met 

straalvormig uitloopende ribben, en niet zelden, aan weêrszijde van den rand 
van het slot, van een uitsteeksel (oor genoemd) voorzien, en met of zonder 
tanden. Het dier heeft de lappen van den mantel volledig gescheiden, en 
de dikke rand van den mantel is van talrijke voelerachtige draadjes en dik wijls 
van oogen voorzien. De voet is klein, maar duidelijk. Deze dieren worden 
in de zeeën van alle gewesten aangetroffen. 

Zij worden in de volgende voornaamste geslachten verdeeld, 
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De eigenlijke Kam-schelpen. (Pecten.) 

Dit geslacht is gekenschetst door nagenoeg gelijkvormige schalen, welke 
straalvormig geribd en van voren voorzien zijn, terwijl de rand van het 
slot regtlijnig is. Het slot is zonder tanden; zijn band zit inwendig in « 
een driehoekig groefje vast. Sommige soorten hechten zich vast door de 
onder den rand van het voorste ooruitsteeksel voorkomende baarddraden; de _ 

meesten echter zijn vrij, en zwemmen door hare schalen open en digt te 4 
kleppen, of springen ook als het ware, door de onderschaal op den grond & 
te steunen en zich opwaarts te werpen. Er zijn omstreeks een honderdtal % 
soorten van dit geslacht bekend. Zij worden in alle zeeën aangetroffen. Som- 
migen bereiken de grootte eener hand, en velen zijn met prachtige kleuren 
versierd, en derhalve ook door de liefhebbers zeer gezocht. Vele soorten 
worden onder den algemeenen naam van mantels begrepen. 

Eene der meest bekende en grootere is Pecten jacobus, uit de Middel- 
landsche zee, grijsachtig of bruin van kleur. Zij wordt verscheidene uren 
ver van het strand in zee gevischt en te Venetië Capa santa, te Napels Gozza 
di San Giacomo genoemd. Zij wordt St. Jacobs- of ook pelgrimsschelp 
genoemd, omdat de pelgrims, welke in de Middeleeuwen uit geheel Europa 
bedevaarten deden naar het klooster St. Jacob, van Compostella in Spanje, de 
gewoonte hadden aan hunnen staf zulk eene schelp te hangen en mede huis- 
waarts te brengen. Het dier wordt, in het zuiden, in zijne eigene schelp 
gebraden, gegeten; en bij ons worden nog heden deze schelpen gebezigd, 
om er Oesters in te braden. — Pecten pleuronectes, uil de Moluksche zee, 
is rood van kleur en heeft een weinig verhevene ribben. — Pecten plica, uit 
de Middellandsche zee, is zoo groot als een gulden, en met bruinrood en 
wit gevlekt. 

De Klep-schelpen. (Spondylus.) 

De beide schalen zijn ongelijkvormig, en even als bij de Kamschelpen, 
van straalvormige ribben en veelal ook van ooren voorzien , welke echter met 
ruwigheden of lange stekels gewapend zijn. Zij zitten met de eene schaal 
vastgehecht, en beiden hebben aan het slot twee krachtige tanden, met twee 
wederkeerig daaraan beantwoordende uithollingen, waardoor de schalen zoo 
vast in elkander sluiten, dat men ze, zonder de tanden te breken, niet kan 
openen. Zij zijn even fraai van kleur als de Kamschelpen, krachtiger, boller 
en veelal nog grooter dan deze. Zij ontbreken in de koudere streken, en 
worden nagenoeg uitsluitend in de tropische zeeën aangetroffen. 

Spondylus gederöpus, uit de Middellandsche zee, wordt aldaar Lazarus- 
klep genoemd, omdat zij met hare schalen een klepperend geluid maakt, 
gelijk de melaatschen, welke in vroegere tijden, in sommige landen, de 
voorbijgangers door het geratel eener klep van hunne tegenwoordigheid plagten 
te waarschuwen. — Spond. regius, uit de Moluksche zee, geelrood van 
kleur, wordt zoo groot als een kinderhoofd,— Spond. imperidlis, eene 
fraaije groote soort van China, schijnt vrij te leven. — Spond. americänus 

van West-Indië, zoo groot als eene Oester, met buitengewoon lange uit- 
steeksels als stekels, is roodachtig. 
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Bij sommige soorten uit de Oost- en West-Indië ontbreken de oorachtige 
itsteeksels, Hiertoe behoort Spondijlus (Plicatùla) cristata uit West-Indië. 

De Rasp-schelpen. (Lima) 

De schelp dezer dieren is gelijkvormig, witachtig, langwerpig eivormig, 
op eene of op beide zijden gapend, en van voren voorzien; het slot is zonder 
tanden en met een’ nagenoeg uitwendigen band. Het dier heeft eenen bijkans 
volledig gespletenen mantel met eenen naar binnen gekeerden rand, die met 
talrijke, lange, uit vele leden gevormde voelerachtige draden bezet is. Men 
kent nagenoeg twintig soorten van dit geslacht. Zij worden in alle zeeën 
aangetroffen, en zwemmen goed door hare schaal schielijk open en digt te 
kleppen. 

De gewone soort, Lima squamösa, bewaont de kust van Noorwegen. 
Zij bereikt twee duim lengte, en heeft hare talrijke straalvormige ribben 
met vele, nagenoeg dakpansgewijze over elkander heenreikende, tandachtige 

fuitsteeksels bezet. 

De Roer-schelp. (Pedum.) 

Deze soort, Pedum spondyloideum, heeft eene langwerpig spherisch- 
$driehoekige, van kleine ooren voorziene, ongelijkvormige schalen, zonder 

slot, en van welke de onderste, zijnde de regter, bij den rand van het slot 
eene diepe insnede heeft, door welke de baarddraden te voorschijn komen. 
Zij bereikt drie duim lengte, is bruinachtig van kleur, en leeft op koralen 
in de Indische en Stille zee. 

DE HAMER-SCHELPDIEREN. (MALLÈL) 

De schelp dezer dieren heeft ongelijkvormige, als uit blaadjes zamengestelde, 
inwendig van parelmoerglans voorziene, schalen, met eenen regtlijnigen slot- 
rand, die naar voren, veelal ook naar achteren in een oorvormig uitsteeksel 
uitloopt; met een slot zonder of met een tandje aan iedere schaal, en met 
eenen dubbelen band. De regter-schaal heeft voor het oor eene insnede, 
waaruit de baarddraden te voorschijn komen. Het dier heeft eenen gesple- 
tenen, naar achteren verlengden mantel; eenen konischen, gevoorden en 

veelal van baarddraden voorzienen voet. 
De Hamerschelpdieren worden bijna uitsluitend in de zeeën der heete en 

warmere gewesten aangetroffen. 

De Hamer-schelpen. (Malléus.) 

Deze dieren hebben eene van buiten onregelmatige ruwe en schilferachtige 
hoornkleurige of zwarte schelp, met een slot zonder tanden, welks rand 
echter veelal in een zeer lang uitsteeksel uitloopt: waardoor de schelp eene 

‚ hamervormige of de gedaante eener T verkrijgt. Van daar hun naam en ook 
die der geheele familie, ofschoon hij op de overige geslachten minder of niet 
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van toepassing is. Men kent een zestal soorten van dit geslacht, welke allen 
de Indische en Stille Zuidzee bewonen. 

De gewone soort, Malléus vulgaris, gewoonlijk Poolsche hamer genoemd , 
heeft ieder uitsteeksel van drie duim of meer lengte. Zij wordt vooral in 

de Moluksche zee aangetroffen. 

De Ham-schelpen. (Perna.) 

De Hamschelpen, ook Melina genoemd, hebben veel overeenkomst met 
de Hamerschelpen, maar hare schelp is minder hamervormig en het slot is 
van vele evenwijdige voren voor zijne banden voorzien, en heeft aan zijnen 
rand eene insnede voor de baarddraden, waarmede zich deze dieren aan rotsen 

vasthechten. Men heeft een tiental soorten, allen uit de tropische zeeën, 
onderscheiden. 

Hiertoe behooren de winkelhaak, Perna isogonum, negen duim en meer 
lang, met slechts één oorachtig uitsteeksel; Perna ephippium, zonder in het 
oog vallende uitsteeksels. Perna sulcata, doet door hare gestalte eenigzins 
aan eenen Oester denken, maar heeft de schaal van buiten van vele fijne straal= 
vormige voren voorzien. Al deze soorten komen uit de Moluksche zee. 

De Kerf-schelpen. (Crenatúla.) 

De schelp is dun en afgeplat; het slot schuinsch, zonder tanden, maar met 
inkervingen, waarin de bandjes vastgehecht zijn. Men kent een zestal soorten 
van dit geslacht, allen afkomstig uit de tropische zeeën. Men vindt haar in — 
sponsen steken. 

Eene der meest bekende, Crenatula avicularta, is anderhalven duim lang 

en driehoekig, en komt uit den Indischen Archipel. 

De Tang-schelpen. (Vulsella.) 

De schelpen zijn langwerpig. Men ontwaart aan den rand van het slot 
een knobbeltje, en er is een groefje voor den slotband aanwezig. Men heeft 
een zestal soorten van dit geslacht onderscheiden. Zij worden in de Indische 
zee tusschen sponsen en koralen stekend gevonden. 

Eene dezer, Vulsella lingulâta, uit de Moluksche zee, is drie duim lang, 
mesvormig en bruinachtig. 

De Parelmoer-schelpen. (dvicula.) 

De Parelmoerschelpen hebben de schalen min of meer in het oog vallend 
ongelijkvormig, en op hare buitenzijde veelal als uit schubachtige bladeren 
zamengesteld, terwijl de binnenste eenen fraaijen parelmoerglans heeft. De 
slotrand is regt, en veelal aan eene of beide zijden oorvormig verlengd. Het 
slot is zonder of met eenen stompen tand. De dieren, van welke men een 
dertigtal soorten heeft onderscheiden, bewonen de tropische zeeën, Eene 
komt in de Middellandsche zee voor. 
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De meest beroemde is de zoogenaamde echte parelmoerschelp, Avicùla 
margaritiféra, welke men ook onder de geslachtsnamen van Meleagrina en 
Margaritiphöra van de overigen heeft onderscheiden. Het is deze soort, 
welke de beste parelen en het beste parelmoer levert. Zij schijnt in de meeste 
tropische zeeën voor te komen, wordt echter voornamelijk gevischt in de 
bogt van Panama, in de Perzische golf, en vooral langs de westkust van 
Geylon. De te dezer plaatse aanwezige bank neemt eene ruimte van on- 
geveer twintig Engelsche mijlen in. De schelpen worden, zoo als bekend 
is, door duikers van den grond der zee, op eene diepte van vier tot tien 
vademen, afgescheurd en naar boven gebragt, vervolgens aan het strand ge- 
legd, en, na het afsterven der dieren, wanneer de schelpen zich geopend 
hebben, onderzocht, om de parelen er uit te halen en de beste schalen 

voor parelmoer uit te zoeken. De winst dezer parelvisscherij was vroeger 
vooral zeer groot en klom in 1798 tot 200000 pond Sterling. Deze nam 

echter weldra, door uitputting der bank, aanzienlijk af. Men heeft derhalve 

de bank in zeven afdeelingen verdeeld, van welke jaarlijks slechts eene 
bevischt wordt. De parelmoerschelp heeft geene in het oog vallende oor— 
uitsteeksels, en wordt grooter dan eene manshand. Men heeft enkele parelen 
ter grootte van eene peer gevonden, en voor diergelijke kleinoden van eene 
zeer ingebeelde waarde betaalde men vroeger sommen, die somtijds naar de 
millioenen liepen. 

Onder de soorten met ooruitsteeksels voeren wij aan Avicula tarentina 
uit de Middellandsehe zee. Drie duim lang. 

DE TWEESPIERIGE VOET-SCHELPDIEREN. (DIMYARIA) 

Bij deze dieren zijn twee sluitspieren, en derhalve ook twee door deze 
voortgebragte indruksels aan iedere schaal. Deze indruksels zijn veelal aan- 

merkelijk van elkander verwijderd, maar bij eenigen (Tridaena) vloeijen beide 
spieren zoo in elkander, dat men veelal slechts een, en somtijds zelfs een zeer 
onduidelijk indruksel ontwaart. De slotband is veelal uitwendig. Onder deze 

_ afdeeling worden een niet onaanzienlijk getal soorten gevonden, welke in zoet 
water leven. 

Men kan bij deze afdeeling de volgende familiën en geslachten onderscheiden. 

DE ZOETWATER-SCHELPEN. (UWÍONES.) 

Deze familie, die ook den naam van Najädes draagt, behelst, op weinige 
uitzonderingen na, alle in zoetwater levende Schelpdieren. De schalen zijn 
van gelijke grootte en vorm, dwars langwerpig, ongelijkzijdig, met eene 
dunne opperhuid bedekt, op de binnenzijde meestal met parelmoerglans. Het 
voorste spierindruksel is in verscheidene partijën verdeeld. Het dier heeft 

geene baarddraden, maar eenen langen tongvormigen voet; de mantel is 
gespleten, somtijds van achteren in twee korte buizen verlengd. 
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Deze dieren graven zich met hun voorgedeelte in den modder, terwijl he 

achtergedeelte, uit hoofde van het ademen, naar boven gerigt is. Gedurende 

den tijd der voortteling ontwaart men de eijeren in de buitenste kieuwen 

alwaar zich de jongen ontwikkelen. Deze familie is even talrijk aan soorten 

als aan voorwerpen. Zij zijn behalve in de Poollanden, over alle lander 

verbreid, maar Noord-Amerika brengt de meeste, grootste en krachtigste 

soorten voort. he 

Wij voeren de volgende voornaamste geslachten dezer familie aan. 

De Modder-schelpen. (Axodonta.) 

De Anodonta's, die men in het dagelijksche leven riviermosselen noemt 

hebben langwerpige of langwerpig eironde, dunne schalen, zonder eenige 

tanden aan het slot, hetgeen onder den band slechts van eene stompe, gladde ® 

lijst voorzien is. Bij de jongere voorwerpen is de achterzijde veelal verheven — 

als eene soort van kiel, die later wederom verdwijnt. Deze dieren houden 

zich voornamelijk in staande wateren op. 
Eenige der gewoonste soorten van ons werelddeel zijn Anodonta cygnêa, 

tot een halven voet lang, zeer bol, eivormig. An. intermedia, is een weinig 
kleiner, elliptisch eivormig, en geelgroen. De veenschelp, An, anätina, 
is olijfkleurig, met fijne concentrische streepjes. 

De Rivier-schelpen. (Uro.) 

De Unio's, vroeger ook Mya genoemd, hebben groote overeenkomst met_ 
de Anodonta's, maar hare schalen zijn dikker en het slot is van tanden voor- 
zien. 

Bij de eigenlijke Unio's heeft het slot in iedere schaal van voren eenen 
eenvoudigen of dubbelen, gekerfden tand, en van achteren in de eene schaal 
eenen, in de andere twee bladachtige, met den rand evenwijdige tanden. 
Men heeft ongeveer twee honderd soorten van dit geslacht afkomstig, uit alle 
werelddeelen, beschreven. De vorm der schelp biedt, volgens de soorten, 
groote verscheidenheden ; zij is bij de eenen eirond, bij anderen rondachtig, 
bij nog anderen zeer smal en verlengd. Zij leven vooral in rivieren, — Eene 
der gewoonste in ons werelddeel, de verw-schelp, Unio pictürum, is lang- 
werpig eivormig, drie duim lang , en bruinachtig. — Unto tümidus, gemeen 
in de groote rivieren van Noord-Duitschland, is dikker en veelal groen met 
enkele bruine stralen, somtijds ook geheel bruin. — Bij sommige soorten, 
Margaritána of Alasmodonta, is op de achterzijde slechts een eenvoudigen 

zijland op de eene schaal aanwezig, die somtijds zelfs geheel ontbreekt. 
Hiertoe behoort de rivier-paarlenschelp, Unio margaritifërus, welke niet 
onaardige parelen levert. Zij is vier duim lang, twee breed en eenen dik, en 
zwartachtig van kleur. Zij wordt vooral in de beken en rivieren van berg- 
achtige streken van Middel-Europa aangetroffen, en hare vangst, om parelen 
te winnen, wordt op vele plaatsen geregeld uitgeoefend. Noord-Amerika en 
voornamelijk de Mississippi met al zijne reusachtige armen, is bijzonder rijk 
aan soorten van dit geslacht, en de meesten zijn buitengewoon krachtig, en 
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overtreffen in dit opzigt de onzen evenzeer, als de Noord-Amerikaansche 
rivieren de onzen overtreffen. Bij Unio gibbösus of dilatätus, uit den Ohio, 
is het slot reusachtig te noemen. — Bij Unio obligua is de schelp rond 
en zeer dik. — Bij Unio soleniformis daarentegen smal en in de gedaante 
van een gekromd en stomp mes. 

Het tamelijk kleine getal van de uit Zuid-Amerika bekende soorten werd 
onder de namen Pachyodon, Castalia en Monocondijlwa van de overige 
Rivierschelpen afgezonderd. 

De Cycladen. (Cyclas.) 

Deze familie bevat een klein getal soorten, welke in zoetwater leven. Hare 

gelijkschalige schelp is vrij, opgezwollen of zelfs min of meer kogelvormig. 
Het slot is, onder de spits, van, somtijds onduidelijke, tandjes en, behalve 
deze, met verwijderde zijdelingsche tandjes voorzien. De band is uitwendig. 
De voet is groot, zonder baarddraden. De mantel is van achteren gesloten 
en heeft twee buisjes voor de ademhaling. 

Bij de eigenlijke Cycladen (Cyclas) is de schelp dun, eenigzins eirond, 
aan de spitsen opgezwollen; en het slot heeft vele, somtijds onduidelijke 
tandjes. Zij bereiken hoogstens een duim middellijn. — Eene ook in onze 
slooten levende soort, Cycl. cornéa, heeft cene slechts vier tot vijf lijnen 
lange, doorschijnende, van buiten bruingeele, van binnen blaauwachtig witte 
schelp. Bij Cyecl. rivicola, die in de rivieren van Europa leeft, is de schelp 
dubbel zoo groot, dikker, eirond, donker olijfbruin en met eenen zwavel 
geelen rand. — Sommige soorten, Presidium, hebben, niet zoo als de voor- 

gaande lange en gescheidene, maar korte en vergroeide adembuizen. Hiertoe 
behooren Cycl. fontinâlis, obtusälis en obligua, uit de beekjes en slooten 
van het gematigde Europa. 

Sommige uitheemsche soorten, Cyrêne, hebben slechts drie tanden onder 
de spitsen der schalen. [Hiertoe behoort Cyr. zeylonica, van Ceylon en de 
Sunda-eilanden : drie tot vier duim breed en olijfgroen. 

Nog andere uitheemsche soorten, Galathea, hebben in de regter schaal 
„twee, in de linker éénen tand, en een’ verdikten band. Hiertoe behoort Gal. 

radiata uit de rivieren van West-Afrika; olijfbruin, driehoekig, vier duim 
in middellijn. 

De Etheria’s. (ditheria.) 

De Etheria’s, van welke men slechts eenige soorten kent, welke in den 
Nijl en Senegal, honderde uren boven hunnen mond, gevonden werden, 
hebben, zoo als de Moerasschelpen, geene tanden aan het slot, maar zij 
wijken van alle Zoetwaterschelpen daardoor af, dat hare schalen ongelijk van 
grootte en vorm zijn, dat zij onregelmatig zijn, aan die der Oesters doen 
denken en dat de eene vastgehecht is. Eene dezer soorten is Atheria elliptica 
of Lamarckii uit den Boven-Nijt. 

55 
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DE MOSSEL-SCHELPEN. OY TÍLI.) 

De schelp dezer dieren bestaat uit twee gelijkvormige, uitwendig met eene 
opperhuid bedekte schalen, wier slot zonder, of slechts van eenige naauwelijks 

merkbare tandjes voorzien is. Het indruksel van de voorste sluitspier is veelal 
zeer klein. De mantel is van onderen geheel geopend, heeft van achteren 
eene bijzondere opening voor de uitwerpselen bestemd, en vormt, onder deze, 
eene korte, aan den rand van franjes voorziene adembuis. De voet is tong- 

vormig en heeft baarddraden, waarmede zich deze dieren vasthechten. De 
meesten leven in de zee. 

Men kan de volgende hoofdgeslachten onderscheiden. 

De Mossels. (Mytilus.) 

Ofschoon het woord Mossel in vele opzigten van gelijke beteekenis is als 
dat van schelp, zoo wordt het echter min of meer uitsluitend op de dieren, 
van welke wij hier handelen, toegepast. Zij hebbên eene verlengd eivormige, 
nagenoeg driezijdige schelp, wier spits geheel van voren aan den voorsten 

spitsen hoek van den driehoek ligt. Men heeft een aanzienlijk getal soorten 
beschreven, die echter veelal mogijelijk te onderscheiden zijn. Zij schijnen 
allen de zee te bewonen. 

De meest bekende soort is onze gewone mossel, Mytilus edulis (la moule, 
die Miess-muschel, the muscle). De schelp heeft gewoonlijk twee tot drie 
duim lengte, is eenigzins wiggevormig, glad en onder de opperhuid rood 
achtig blaauw. Zij wordt op zandbanken, vooral aan de monden der rivieren 
aangetroffen, en is in ons werelddeel zoo gemeen, dat zij op vele plaatsen 

onoverzienbare banken vormt. Zij wordt in vele landen, vooral ook bij ons, 
gegeten. Van Julij tot Januarij zijn zij het best. Sommige menschen kunnen 
ze niet verdragen, en zij brengen alsdan, vooral wanneer zij niet meer versch 
zijn en eenigen lijd na het koken gestaan hebben, somtijds de ernsligste 
ziekte-verschijnselen te weeg. 

De Dreyssenia’s. (Dreyssenta). y 

De Dreyssenia's, ook Tichogonta genoemd, zijn zeer met de Mossels ver- 
want, maar haar sluitspier zit op eene afzonderlijke kalkplaat, en de mantel 
is, op drie naauwe openingen na (de eene voor de uitwerpselen, de tweede 
voor de ademhaling en de derde voor de baarddraden), geheel gesloten. Men 
heeft een zestal soorten van dit geslacht meenen te moeten onderscheiden. 
Zij worden in rivieren en brakwater aangetroffen. 

De gewone soort, Dreyssenia Wolge of polymorpha, is kleiner dan de 
gewone Mossel, en geelachtig grijs. Men vindt haar in de rivieren van het 
oostelijk Europa, en zelfs in sommige streken van ons land, b.v. in den Rijn 
bij Leiden, bundelsgewijze aan andere schelpen, stukken hout en zelfs aan 
de kiel van schepen aangehecht, waarmede zij waarschijnlijk tot op grootere 
of kleinere afstanden weggevoerd en verplant wordt. 

| 
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De Modiola’s. (Modtöla.) 

Zij hebben veel overeenkomst met de voorgaanden , maar de spits ligt zijde- 
lings op de korte zijde der schelp. Er zijn een aanzienlijk getal soorten van 

dit geslacht bekend. Zij worden nagenoeg in alle zeeën gevonden. 
Hiertoe behoort Modiola tulipa, uit de West-Indische zee. 

De Boor-mossels. (Lithodomus.) 

Zij hebben eene zeer langwerpige nagenoeg cylindrische schelp met eene 
zeer dikke opperhuid, over welke zich bij sommigen nog eene kalklaag vormt. 
De baarddraden ontbreken, en zij leven in de zee, in gaten, welke zij in 
steenen of koralen boren. Men heeft een twaalftal soorten onderscheiden. 

De meest bekende, de zeedadel of steendadel, Lithodomus daclijlus of 

lithophägus, bereikt de lengte van eenen vinger, is bruin van kleur en boort 
zich reeds in den jongen leeftijd holen in rotsen, welke zij, bii verderen groeì 
steeds verwijdt, maar niet meer verlaten kan. 

DE PINNA'S. (PINNA.) 

De schelpen dezer dieren zijn groot, driehoekig of waaijervormig, en veelal 
als, met elkander overdekkende, schubjes bekleed. Zij bewonen de zeeën der 
heete en warmere gewesten en worden loodregt in het zand stekend aan- 
getroffen. Men kent omstreeks een twintigtal soorten van deze familie. 

De meest beroemde, Pinna squamösa, hamdoublet genoemd, wordt tot 

twee voet lang. In Tarente en op Sicilië spint men hare baarddraden met 
zijde tot draden en maakt daaruit kousen of handschoenen, die echter, zeer 
broos en onoogelijk zijnde, slechts als zeldzaamheid gekocht worden. 

DE SCHUIT-SCHELPEN. (ARCACÈA.) 

Beide schalen zijn bij deze dieren gewoonlijk van gelijke grootte en gelijken 
vorm: zij hebben dikke, uitwendig veelal ruwe, wanden en haar slot is 

van eene rij van vele kleine in elkander grijpende tanden voorzien. De beide 
spierindruksels zijn zeer sterk. De voet is krachtig, en de mantel geheel 
gespleten. Zij bewonen de zee. Men kan tot deze familie de volgende geslachten 
brengen. 

De Ark-schelpen. (4rca.) 

Zij hebben dwarsche, ongelijkzijdige, somtijds gapende schelpen met eene 
schub- of hairachtige opperhuid; eenen met eene rij van tanden bezetten 
slotrand; eenen korten, dikken, voor het vasthechten met eene hoornvlakte , 

in plaats van met beardhairen, toegerusten voel; en een dubbel hart : zoodat 

voor ieder paar kieuwen eene kamer en eene voorkamer aanwezig zijn. Er 
zijn meer dan honderd soorten van dit geslacht bekend. Zij worden in de 
zeeën der heete en gematigde gewesten aangetroffen. 
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Bij de eigenlijke Arca’s zijn de tandjes aan den slotrand van gelijke grootte, 
en op eene regte lijn geplaatst. Hiertoe behoort Arcu Now, de Noachs-ark, 
alzoo genoemd wegens de schuitvormige gedaante harer gapende schalen. 
Drie duim lang, uit de Middellandsche zee. 

Men noemt Cucullcea de soorten, wier slot aan het einde met twee tot vijf 
grootere tanden gewapend is. — Hiertoe behoort Cuc. concamerâta of auri- 
culiféra, uit de Indische zee, vier duim lang, wit, in het midden geelbruin. 

De Schuif-schelpen. (Pectunculus.) 

De tandjes van den slotrand zijn op eene gekromde lijn geplaatst; de schelp 
is linsvormig, en de groote voet is tweesnijdig en dient tot het voortschuiven 
op den grond. Zij leven in de diepte der zee. Van het twintigtal bekende 
soorten voeren wij aan : 

Pectuncülus pilósus : de schaal dik, drie duim in doorsnede, bruin met 
eene fluweelachtige opperhuid, uit de Middellandsche zee. 

De Neutjes-schelpen. (Nucxla.) 

Bij deze schelpen vormt de met vele tandjes bezette slotrand eenen hoek, 
in wiens midden de band ligt. Het zijn kleine dieren, van welke men een 
aanzienlijk getal soorten kent. 

Hieronder behoort Nueitla margaritacëa uit de Noordzee, zoo groot als 
een stuiver, olijfbruin, van binnen parelmoerwit. 

De Trigonia. (Frigoma.) 

Van dit geslacht zijn slechts eenige levende, de stille Zuidzee bewonende, 
soorten bekend. De meest algemeene is Trigonia pectinâta. Zoo groot als 
een gulden, met geschubde overlangsche ribben, van buiten bruinachtig, 
van binnen paarschachtig. De slottanden van hare schelp zijn zamengedrukt, 
lang, aan de zijden van voren voorzien en zoo geplaatst, dat er steeds lwee 
aan de eene schaal tusschen vier der andere schaal grijpen. Zij is bruinrood 
van kleur. 

DE KOM-SCHELPEN. (CH AMLE.) 

Zij hebben eene onregelmatige , vastgehechte schaal, aan het slot met eenen 
dikken, schuinschen tand, welke in eene groef van de andere schaal past. 
De voet is klein; de mantel grootendeels gespleten, en van achteren in twee 
korte, aan den rand met draadjes bezette buizen uitloopend. 

Zij leven in de zee, voornamelijk in die der heete gewesten, en ontbreken 
geheel in de koude streken. 

Hiertoe behoort de foelie-doublet, Chama lazarus of damecornis, uit 
de Oost-Indische zee; Chama maecrophylla, door velen ook lazarus ge- 
noemd, grooter dan een rijksdaalder, met vele platte uitsteeksels bedekt, 
rood van kleur, en uit de Middellandsche zee. 
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DE BAK-SCHELPEN. (TRÍDACHE.) 

De beide schalen dezer dieren zijn gelijkvormig, dik; het slot is van 
ehuinsche tanden van ongelijke grootte voorzien, en de beide sluitspieren 
iggen zoo digt bij elkander, dat aan iedere schaal slechts één indruksel te 
ien is. Zij zijn hieraan en ook aan hare grootte en zwaarte, in welk opzigt 
ommigen alle overige Schelpdieren overtreffen, gemakkelijk te onderkennen. 
ij worden in de Indische en Chinesche tot in de Stille Zuidzee aangetroffen, 
aar zij op den grond van het water liggen. 

De eigenlijke Tridacna’s hebben baarddraden. De beroemdste soort, Trid. 
igas, is het grootste aller Schelpdieren : de schelp wordt tot vijf voet lang en 

ijf honderd pond zwaar. Daar men ze somtijds in de kerken tot doopvonten, 
aar vooral tot wijwaterbakken gebruikt, zoo verkregen zij den naam van 

bénitiers. — Trid. squamösa, van de Roode tot de Moluksche zee ver- 

reid, wordt een voet groot, en is geelachtig met zes of zeven rijën regtop- 
staande schubben. 

Bij eene soort, Tridacna (Hippöpus) maculäta, ontbreken de baarddraden. 
Zij bewoont de Indische zee, is wit, maar heeft buitengewoon hooge van 
roode vlekken voorziene ribben. Zij wordt ook zeer groot. 

DE HART-SCHELPEN. (CARDÌA.) 

Zij hebben hartvormige, meestal straalachtig geribde schalen van gelijke 
grootte en gelijken vorm, met uitstekende, omgerolde spitsen, en een uit- 
wendigen band. De mantel js over de helft gespleten, van achteren van voeler— 
achtige draadjes voorzien, en in twee korte adembuizen uitloopend. Zij worden 
in alle zeeën, en sommigen zelfs in de binnenzeeën, zoo als b.v. de Kaspi- 
sche zee aangetroffen. 

De eigenlijke hartschelpen, Cardium, hebben de schelp gezwollen, en 
van voren zoowel als van achteren gezien, hartvormig. Het slot wordt aan 
jedere schaal door twee onder de spits liggende tanden gevormd, welke 
kruislings met die der andere schaal in elkander grijpen; behalve deze zijn 
nog eenige verwijderde zijdelingsche tandjes aanwezig. De voet is groot, 

en veelal kniegewijze gebogen. Men heeft omtrent honderd dertig soorten 
van dit geslacht opgeteld. Velen zijn zeer fraai van kleur. 

De gemeenste in de zeeën om Europa is de kokhaan, aan onze kust ook 
krans genoemd, Cardium edüle, eenen duim lang, wit, met omstreeks 

vijfentwintig, door dwarsrimpels doorkliefde straalvormige ribben. Zij wordt 
gegeten, en de schelp dient met anderen om er kalk van te branden. Card. 
echinätum, uit de Noordzee, en aan onze kust schramp genoemd, wordt 
zoo groot als eene vuist, is geelbruin, met concentrische donkerbruine banden 
en met ongeveer twintig, met stekels bezette ribben. 

De soorten, wier schelp van voren naar achteren zamengedrukt en aan 
de spits tot aan den rand van eene snijdende lijst voorzien is, dragen den 
naam van Hemtcardium. Hiertoe behooren het Venus=-hart, Cardium cardissa 
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en Card. Junönis: beiden uit de Indische zee, hartvormig; wit, de eers 

met purpervlekken. | 

De Isocardia’s, Isocardia, hebben eenen kleinen, nagenoeg vierkanter 
voet; de schelp is kogelachtig hartvormig, en hare spitsen zijn naar vorer 
en buiten gekromd. Er zijn slechts een klein getal levende soorten van di 
ondergeslacht bekend. De eene, de zofskap, Isoc. cor, is glad, rosachtig 
naar het bruine, zoo groot als eene vuist, en gemeen in de Middellandsche zee, 

Sommige soorten, Cardita, hebben den mantel geheel gespleten. Hiertoe 
behoort Cardita antiqua uit de Middellandsche zee, eenen duim in middellijn,’ 
bruin geribd, met witte zig-zag-slreepjes. Eene der grootste, Card. phre 
netica, uit de Roode zee, is ovaal, drie duim breed, en bruin van kleur. 

DE VENUS-SCHELPEN. (VENÈRES) 

De schelp is vrij, regelmatig, niet gapend, en beide schalen zijn gelijk 
vormig. Het slot is gewoonlijk met drie schuinsche tanden, en somtijds van 

achteren met een klein zijtandje gewapend. De korte band ligt uitwendig. 
De mantel is aan den rand van voelerachtige draadjes voorzien, en van voren 

open, ten einde den grooten, puntigen en zamengedrukten voet door te laten. 
Er zijn twee, aan den wortel niet zelden vereenigde, middelmatige adem- 
halingsbuizen aanwezig. De soorten van deze familie worden in alle zeeën — 
aangetroffen. 

Bij de eigenlijke Venusschelpen, Venus, ontbreken de kleine zijtanden 
aan het slot, hetgeen, hetzij aan iedere schaal met drie, hetzij aan de linker 
schaal met vier tanden gewapend is. De soorten, welke laatstgenoemd kenmerk 
dragen, worden gewoonlijk onder den bijzonderen naam van Cytherèa aan- 
gevoerd. De soorten van dit geslacht zijn zoo talrijk, dat zij, naar men 
meent, omstreeks een—zesde gedeelte van alle bekende Voetschelpdieren uit- 
maken. De meesten hebben drie tot vier duim in middellijn. Zij worden 
aan onze kust krompen genoemd. Velen zijn buitengewoon fraai van kleur, 
en deze behooren, zoo als dit meestal het geval is, in de heete gewesten 
te huis. — Eene soort van de Middellandsche zee, Venus verrucósa, is 
nagenoeg hartvormig. Eene andere uit diezelfde zee, Venus decussäta, is 
langwerpig. — Venus (Cyl.) lusoria of chione, de speel-doublet, wordt 
op de binnenzijde door de Chinezen en Japanners beschilderd en tot zekere 
spelen gebruikt. De Venus-kous, Venus (Cyth.) dione, uit de Moluksche zee, 
is vleeschkleurig, en heeft eene purperkleurige, met eenen krans van stekels 
emgevene spleet. 

Bij anderen, Cyprina, is het slot met drie ongelijke tanden, en van achteren 
met een verwijderd tandje gewapend, — Hiertoe behoort Cypr. islandica, 
gewoonlijk vier duim in middellijn, olijfbruin, uit onze Noordsche zeeën. 

De Lucina's hebben eene kringvormige schelp en eenen langen worm- 
vormigen voet. Hiertoe behoort Lucina lactéa, uit de zeeën om Europa, wit, 
nagenoeg zoo groot als een gulden. 

Tot deze familie behoort ook Venéripis iris, uit de Middellandsche zee. 
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DE TELLINAS. (TELLINZE.) 

_De Tellina's hebben eene dwars verlengde, ongelijkzijdige schelp, wier 
beide schalen van gelijke grootte zijn, waarvan het achtergedeelte echter, 
of met andere woorden het gedeelte waar de band zit, gewoonlijk verkort is 
in plaats van verlengd, zoo als dit bij de meeste andere schelpen het geval 
is. De band is uitwendig. De mantel is aan den rand met voelerachtige 
draadjes bezet, en van achteren gesloten. Zij hebben twee, veelal zeer lange 
 ademhalingsbuizen, die van lange, terugtrekbare spieren voorzien zijn. 
__Men kan bij deze groote familie, wier talrijke soorten over alle zeeën ver- 

breid zijn, de volgende hoofdgeslachten onderscheiden. 

De eigenlijke Tellina’s. (Zellina.) 

De schelp is dwars verlengd, met drie afgeronde nagenoeg gelijke zijden ; 
aan het achtereinde geplooid, en veelal een weinig regts gekromd. Het slot 
is, behalve de min of meer onduidelijke zijtandjes, aan iedere schaal met 
twee, of aan de eene slechts met eenen tand gewapend. De band is lang. 
Zij worden in alle zeeën gevonden. Velen zijn fraai gekleurd, en niet zelden 
met breede straalachtige strepen versierd. Men heeft ongeveer twee honderd 
soorten van dit geslacht opgeteld. 

In de Noordzee zijn gemeen, Tellina fabula, dwars ovaal, bruingeelachtig 
wit, een duim breed, en Tell. tenuis, ronder, veelal geel of roodachtig van 
kleur. Zij dragen aan onze kust den naam van boternapjes. De goude tong- 
doublet, Tell. foliacea, van den Indischen Archipel, drie duim breed en 

wasgeel, is zeldzaam. De gewoonste soort in deze zeeën is de Ceyloneesche 
zonnestraal, Tell. virgata, twee duim breed, roodachtig met geele con- 
ecentrische strepen. 

Sommige soorten vormen een ondergeslacht, Psammobia genoemd. Hiertoe 
behoort Ps. feroënsis, uit de zeeën om Europa, twee duim breed, vaal grijs 
bruin van kleur. 

De Matten-schelpen. (Donae.) 

De schelp is driezijdig en hare achterzijde zeer kort, terwijl de voorzijde 
lang en zamengedrukt is. Behalve eenige, veelal onduidelijke zijtandjes, is 
het slot aan de eene schaal met twee, aan de andere met een’ tand gewapend. 
Men kent een veertigtal soorten, uit alie zeeën. 

Onder deze behooren het stompje, Donax truncùülus : binnenrand gekerfd; 
olijfgroen, met straalvormige fijne streepjes; van binnen veelal violet; ruim 
een duim breed, In de Europeesche zeeën. Donaa scrotum, uit de Indische 
zee; dubbel zoo groot. 

DE MACTRA'S. (MACTRZE.) 

Deze schelp is gelijkschalig en vrij. De band is inwendig en zit in eene 
groef; maar bij sommigen is ook nog een uitwendige band aanwezig. De 

voet is driehoekig. De van achteren gesloten mantel loopt hier in twee, niet 
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zelden vereenigde buizen tot het ademhalen uit. De talrijke soorten van dez 

familie bewonen de zee. 
De eigenlijke Mactra’s hebben de schelp nagenoeg volkomen driezijdig 

de band is van binnen in eene driehoekige groef onder de dikke spitsen vas 

gehecht en heeft naast zich eenen kleinen, gevorkten tand, De adembuize 

zijn vereenigd. Zij leven in het zand, langs de kusten. Bij de meesten zij 

in de linker-schaal nog twee zijlanden aanwezig, welke door twee blaadjes 

der regter-schaal opgenomen worden. — Aan ons strand, zoo als aan de 

overige kusten van Europa, vindt men steeds zeer menigvuldig Mactra stul 

törum: van binnen licht purperkleurig; van buiten glad, geelroodachtig 

graauw , met onduidelijke witte stralen; twee duim in middellijn, Mactra 
sölida uit de Noord- en Oostzee, is geelachtig of graauw, somtijds met 
bruine of blaauwe banden, half zoo groot als de voorgaande; beiden bij ons 
eenvoudig strandschelpen genoemd. — Mactra helvacèa uit de Middelland- 
sche zee, is nagenoeg vijf duim breed. 

Sommige soorten, Frigonella, hebben eene spherisch drichoekige, platte 
schelp, wier vooreinde kort, het achtereinde gapend is. Het slot is klein, 
in de linker-schaal met één’, in de regter met twee tandjes. De adembuizen 
zijn gescheiden en lang. Hiertoe behoort Prig. plana, die diep in het zand 
langs onze zeekusten leeft, zoo groot als een gulden, zeer plat en wit van 

kleur is. 

DE GAAP-SCHELPEN. (MYACÈA.) 

De schelp dezer dieren is, hetzij slechts aan de eene, hetzij aan beide zijden 

sterk gapende, en de beide schalen zijn veelal een weinig ongelijkvormig. 
De band zit bij de eenen van binnen, bij de anderen van buiten. De mantel 
is nagenoeg geheel gesloten en veelal zeer dik en vleezig. De beide adem- 
buizen zijn met elkander vergroeid, De voet is klein. Deze dieren worden 
in alle zeeën aangetroffen. 

De eigenlijke Gaap-schelpen. (Mya) 

De schelp is eivormig en aan beide einden gapend. De linker schaal is 
onder de punt met eenen grooten lepelvormigen tand gewapend, die door eene 
groef aan de regter-schaal opgenomen wordt. De mantel is, op eene kleine 
opening voor den kleinen voet na, geheel gesloten, en loopt van achteren in 
de twee, lange en dikke, zamengegroeide adembuizen uit. Zij graven zich 
in het zand langs de zeekusten. De soorten van dit geslacht zijn niet talrijk. 

Hiertoe behoort de gaper of slijkmossel, Mya arenaria, gemeen langs 
onze kusten. Kleur roestgeelachtig, vier duim breed. Even gemeen aldaar 
is het kussentje (Mya truncata). 

Eene zeer groote, drie-vierden voet breede, zeer dikke soort uit de Middel- 

landsche zee is Panopea Aldrovandi. 
Aan de Gaapschelpen sluiten zich aan de Lutraria’s, die anderen bij de 

Mactra's plaatsen, tot welke zij ook door de tanden van het slot naderen. Het 
zijn tamelijk groote ongekleurde schelpen. Hiertoe behoort Lutr. elliptica, 
een halven voet breed. 
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Sommige soorten, b.v. Sazicäva arctica, uit onze Noordsche zeeën, 
hebben het slot zonder of met een stomp tandje, veelal eenen zeer grooten 
byssus, en zij boren zich in steenen in. De genoemde soort is een duim lang 
en witachtig van kleur. 

De Pholadomya. (PAoladömgya.) 

De schelp dezer soort, Pholadomya candida genoemd, is dun, doorschij- 
nend, gezwollen, dwars langwerpig eivormig, zonder tanden aan het slot en 
aan beide zijden gapend. Deze zeldzame soort bewoont de West-Indiën. 

Aan deze sluit zich aan Glycimeris siligua uit de Hudsonsbaai, met eene 
dikke, afgeronde en door eene dikke, zwarte opperhuid overtrokkene schelp ; 
drie duim breed. 

DE SCHEEDE-SCHELPEN. (SOLEN.) 

De schelpen zijn regelmatig, aanzienlijk dwars verlengd, en veelal smal, 
van voren en van achteren gapend, met tanden aan bet slot, eenen uitwendigen 

band, en twee gelijkvormige schalen. De mantel is zakvormig; de voet dik, 
veelal rolvormig, en aan het einde stomp. De beide adembuizen zijn bij de 
eenen gescheiden, bij de anderen vergroeid. Deze dieren leven in de zee, 
vrij in het zand. Zij worden aan onze kusten gewoonlijk messen, naalden 
en gouden naalden genoemd. 

Bij de meeste soorten zijn de tanden van het slot klein, en de voet is 
rolvormig, kort, en aan het einde stomp. Men kent een dertigtal soorten 
van dit geslacht. De gewone soort, Solen vägina, die ook aan onze kust 
gemeen is, wordt, zoo als ook andere haar naderende soorten, om de gestalte 

harer schelp, messenhecht genoemd. Zij heeft somtijds eenen halven voet 
lengte, en het, van eenen tand aan iedere schaal voorzien, slot ligt nagenoeg 

geheel aan de voorzijde der schelp. Solen ensis van. onze kust wordt peul 
doublet genoemd — Bij Solen lëgumen uit de Middellandsche zee ligt het slot 
meer naar achteren.— Solen (Macheera) radliâtus, de blaauwe zonnestraal, 

uit de Indische zee, vier duim breed, is paarschachtig met vier wilte, con- 

eentrische banden. 
Men heeft onder den naam van Psammösolen of Solecurtus een zestal 

soorten afgescheiden, wier schelp eirond en aan iedere schaal, aan het slot, 

van twee tanden voorzien is. Hiertoe behoort de roode rozen-zonnestraal, 

Psamm. strigilätus, uit de Middellandsche zee, twee tot drie duim breed, 

en geelachtig rosé met twee witte banden. 

De Solenömya’s of Solemya’s wijken in vele opzigten van de voorgaanden 

af. De schelp is met eene dikke, bruine, glanzige huid bedekt, en het slot 

heeft geene tanden. De mantel is aan zijn voorste derde gespleten. De voet 

is groot, rolvormig en aan het einde tot eene, aan den rand van franjes 

voorziene schijf verbreed; en er is aan weêrszijde slechts ééne, als de vlag 

eener veder gevormde kieuw aanwezig. Er zijn slechts vier soorten van dit 

geslacht bekend. Eene, Solenom. mediterränëa , bewoont de Middellandsche 

zee, is twee duim breed en olijfbruin. À 
56 
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DE BOOR-SCHELPEN. (PHOLADES.) 

De witte schelp dezer dieren is aan beide zijden gapend, en heeft noeh 
band noch een eigenlijk slot’, maar in plaats daarvan, onder de spits van ieder 
schaal, een lepelvormig uitsteeksel, waaraan zich de krachtige spieren van 
den korten, dikken, aan het einde als afgehakten voet, vastzetten. De mantel — 
is, behalve eene opening voor den voet, gesloten. De kieuwen zijn lang, 
puntig, en het einde is vrij, en tot in de zeer lange ademhalingsbuizen reikend. 
Deze dieren boren zich in hout, steenen, of ook andere in de zee liggende _ 
voorwerpen, en bekleeden hunne woning niet zelden met kalkachtige wanden. 
Zij worden in alle zeeën aangetroffen, en vormen de twee volgende hoofd 
geslachten. 

De Steen-boorders. (Pholas.) 

Zij hebben langwerpige, met rasptandjes bezette en van voren, aan de 

rugzijde, eenigzins naar buiten omgeslagene schalen, omdat hier de mantel 
paar buiten tredende, zich om de spitsen heenslaat; hij bevat niet zelden 

eenige afzonderlijke tusschen de spitsen gelegene kalkstukjes. De beide adem- 
halingsbuizen zijn door de uitwendige bekleeding tot een geheel versmolten. 
Deze dieren boren zich in steen, steenkoralen en hout, of leven ook een- 

voudig in het zand of den modder. 
De aan de kusten van Europa gewone soorten zijn Pholas erispäla, twee 

tot drie duim breed, dik en rolvormig, Pholas dactylus, langer en veel 
meer langwerpig : beiden witachtig van kleur. Eene andere soort der Middel 
landsche zee is Pholas callosa. Aan de kust van Chile wordt Pholas chi- 
loënsis gevonden. 

De Hout-boorders. (Zeredo.) 

De Houtboorders, ook boorwormen en bij ons gewoonlijk paalwormen 
genoemd, hebben een rolvormig zeer verlengd en derhalve wormwormig lig- 
chaam, hetgeen door den eveneens rolvormigen mantel bedekt wordt, die slechts 

van voren gespleten is om den voet door te laten, terwijl hij van achteren 
in twee korte buizen uitloopt, aan welke twee, uit een of verscheidene kalk- 
stukjes bestaande schapvormige aanhangsels bevestigd zijn. De korte, na- 
genoeg ringvormige, ofschoon tweekleppige schelp, die op de buitenvlakte 
met scherpe hoekige strepen als eene vijl gewapend is, omgeeft slechts het 
vooreinde van het lange ligchaam. De mond is klein. De kieuwen zijn zeer 

lang als stroken lint, aan weêrszijde onderling vergroeid, en zij hangen vrij 
in de buisvormige mantelholte. Deze dieren doorboren het hout van schepen, 
palen, sluizen, enz., in alle rigtingen, en vormen op deze wijze pijpvormige 
galerijën, die met eene, door den mantel afgescheidene kalkkorst bekleed 

worden. Zij beginnen dit werk reeds zeer jong, hebben daarbij, zoo als 
dit alle Schelpdieren doen, de ademhalingsbuizen naar buiten gerigt, en 
boren, naar mate zij groeijen, verder, weshalve de galerijën, hoe dieper 
hoe ruimer worden, en de dieren niet meer terug en vrij kunnen komen. 
Men meent dat zij van gescheidene sekse, en dat de mannelijke voorwerpen 
veel zeldzamer zijn dan de vrouwelijke. Men begreep vroeger alle bekende 
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soorten Onder den naam van Terëdo navälis, en heeft daarentegen later een aanzienlijk gelal soorten onderscheiden. De soort, welke vooral in ons land 
beruchtheid verkregen heeft, Ter. Sellii, zegt men uit de tropische zeeën 
door schepen tot ons gebragt te zijn. Zij rigtte vooral in 1750, zoowel in 
Zeeland of aan de oevers der Zuiderzee groote verwoestingen aan, vernielde 
zelfs hel nieuwe paalwerk der dijken in weinig maanden, en slechts door 
de besteding van vele millioenen, door aanbrengen van rotsblokken en andere 
harde stoffen, mogt het gelukken, de dijken te bewaren, en geheele land 
streken voor overstrooming en eenen wissen ondergang te redden. Na dezen 
tijd is dit dier niet weder in zulke menigte waargenomen geworden. Het 
heeft eenen halven tot eenen voel lengte, maar is niet dikker dan een Regen- 
worm, 

Men heeft onder den naam van Cypkus of Cuphus of Septaria twee soorten 
afgescheiden, welke insgelijks eene kleine schelp hebben, maar in eene 
lange kegelvormige buis steken, die zelve jn het zand der zee steekt. Deze 
buis is met onregelmatige insnoeringen, en aan het smalle uiteinde door een 
tusschenschot in twee buizen verdeeld. Eene dezer soorten, Cyphus poly- 
{halamias of arenarius, komt uit de Moluksche zee, en wordt meer dan 
twee voelt lang; de andere, Cyphus mediterranëus, uit de Middellandsche 
zee, een halven voet lang : beiden witachtig van kleur. 

DE BUIS-SCHELPEN. (FISTULANE.) 

Zij zijn zeer naauw met de Boorschelpen verwant; maar de voet is klein, 
puntig en somtijds van baarddraadjes voorzien, en de witte schelp is zonder 
een lepelvormig uitsteeksel voor de aanhechting der voelspieren, maar heeft 
somtijds een’ kleinen band. Het dier zit veelal in eene kalkachtige buis, 
en is niet zelden, ten minste met een zijner schalen daarin vastgegroeid. 
Men heeft bij deze familie de volgende geslachten onderscheiden. 

De Gastrochsena’s.” (Gastrochena.) 

De Gastrochcena’s, ook Fistulana’s genoemd, hebben eene dunne, gelijk 
schalige, nagenoeg bijlvormige schelp, welke op de buikzijde voornamelijk 

naar voren sterk gapende is, en de spitsen geheel naar voren liggend heeft, 
De voet heeft kleine baarddraden. De kieuwen zijn dik, 

Sommige soorten, zoo als Gastrochdena mumiía of clava, van de kust 
van Coromandel, leven in eene kalkachlige, knodsvormige, van voren ge- 

slotene ea van achteren opene, vrijë buis. Andere wonen ingesloten in holen 
van steenkoralen, groote schelpen of bekleedselen van andere zeedieren, en 

vormen eene onvolmaakte buis, die slechts gedeeltelijk naar buiten te voor- 

schijn komt, 

De Clavagella’s. (Clavagella.) 

Zij hebben eene eivormige, een weinig gewelfde schelp, wier eene schaal 
geheel met de kalkachtige knodsvormige bnis, waarin deze dieren wonen, 
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vastgegroeid is, terwijl de andere vrij daarin is. Deze buis, welke dikwijls _ 
van stekels of aan den voorrand niet zelden van eene spleet en korte opene 
buisjes voorzien is, vindt men in rotsen, steenkoralen of andere voorwerpen _ 
in de zee vastgegroeid, of ook vrij in het zand stekend. 

Hiertoe behooren Clavagella aperta en läta uit de Middellandsche zee. _ 
Andere soorten worden in de tropische zeeën aangetroffen. 

De Aspergillum’s. (dspergillum.) 

De schelp is zeer klein en hare beide kleppen zijn geheel vastgegroeid 
in eene lange rolvormige, naar achteren naauwere en hier opene kalkbuis, 
terwijl het vooreinde door eene schijf gesloten is, die echter van eene menigte 
opene buisjes en in het midden van eene opene spleet voorzien is. De voet 
is grooter dan gewoonlijk. Men kent ongeveer een viertal soorten, allen uit 
de tropische zeeën. Men vindt ze, op banken of vlakke zeeslranden met het 
breede einde der buis in het zand steken. 

De meest bekende soorten zijn Aspergillum javanieum uit de Indische zee, 
en Asp. väginiferum uit de Roode zee: beiden ongeveer een halven voet 
lang. Asp. agglutinans is kleiner. 

DE ARM-SCHELPDIEREN. (BRACHIO CONCHE.) 

De Armschelpdieren, welke men gewoonlijk Brachtopùda of Palliabran- 
chiata noemt, hebben, zoo als de Voetschelpdieren, een zamengedrukt in 
twee schalen ingesloten ligchaam : maar hunne schalen, ofschoon symmetrisch 
gevormd, zijn van ongelijke grootte, en hoewel zij veelal van een slot voorzien 

zijn, is dit echter steeds zonder banden. De mantel, steeds volkomen in twee 
lappen gescheiden, is van stijve, zeer brooze borsteltjes, in stede van weeke 
draden (cirri), voorzien; hij heeft talrijke vaten, en vervangt tevens de plaats 

der kieuwen; er zijn steeds twee harten aanwezig; men ontwaart, aan 

weêrszijde van den mond, een groot week, met voeldraadjes voorzien, in de 

rust opgerold, aanhangsel, arm genoemd; de getakte eijerstokken zijn in den 
mantel geplaatst. Deze dieren zijn steeds vastzittend, leven allen in de zee, 
en zijn noch door grootte, noch door fraaije kleuren in het oog vallend. 

Bij sommigen is eene der schalen aan andere voorwerpen, zoo als dit b.v. 
bij onze Oesters plaats heeft, vastgehecht; bij anderen is een kortere of langere 
pees- of vleeschachtige steel aanwezig, door welken de vasthechting van het 
geheele dier bewerkstelligd wordt. De sehalen zijn meestal zeer dun, en 

somlijds zelfs buigbaar. De grootere linker schaal wordt veelal de rugschelp; 
de kleinere regter, de buikschelp genoemd. De sluitspieren der schaal zijn 
meestal vier paar in getale, en loopen in eene schuinsche rigting. 

Deze dieren komen in de IJszee voor, en leven meestal op eene aanzienlijke 
diepte in de zee. Deze afdeeling der Schelpdieren is, in het tegenwoordige 
tijdvak van onzen aardbol slechts door een tamelijk klein getal van vormen 
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en soorten vertegenwoordigd; terwijl zij in vroegere tijdvakken veel talrijker 
waren. 

Men kan bij deze afdeeling de volgende hoofdgeslachten onderscheiden. 
De Terebratüla’s hebben schalen van ongelijke grootte, van eene rond— 

achtige gestalte; die met een slot met twee uitsteeksels aan elkaâr gehecht 
zijn, van welke de grootere, bij het slot, van eene opening voorzien is, 

dienende tot het doorlaten van eenen korten steel, met welken het dier aan 
den grond bevestigd is. De armen worden ondersteund door twee kalkachtige, 
gekromde, van de kleine schaal komende stukken. De borsteldraden van den 
mantel zijn zeer klein. Zij hebben gewoonlijk eenen halven tot eenen duim 
in middellijn. Eenige der meest bekende soorten zijn Terebratüla of Anomia 
caput serpentis uit den Allantischen Oceaan en de Noordzee; Ter. dorsäta, 
uit de straat van Magellaan; Ter. chilensis van de kust van Chile; Ter. 

 psittacëa, en anderen. 
Bij de overigen ontbreekt het slot. Bij de eenen dezer, Cranta of Orbicùla 

genoemd, zit de eene schaal met hare geheele vlakte op den grond gehecht, 
en de andere is, even als bij Patella, plat piramiedvormig. Hiertoe behooren 
Crania anömdla of norwegica van de rotsige kusten der Noordzee, Crania 

lamellosa van Peru, en nog eene of twee andere soorten. — Bij de anderen, 
LEingùla, zijn de schalen hoornachtig, langwerpig, nagenoeg van gelijke 
grootte, met eenen dikken, vleezigen, van binnen hollen, en tamelijk langen 

steel vastgehecht, en de borstels van den mantel zijn lang. Er zijn omstreeks 
een zestal soorten van dit geslacht bekend, welke allen in de zeeën der heete 
gewesten t’ huis behooren. Bij de meest bekende, Ling. andtina, uit de 
Oost-Indische zeeën, is de schaal bruinachtig. Bij Ling. hians is zij fraai 
groen. De losse schalen der gewone soort, werden vroeger, alvorens men het 

geheele dier kende, met den naam van Patella ounguis bestempeld. 
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DE ZAK-DIEREN. (TUNICATA.) 

De Zakdieren, die men gewoonlijk ook huidzakdieren noemt, vormen 
eenen, in vele opzigten op zichzelf staanden diervorm, welke in meer dan 
een opzigt de Plantdieren nadert. Het zijn enkel levende of koloniesgewijze, 
hetzij aan elkander gehechte, hetzij op eene gemeenschappelijke onderlaag — 
van verschillenden vorm geplaatsten, vastzittende of vrij zwemmende, her- 
maphroditische zeedieren; wier ligehaam door een zakvormig, leder- of 
geleiachtig, somtijds van eene zwemlap voorzien, bekleedsel met twee 
tamelijk groote, door zamentrekking of met kleppen sluitbare openingen om- 
sloten is, en uit een aan dezen uitwendigen zak min of meer gelijkvormig 
bekleedsel bestaat, hetgeen het spijskanaal met een klierachtig orgaan (volgens 
de eenen de lever, volgens anderen de nieren), eer eigenaardig groot 
kieuwvlies, de werktuigen voor de voortplanting, een eigenaardig gevormd 
hart zonder een verderen vatentoestel en een, aan de rugzijde van het dier 
liggend, zenuwknoopje bevat, in welks nabijheid men, bij vele soorten met 
een doorschijaend ligchaam, een werktuig waarneemt, hetgeen men be- 
weert, bij de eenen hel gezigls-, bij anderen den gehoorszintuig te verle- 
genwoordigen. 

Het uitwendige bekleedsel, zak (tesf) genoemd, hetgeen men met de 
schelpen der Schelpdieren kan vergelijken, bestaat uit eene zelfstandigheid, 
welke, slechts kool-, zuur— en waterstof, maar geen stikstof bevattende, in dit 
opzigt met die der plantenvezel (cellulose) overeenstemt; maar zich voordoet 
als eene min of meer dikke, gelei—, kraakbeen— of lederachtige massa, in 

welke, veelal zeer kleine, zelden groote en schubachtige, kalkdeelen bevat 
zijn. Wanneer dit bekleedsel geleiachtig is, is het tevens helder als glas 
en doorschijnend; in de overige gevallen is het min of meer volmaakt ondoor- 
schijnend. Deze zak is veelal blaas- of tonvormig; maar bij eenige vrijë 
soorten of de maskers van anderen is hij van een blad- of lancetvormig, aan 
de buik-, somtijds ook aan de rugvlakte bevestigd, aanhangsel voorzien, 
hetgeen als een roeistaart tot het zwemmen dient; bij anderen loopt deze 
zak ín eenen korteren of langeren steel uit, waarmede het dier aan andere 
voorwerpen vastzit; terwijl eindelijk bij de, tot gemeenschappelijke koloniën 
vereenigde soorten, de zakken der enkele voorwerpen gedeeltelijk tot een 
gemeenzaam omkleedsel ineensmelten, waarin de dieren wel afzonderlijk 

steken, maar veelal in dier voege gewijzigd zijn, dat de voorste opening van 
ieder voorwerp afzonderlijk naar buiten voert, terwijl de achteropeningen 
van allen in eene gemeenschappelijke, naar buiten geopende kloake uitkomen. 
Het eigenlijke ligchaamsbekleedsel, mantel genoemd, omdat het den zooge- 
naamden mantel der overige Weekdieren vertegenwoordigt, is min of meer 
onvolmaakt, dikwijls slechts bij de openingen, aan de binnenwanden van 
den uitwendigen zak vastgehecht: het bestaat uit eene soort van dunnen 
spierrok, en is insgelijks van twee openingen voorzien, welke zich aan die van 
den uitwendigen zak aansluiten. Eene dezer openingen ligt steeds aan het 
vooreinde van het ligchaam, en wordt, daar zij voornamelijk tot het opnemen 

« = 
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van water dient, voorste opening, somtijds ook mond, genoemd. De tweede 
opening is, hetzij aan de andere tegenovergesteld, hetzij min of meer naar 
‘voren aan de rugvlakte van het dier, of bij eenigen (Appendicularía) aan de 
buikvlakte, geplaatst: zij wordt achterste opening, of ook aars genoemd, 
omdat door haar het, in-de ligchaamsholte door de vooropening opgenomen, 
zeewater, te gelijk met de uitwerpselen, naar buiten gevoerd wordt. — De 

kieuwen vormen : hetzij (bij de Salpa’s) eenen schuins in de ligchaamsholte uit- 
gespannen hollen cylinder zonder spleten, die met digte streepjes van trilhairtjes 
bezet is; hetzij een groot vlies, hetgeen van vele, door trilhairen bezette 
spleetjes voorzien is, derhalve het voorkomen heeft van een zeer fijn traliewerk, 
aan den stokdarm vastgehecht is, maar bij sommigen (Doliolum) slechts 

langs den rug aanwezig is, terwijl het bij de overigen (de Ascidia’s en Appen- 
dieularïa's) eenen volmaakten zak vormt. — Het spijskanaal vormt eenen 
hollen, aan beide einden openen cylinder, die zelden regt, maar veelal lus 
of kluwvormig is, en gewoonlijk eene maagvormige verwijding heeft: zijn 
achtereinde ligt min of meer in de nabijheid van de achteropening van het 
dier; het vooreinde daarentegen, den slokdarm met den eigenlijken mond 

voorstellende, is niet zelden ver van de voorste opening verwijderd, en in 
het achtergedeelte van het dier geplaatst. Het hart, hetgeen in de nabijheid 

van het spijskanaal en de buikvlakte van het dier gelegen is, heeft de gedaante 
van eenen kleinen, hollen, aan beide zijden openen eylinder, die (zoo als 
men zich bij de met een doorschijnend ligchaam voorziene soorten gemak- 
kelijk kan overtuigen) door afwisselende zamentrekking en uitzetting, het 
opgenomene vocht langs sleuven voortstuwt, welke met trilhairen bezet zijn 
en in de middellijn van de rug— en butkvlakte liggen: dit geschiedt in- 
tusschen in dier voege, dat het hart, na zich langzaam, met een zeker 

getal pulsatiën voorwaarts bewogen en het vocht in de rigting van achteren 
naar voren voortgestuwd te hebben, op eens slilstaat, om vervolgens, met 
nieuwe pulsatiën, zich achteruit te bewegen en het vocht in deze rigling voort 

te stuwen. 
De Zakdieren zijn hermaphroditen zonder uitwendige paringswerktuigen. 

Bij de meesten komt uit het ei „een, van een groot, tot het zwemmen dienend 
staartachtig huidaanhangsel voorzien, masker te voorschijn. Deze zoogenaamde 
staart verdwijnt met de verdere ontwikkeling van het dier vroeger of later, 
of blijft (bij Appendicularia) het geheele leven aanwezig. Bij de zamenge- 
stelde Ascidia’s ontstaan uit ieder masker, reeds bij het embryo in het ei, door 

deeling, verscheidene (meestal vier) individus; en bij deze dieren ontwaart 
men buitendien ook, vrij algemeen, eene voortplanting door koopvorming. 

Bij Salpa en ook bij Doliolum biedt daarentegen de voortplanting geheel 

eigenaardige bijzonderheden aan, en er heeft eene zogenaamde geslachts 

wisseling plaats, van welke wij later zullen geweg maken. 

De Zakdieren bereiken geene aanzienlijke grootte. De grootste evenaren 

in dit opzigt ongeveer eene mansvuist of een kippenei; de zamengestelde 

zijn kleiner. Sommigen zijn met fraaije kleuren versierd, anderen effen van 

kleur of helder als glas. Eenigen, b.v. de Pyrosöma’s, zijn sterk phosphores- 

cerend. Bij de vastzittende soorten is de beweging zeer gering en grootendeels 

beperkt tot het openen en sluiten van den mantel bij het in- en uitstooten 
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van water. De zwemmende soorten bewegen zich door laatstgenoemd middel 

voort, en het inslurpen en uitstooten van het water geschiedt alsdan met 

groote hevigheid. Zij voeden zich met allerlei in het water aanwezige dierlijke 

zelfstandigheden of mikroskopische diertjes. De Zakdieren worden in alle 
zeeën van den aardbol aangetroffen: de vastzittende langs de kusten, de 
vrijzwemmende in de opene zee, veelal op groote afstanden van het land. 
Laatstgenoemdeu zija ook min of meer uitsluitend op de heetere en warmere — 
geweslen beperkt. 

Men kan deze dieren verdeelen als volgt : 

DE ASCIDIA'S. (ASCIDÌE.) 

De soorten van dit groote geslacht, aan welken men ook, ofschoon de ge- 
slachten Pyrosoma en Appendicularia daarbij voegende, den naam van Tethije 
gegeven heeft, zijn voornamelijk gekenschetst, doordat de achteropening van 
haren zak op de rugvlakte van het dier, min of meer in de nabijheid der 
vooropening geplaatst is. Zij leven enkel, gezellig of zijn zamengesteld; zitten 
in den volkomen staat allen vast, en zijn in het algemeen de eenige vast- 
zittende van alle zakdieren. De zak is lederachtig en ondoorschijnend of min 
of meer kraakbeenig of geleiachtig. Zijne openingen kunnen door zamen- 
trekking gesloten worden, er zijn veelal van vier of meer straalsgewijze 
uitloopende insneden voorzien. Zij hebben zakvormige tralie-achtige kieuwen, 
en het begin van den darm ligt in het achterdeel van het ligchaam. Zij 
planten zich voort door eijeren, en sommigen buitendien door knopvorming, 
Het uit het ei komend masker heeft eenen roeistaart, en zwemt vrij rond, zet 
zich echter kort daarop vast, en verandert allengskens tot het volkomen dier 
door eene eenvoudige metamorphose. 

Men kan bij dit geslacht twee onderafdeelingen, te weten die der enkel- 
voudige en die der zamengestelde Ascidiën, aannemen, welke intusschen, 

niet door scherpe grenzen gescheiden zijnde, in elkander overgaan. 

De enkelvoudige Ascidia’s. (Ascidie simpltces.) 

Deze onderafdeeling bevat de soorten, welke hetzij steeds enkel leven, hetzij, 
wanneer zij zich door knopvorming vermeerderen, twee of meer gedeeltelijk 
aan elkander vastgehecht zijn ; de in laatstgenoemd geval verkeerende soorten 
of voorwerpen hebben sommigen onder den naam van Ascidie sociales van 
de overigen afgescheiden. Deze onderfamilie bevat de grootsten van alle Zak 
dieren. Zij zitten op rotsen, steenen, hoorns, schelpen, zeewier of andere 
in de zee liggende of drijvende voorwerpen vast, en zijn niet zelden met 
kleine polypstokken, zeeplanten, enz. begroeid. Het uitslooten van water 
geschiedt veelal met aanzienlijke kracht, en gemeenlijk door beide openingen. 
Men heeft sommigen dezer dieren met zakpijpen vergeleken, en ook zoo ge- 
noemd. 

Bij sommigen is de zak uit vele afzonderlijke harde schubachtige plaatjes 
zamengesteld. De openingen van den zak zijn konisch, en met zes stralen. 
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Hiertoe behoort Ascidia (Chelyosoma) Mac Leyänum uit de Noordsche 
zeeën. 

Bij anderen is de zak lederachtig, taai, insgelijks ondoorschijnend, maar 
somtijds van zeer fraaije kleuren voorzien; de openingen loopen ieder in 

} vier stralen uit, en zijn derhalve kruisvormig. Men omvat de soorten zonder 
j een’ gesteelden zak, onder den naam van Cynthia. Dit is eene der meest 
algemeen voorkomende vormen van Zakdieren. Men vindt veelal verscheidene 
voorwerpen, somtijds zelfs van verschillende soorten, gezellig en gedeeltelijk 
aan elkander gehecht op eenen grooteren of klein2ren hoop bijeen zitten. 
Eene der gemeenste soorten in de zeeën om het warme Europa is Ascidia 
(Cynthia) papillâta : zoo groot als een kippenei, met eenen roodachtigen 
zak, die eene ruwe oppervlakte heeft. Hiertoe behoort ook Asc. (Cynthia) 
momus, kleiner dan de voorgaande, maar bolvormig en rood, in de Roode 
zee, op zeewier zittend; en Asc. (Cynth.) mieroeosmus en eläcidens, nog 
kleiner, beiden niet zelden tot hoopen aan elkander gegroeid voorkomend, en 
in de Middellandsche zee levend. — Bij sommige soorten (Boltenia) loopt 
de zak aan zijn vooreinde bij de vooropening in eenen langen steel uit, die, 
zich afwaarts buigend, met zijn ander einde op den grond of andere voor- 
werpen vastzit, Hiertoe behoort Asc. (Bolt.) pedunculâta of ovifëra, zoo 

groot als een kippenei, digt met korte stijve hairen bedekt, de tamelijk dunne 
steel ongeveer eenen voet lang, en Asc. (Boll) fusiformis, het ligchaam 
zeer langwerpig : beiden uit de IJszee. 

Bij nog andere soorten is de zak geleiachtig, maar min of meer hard als 
kraakbeen, en veelal weinig doorschijnend. — Bij eenigen dezer (Phallusta) 
zijn de openingen ‘van meer dan vier stralen voorzien. Hiertoe behooren Asc. 

(Phall.) mammillâta : zoo groot als eene vuist; de zak witachtig, half= 
doorschijnend met dikke wanden en op de buitenvlakte van groote, onregel- 

matige, halfkogelvormige verhevenheden voorzien, gemeen in de Middellandsche 
zee; Asc. (Phall.) nigra, uit de Roode zee, zwart van kleur. — Bij anderen, 
Clavelina, is het ligchaam langwerpig, van onderen in eenen steel uit- 

loopend, en de openingen hebben geene straalvormige insneden. Hiertoe 
behoort Asc. (Clav.) boreâlis of clavatu, blaauwachtig halfdoorschijnend, 

uit de IJszee, en Asc. (Clav.) lepadiformis, van de rotsachtige kusten der 
Noordzee. — Bij nog anderen, zoo als bij Ase. (Perophöra) Listeri, komen 
de enkele, van eenen korten steel voorziene voorwerpen, op bepaalde afstanden 
achter elkander, als gesteelde vruchten, voort uit eenen langeren, liggenden, 

aan waterplanten bevestigden steel. Deze kleine soort werd aan de kusten 
van Groot-Britlanje waargenomen. 

De zamengestelde Asecidia’s. (dscidie composite.) 

Deze tweede onderafdeeling der Ascidia’s behelst alle soorten, welke, in 
grooteren of kleineren getale bij elkander, in eene gelei of lederachtige 
massa, van allerlei vorm volgens de soorten, in meerderen of minderen graad, 

ingesloten zijn. Deze massa zit op allerlei in de zee voorkomende voorwerpen 
of overtrekt deze met eene korst. De veelal zeer kleine dieren zilten niet 

EV 
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zelden in een grooter of kleiner getal ronde of langwerpige kringen bij elkaâr, _ 
en vertoonen alsdan eene soort van stervormige figuren. In dit geval komen 
de achteropeningen van hunnen zak somtijds in eene gemeenschappelijke, 
in het midden van de sterfiguur gelegene opening, als zoo veel bijzondere 
cloaka's, in eene algemeene cloaka uit. 

Bij eene soort, Diazona violacea, van de zuidkust van Spanje, heeft de 
Ascidia-stok de gedaante van eenen van eenen dikken voet voorzienen schotel, 
uit wiens middenpunt de enkele dieren zich, in twee, drie of meer rijën, 

straalvormig naar buiten uitbreiden, in welke rigting ook de beide openingen 
van den zak geplaatst zijn. De op deze wijze zamengestelde, geheel geleiachtige 
massa, heeft van den eenen rand tot den anderen zes duim in middellijn, 
terwijl er ongeveer twee duim op ieder enkel dier komt; het heeft eene zekere 
verwijderde overeenkomist met de Zee-anemonen (Actinia), en is paarschachtig 

van kleur. 
Bij eene andere soort, Synoïcum turgens, van de kusten van Spitsbergen, 

vormen de dieren, vier tot vijf onderling vereenigd, rolvormige, reglop staande, 
lederachtige, behairde, bruinachtig grijze massa’s, die veelal wederom, vier 
of meer bij elkander, aan hunnen wortel uit eenen gemeenschappelijken, 
dikken, maar korten steel te voorschijn komen. 

De kleine dieren van eene soort van de zuidwestkust van Australië, Sigil- 
lina austrälis genoemd, zitten, ieder afzonderlijk, maar digt bij elkander, 
in eene gemeenschappelijke, tot eenen voet Loe lange massa, die de dikte heeft 
van eene kinderpink, en met eenen steel op andere voorwerpen bevesligd is. 
Het ligchaam dezer diertjes loopt in cen zeer lang draadvormig uitsteeksel 

uit. 
Bij nog andere buitengewoon kleine soorten zitten de zeer kleine dieren 

in eene weeke, lederachtige, meestal eenen duim lange, massa, welke andere 
voorwerpen als eene korst overtrekt en geenen bepaalden vorm heeft. Hiertoe 
behooren Didemnum candidum en Eucceltum hospitiòlum, allen uit de 
Roode zee, 

Bij nog anderen ziju de, insgelijks buitengemeen kleine, dieren zoo geplaatst, 
dat zij zich op den halfkogel-, zak-, muts- of zwamvormigen Ascidiastok 

als ronde of langwerpige kringvormige, maar niet zelden onregelmatige en 
afgebrokene, figuren vertoonen. Bij dezen is somtijds in het midden van 
dezen kring van dieren cene algemeene kloaka voor de achteropeningen der 
zoo bijeen geschaarde dieren aanwezig. Dit is b.v. het geval bij Botryllus 
Leachii, de stok rood en onregelmatig ; Botr. polyeyelus of stellâtus, de stok 
zakvormig, van het Kanaal en de Middellandsche zee; bij Amarucium Nord- 
manni en anderen. Tot deze groep behooren ook Polyclinium constellatum, 
van de kusten van Frankrijk, de stok halfkogelvormig, blaauw, de dieren 
geel; Aplidium caliculâtum uit de zeeën om Europa, de stok mutsvormig 
en kraakbeenachtig; Apl. lobatum, uit de Middellandsche en Roode zee; 
de stok als een in lappen verdeelde boomzwam en eenigzins geleiachtig ; Dis- 
tömus ruber, de stok als een rondachtige boomzwam, rood, de dieren geel, 

uit de zeeën om Europa, en verscheidene anderen. 

« 
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DE STAART-ZAKDIEREN. (APPENDICUL ARIA.) 

Deze dieren, welke enkel en vrij in de zee leven, zijn gekenschetst, doordat 
hun ligechaam, even als dat der maskers der Ascidia’s, van een groot, lans- 
vormig huidaanhangsel tot het zwemmen dienende, voorzien is. De aars ligt 
aan de buikzijde van het dier. Zij naderen voor het overige, door hun inwendig 
maaksel, tot de Ascidia’s, maar hun kieuwzak is slechts van een klein getal, 
veelal slechts van twee, spleten voorzien. Zij zijn niet groot. 

Hiertoe behooren Appendicularia cophocerca en furcäta, uit de Middel- 
landsche zee. 

DE FLAMBOUWDIEREN. (PYROSONA.) 

De kleine diertjes zitten, honderden bij elkander op eenen vrij zwemmenden 
hollen kegel die de gedaante van cen flambouw of pijnappel heeft, eene lengte 
van eenen halven, somtijds eenen voet en meer bereikt; als de diertjes zelve, 
geleiachtig en min of meer doorschijnend is, en zelfs bij nachttijd in het oog 
valt, doordat hij, even als vele andere Zeedieren, een buitengewoon sterk 

phosphorescerend licht verbreidt. Deze kegel is aan het eene uiteinde als afge- 
hakt en open, aan het andere stomp afgerond en gesloten. De dieren zillen 
digt bij elkander, in dezen kegel, loodregt op zijne as, zoo dat de achterste 
openingen van hun ligchaam in de holte van den kegel uitkomen, terwijl 
de voorste helft van hun ligehaam op de buitenvlakte van den kegel als een 
klein vingervormig aanhangsel of knobbeltje uitsteekt. 

De dieren zelve hebben hunne openingen aan de beide uiteinden van het 
ligchaam, elkander tegenovergesteld. Ten opzigte kunner kieuwen en hun 
inwendig maaksel hebben zij veel overeenkomst met de Ascidia’s; maar zij 
zijn, zoo als de Salpa’s, van een oog voorzien. 

Bij hunne ontwikkeling merkt men op, dat ieder kiem in vier, in eenen 
kring geplaatste dieren gesplitst is, en dat deze het begin of den top van den 
kegel vormen, die zich eerst allengskens en meer en meer, door aanvoeging 

van nieuwere voorwerpen ontwikkelt. 
Men heeft bij dit geslacht of, zoo als men wil, deze familie, welke ook den 

naam van Lucie draagt, verscheidene soorten onderscheiden. Die, welke men 
gewoonlijk in de Atlantische zee aantreft, heeft men Pyrosoma atlanticum 
genoemd. Pyr. gigantéum werd in de Middellandsche zee waargenomen en 
men heeft van deze eene andere soort, Pyr. élégans , afgescheiden, die eenen 

kleineren kegel heeft en wier dieren daarin op regelmatige rijën geplaatst 

zijn. 

DE ZEE-TONNETJES. (DOLIÖL UI.) 

Deze merkwaardige Zeedieren, die men ook Cyelomyaria genoemd heeft, 

hebben een min of meer tonvormig doorschijnend ligehaam, wiens beide 

openingen elkander tegenovergesteld zijn. Zij stemmen ten opzigte van hun 

inwendig maaksel, door de kringvormig om het ligchaam geplaatste spieren 
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en doordat zij vrij in de zee zwemmen, het meest met de Salpa's overeen, 
maar hunne kieuw heeft de gedaante van een schuins in het ligchaam uitge- 
spannen tusschenschot, hetgeen van twee overlangsche rijën van spleten, die met 
trilhairen bezet zijn, voorzien is; en zij wijken ook door hunne voortplanting — 

af. Zij leggen eijeren, waaruit eene van eenen staart voorziene larve te voor-_ 
schijn komt. Deze verandert vervolgens in hel jonge dier, hetgeen echter ge- 
slachtloos blijft, maar nieuwe jongen, door knopvorming aan eenen achter de 
rugvlakte van bet dier regt voortlvopenden kiemstok voortbrengt. Deze jongen 
zijn intussehen van tweeërlei aard, daar de eenen, die in grooteren gelale, 
uit het midden van den kieuwstok voorkomen, nagenoeg op het moederdier 
gelijken, terwijl de overigen, in kleineren getale, aan de zijden van den 
kiemstok ontstaan, eene geheel andere gestalte hebben, en in dit opzigt aan 
eenen pantoffel doen denken. Na de afscheiding van de jongen, ontslaat op 
den steel der middellijn, waarop de jongen van den eersten vorm uitbotten, 
een nieuwe kieuwstok, waarop zich nu alleen eene soort van jongen ontwik- 
kelen, welke geheel met het moederdier overeenkomen. 

Men kent slechts een klein getal soorten van dit geslacht. Hiertoe behoort 
Doliolum denticulatum en Troschelii uit de Atlantische en Middellandsche 
zeeën. 

DE SALPA'S, (SALPA.) 

De Salpa's, ook Biphòra's of Thaliacéa genoemd, zijn geleiachtige, door- 
schijnende dieren van een of meer duim lengte, welke enkel, of verscheidenen 
achter elkander als schakels eener keten aaneenhangend, vrij in de tropische 
of warme zeeën zwemmende aangetroffen worden. Zij hebben een prismatisch, 
eylindervormig ligchaam, welks beide openingen min of meer volkomen aan 
zijne beide uiteinden geplaatst zijn. De voorste opening is dwars en van een 
klepvlies voorzien, hetgeen gesloten wordt, wanneer het dier, het daardoor 
opgenomen water, door zamentrekking van het ligchaam, uit de achter- 
opening stooten wil: het is dan ook op deze wijze, dat de plaatsbeweging 
plaats heeft, en bij de aaneengeschakelde voorwerpen wordt dit opnemen en 
uitstooten van water door allen te gelijk en met regelmatige tusschenpoozen, 

als het ware, bij tempo’s, verrigt. Zij zijn van één oog voorzien, en verbreiden 

’s nachts een phosphorisch licht. 
Ten opzigte van haar inwendig maaksel verwijderen zij zich van alle andere 

Zakdieren door de gedaante harer kieuw, welke eene schuins in het ligchaam 
uitgespannen buis vormt; deze is van ribben voorzien, aan welke trilhairen 
zilten. 

Zij zijn levendbarend, en ondergaan geene gedaanteverwisseling. Zij hebben 
in plaats van een eijerstok slechts een, in een kegelvormig omhulsel (broeizak) 

ingesloten ei; het jong ontwikkelt zich echter slechts uit één gedeelte van den 
dooijer; het andere gedeelte vormt daarentegen eene soort van, aan de buik 

vlakte van het jong gehechte, moederkoek , die eerst dan losscheurt, wanneer 
het jong, na den opengesprongen broeizak verlaten te hebben en in den mond 
van de ademhalingsholte der moeder gekomen te zijn, als zelfstandig wezen, 
het moederdier, door de cloaka, verlaat. Dit jong wijkt intusschen in maaksel 
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in verscheidene opzigten van het moederdier af; het is veelal grooter; wordt 
nooit gelijkvormig daaraan; verkrijgt nooit geslachtswerkluigen, maar in 
plaats daarvan een kiemstok, waaraan zich, aan weêrszijde, laagsgewijze, 
jongen ontwikkelen, welke als de schakels eener keten zamenhangen; als 
achtereenvolgende bijzondere grootere of kleinere stellen, uit het moederdier 
te voorschijn komen, en eenigen tijd rondzwemmen. leder van deze jongen 
gelijkt intusschen, in grootte, vorm en bewerktuiging, op de grootouders 
en niet op de ouders: zij verkrijgen mannelijke en vrouwelijke geslachts 
werktuigen en planten hunne soort nu weder op de eerst beschreven wijze 
voort. 
Eene der grootste soorten uit de tropische zeeën is Salpa maxima. Zij 
bereikt ruim drie duim lengte. 



DE WORNEN, (Vermes) 

beschouwd worden, zijn ongewervelde dieren met een min of meer in de 
lengte gerekt, rond of afgeplat tigchaam, hetgeen naar de wet der bilaterale 
symmetrie gevormd, en veelal, door geledingen, geheel of gedeeltelijk in 
gordels of ringen verdeeld is; zonder of met afzonderlijke werktuigen voor — 
de plaatsbeweging, die intusschen nooit geleed zijn; somtijds met oogen, 

die echter niet, zoo als bij de meeste Gelede dieren, zamengesteld zijn; en_ 

mel een zenuwstelsel, hetgeen, wanneer het niet ontbreekt, meer met dat 

der Gelede dan met dat der overige dieren overeenkomt. 
Deze afdeeling bevat dieren van eenen onderling zeer verschillenden graad _ 

van ontwikkeling. — Bij de meer volmaakte soorten kan men eenen afzon- < 
derlijken kop onderscheiden. Zij hebben somtijds kaken, die echter steeds 
zijdelingsch zijn, en wier gelal bij eenigen tot negen beloopt. Men ziet niet — 
zelden twee of somtijds vier oogen aan den kop; anderen hebben, behalve — 
deze oogen, nog kleinere onvolmaakte oogen, hetzij een paar aan iederen lijf — 
gordel langs den rug, zoo als bij Polyophthalmus, hetzij slechts twee aan den — 
laatsten gordel, zoo als bij Amphicore sabella; bij nog anderen, zoo als vele 
Bloedzuigers en Planaria’s, zijn twee tot tien of meer, weinig ontwikkelde, 
maar gelijkvormige, en veelal op hoopen geplaatste, oogen aanwezig. Men — 
ontwaart dikwijls min of meer aanzienlijke voelers in grooteren of kleineren — 
getale. Velen hebben min of meer volmaakt ontwikkelde kieuwen. Men onder- 
scheidt niet zelden afzonderlijke bewegingswerktuigen, die gewoonlijk in 
borstels van allerlei vorm en dikte bestaan, en dikwijls op bijzondere stompjes, 
voelstompjes genoemd, geplaatst zijn. Het zenuwstelsel is zamengesteld uit 

eenen hersenknoop, eenen ring om het keelgat, en twee van knoopen voorziene 
buikstrengen , welke meestal digt naast elkander liggen, en zijtakjes afzenden. 
Het spijskanaal is min of meer zelfstandig. Het vaatstelsel bestaat uit afzon- 
derlijke buizen, en bevat niet zelden rood, bij eenigen zelfs groen, bij vele 
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anderen ongekleurd bloed. Men neemt eindelijk bijzondere geslachtswerk- 
tuigen waar, en de seksen zijn veelal gescheiden. — Bij de minder ontwik- 
kelde soorten verdwijnen allengskens deze verschillende werktuigen; trilhairen 
vervangen, zoo als bij de zeer jonge voorwerpen der hooge soorten, de plaats 
der bewegingswerktuigen; en de algemeene, min of meer eenvormige massa 

van het digehaam vereenigt allengskens alle dierlijke functiën in zich, vooral 
bij de laagste vormen, waar mond noch anus, noch eenig ander afzonderlijk 
werktuig te onderscheiden is. 

De Wormen planten zich door eijeren voort, en het embryo ontwikkelt zich 
somtijds reeds in het moederlijf. De jongen verkrijgen bij velen slechts al- 

lengskens de gedaante en werktuigen, waarvan de volkomen dieren voorzien 

zijn; men heeft intusschen ook soorten, b.v. de meeste Zeekwasten, waar 

in den jeugdigen staat sommige werktuigen, b.v. oogen, aanwezig zijn, welke 

later wederom verdwijnen. Behalve deze gewone wijze van voortplanting 

heeft bij de Wormen ook zeer algemeen plaats eene voortteling door knoppen, 
en geslachtswisseling, of bij de lagere vormen ook door deeling. 

De Wormen zijn over den geheelen aardbol verbreid. Velen leven als para- 
siten, vooral in de binnendeelen van andere dieren en den mensch. Anderen 
bewonen de zee, of het zoet water. Een klein getal komt ook op het land 
voor. Eenigen vormen zich buizen, waarin zij wonen. Sommigen, zoo als 
Kunice gigantea, bereiken eene lengte van vier tot vijf voet; de ongelooflijke 
lengte der Lintwormen is algemeen bekend; en ook anderen bereiken eene 
buitengewone lengte, b.v. de Snoerworm, die veertig en meer voet lang wordt. 
De meeste overigen daarentegen zijn veel kleiner, en velen zelfs niet met 
het bloote oog zigtbaar. 

Men kan deze dieren onder drie groote onderafdeelingen brengen, te weten : 
die der ringwormen (Annuläta), der weekwormen (Helmanthes) en der 
trildiertjes (Vibratorta). 
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DE RING-WORMEN. (VERMES ANNULATI) 

Deze afdeeling, wier hoofdvormen onder de namen van zeerupsen, zee 
kwasten, pieren, bloedzuigers en Planaria's bekend zijn, bevat de vol-_ 

komensten van alle Wormen. De meesten houden zich in de zee op; anderen _ 

in zoetwater of onder den grond, en slechts een zeer klein getal soorten 
leeft parasitisch aan de buitendeelen van andere waterdieren. Hun ligchaam 
is min of meer verlengd eirond of rolvormig, en somtijds zelfs zeer lang en 
smal; bij sommigen ook schijfvormig afgeplat : het is met eene lederachtige 
of weeke huid bekleed, en vertoont, veelal een grooter of kleiner getal, min 

of meer duidelijke afdeelingen, ringen of gordels genoemd. De meesten hebben 
een duidelijk vaat— en zenuwstelsel, en zijn van gescheidene sekse, behalve 
de Pieren, de Bloedzuigers en eenige lagere soorten. 

De ontwikkeling der onderscheidene in- en uitwendige werktuigen biedt 
in het algemeen, en zelfs bij de versehillende soorten van éénen grondvorm, 
veelvuldige wijzigingen aan. Bij de hooger ontwikkelde soorten is de huid met 
eene min of meer in het oog vallende, hoornachtige opperhuid overtrokken; 
de voorste gordel van het ligchaam neemt min of meer duidelijk de gestalte 
van eenen kop aan, en deze is van oogen en voelers voorzien; de mond 
doorboort het vooreinde van het dier, is dikwijls met eenen vleeschigen 

rand omgeven, en niet zelden met kaken, somtijds in aanzienlijken getale, 
gewapend; het voorste, veelal zeer vleeschige gedeelte van den slokdarm, 
gewoonlijk tromp of snuit genoemd, is voor uitstulping vatbaar; er zijn uit- 
wendige kieuwen aanwezig; men ontwaart aan weêrszijde van iederen lijf= 

gordel twee stompjes, welke aan hunnen grond vereenigd, maar min of meer 
van elkander verwijderd zijn, en deze stompjes zijn van bundels borstels 
van verschillende gedaante of zelfs stekels, en bij sommigen bovendien van 
kortere of langere, weeke voeldraden voorzien. — Bij vele minder ontwikkelde 
soorten daarentegen ontbreekt een duidelijk afgescheidene kop; er zijn noch 
kaken, noch voelers of oogen, en dikwijls ook geene kieuwen aanwezig; 

de borstels eindelijk steken veelal los in de huid , of ontbreken geheel. 

Het zenuwstelsel bestaat in den regel uit een hersenknoop, eenen ring om 

het vooreinde van den slokdarm en twee van knoopen voorziene buikstrengen, 
die meestal vereenigd, somtijds echter, vooral bij Peripätus, min of meer 
van elkander verwijderd zijn. Het spijskanaal is veelal regt; somtijds ook 
sterk gekronkeld, en de aars bevindt zich gewoonlijk aan het einde van het 
ligchaam, een weinig naar boven gekeerd; bij eenigen, b.v. Sipunculus, 

is hij echter ver naar voren, op de buikzijde geplaatst. Bij sommigen (de Pla- 
naria's) heeft het spijskanaal eene menigte blinde takken, en de aars ont- 
breekt. 

Sommige soorten leven in den volkomen staat, in, veelal vastzittende, 
kokers, die zij zelve vormen. Andere boren zich in den grond in, hetzij op 
het land, hetzij in de zee. Nog andere zwerven vrij rond, De soorten, welke 
van voetstompjes en borstelbundels voorzien zijn, gebruiken deze tot het 
zwemmen of kruipen, Eenigen, zoo als de meeste Rupswormen, voeden zich 



457 

met allerlei kleine dieren; sommigen, zoo als de Bloedzuigers, zuigen het 
bloed van allerlei hoogere dieren; maar de meeste overigen leven van opgeloste 
dierlijke en plantaardige zelfstandigheden. 

De verdeeling der Ringwormen in familiën biedt groote moeijelijkheden aan 
door de veelvuldige overgangsvormen, welke men bij deze dieren waarneemt, 
en de veelvuldige wijzigingen, welke de verschillende werktuigen dikwijls 
bij de soorten ondergaan. Velen zijn ook nog niet met de noodige naauw- 
keurigheid onderzocht kunnen worden, vooral uit gebrek aan goed bewaarde 
voorwerpen. 

Men kan intusschén voorloopig de volgende onderafdeelingen aannemen. 

DE RUPS-WORMEN. (WEREÏDES.) 

Deze familie bevat alle in de zee, en meestal vrij, levende Ringwormen van 
gescheidene sekse en met rood bloed; wier ligchaam duidelijke gordels ver- 
toont; die aan weêrszijde voorzien zijn van eene dubbele rij van voetstompjes, 
welke weeke draden en regte borstels van allerlei vorm, en somtijds ook har- 
dere stekels dragen; en wier huidbekleeding zeer stevig is. De volkomenste 

soorten dezer familie zijn tevens de volkomensten van alle Wormen. Bij hen 
is een duidelijk afgescheidene kop en twee oogen aanwezig, en deze is van 
twee, somtijds ook meer, vleezige voelers voorzien; de mond is niet zelden 
met zijdelingsche hoornachtige kaken gewapend, wier getal somtijds tot 
negen klimt; men ontwaart uitwendige, veelal boomvormige, kieuwen, welke 
in twee rijën langs den rug geplaatst zijn; het zenuwstelsel is volkomen 
duidelijk, en het vaatstelsel is zeer sterk ontwikkeld, Bij de minder ont- 
wikkelde soorten is daarentegen geen afgescheidene kop aanwezig, de kaken, 
oogen, de voelers en zelfs eigenlijke kieuwen ontbreken, en zij naderen in 
hare gestalte de Pieren. 

Deze Wormen leven allen in de zee. De met kaken gewapende soorten 
zijn zeer verslindend. De wijfjes omhullen hare eijeren met eene slijmerige 
massa, en leggen ze aan waterplanten en steenen, of dragen ze met zich 
rond. De jongen zijn in den beginne eirond, de kieuwen en voelers ontbreken, 
en zij hebben eenen met trilhairtjes bezetten halskraag, en eenen diergelijken 
krans aan het einde van bet lijf: deze werktuigen verdwijnen vervolgens 
allengskens, terwijl daarentegen nieuwe gordels, en de overige uitwendige 

deelen ontstaan. 
Men kan onder deze familie, welke bij de schrijvers de namen van Vagantia, 

Errantia, Notobranchiata (les dorsibranches), en verscheidene anderen 
draagt, de volgende geslachten brengen. 

De Eunicen. (Hunice.) 

Dit geslacht bevat soorten van eene zeer langwerpige gestalte, en nagenoeg 

overal gelijke breedte, wier ligchaam derhalve min of meer lintvormig is, en 

van welke sommigen, uit de zeeën der heele luchtstreken, eene buitengewone 

lengte, somtijds vier tot vijf voet bereiken. Zij zijn voornamelijk aka 
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doordat haar snuit met een aanzienlijk, maar meestal oneven getal (zeven 

of negen, zelden acht) haakvormige, getande, hoornachtige kaken gewapend 

is. De voetstompjes zijn ieder van een bundel borstels en twee draden voor- 

zien. De kieuwen zijn kamvormig en liggen op den rug, ontbreken echter bij 

sommigen geheel en al. Slechts weinigen hebben oogen, en deze zijn alsdan 

twee in getale. 
De eigenlijke Eunicen (Eunice of Leodice) hebben zeven kaken, vijf 

voelers, en boven de rugdraden kamvormige kieuwen, die echter bij sommigen 

slechts aan het voorgedeelte van het ligchaam aanwezig zijn. Onder dezen 

behooren Eunice gigantèa of aphrodttois, vijf voet lang, uit de zeeën van 

West-Indië; Eun.antennâta, uit de Middellandsche zee, enz. 

Sommige soorten met kamvormige kieuwen en zeven kaken, hebben ge- 
woonlijk zeven voelers, en leven in kokers, die somtijds met kleine schelp— 

stukjes bekleed zijn. Onder deze behooren : Onuphis erémîta van de Fransche 

kust en Onuphis Eschrichtii van de kusten van Groenland. — Diopatra 

amboinensis, uit de Moluksche zee, heeft negen voelertjes. 

De overige soorten hebben geene afzonderlijke kieuwen. Onder deze be- 

hooren Lysidice ninelta, uit de Middellandsche zee, met zeven kaken , eenen 

halven voet lang, zoo dik als eene rijgnaald, en met eenen breeden kop; 
Aglaura fulgida, anderhalven voet lang; (none lucida, even groot, uit 

de Roode zee, en (En. maculata, eenen voet lang, naauwelijks zoo dik als 

een pijpensteel en uit de Middellandsche zee. — Bij Lumbrinereis Orbignyi 

of pectinifëra van de Noordkust van Frankrijk, zijn slechts acht kaken 

aanwezig. 

De Nereïden. (Nereis.) 

De Nereïden hebben, zoo als de Eunicen, veelal een buitengewoon lang 
en smal, lintvormig ligchaam ; maar slechts twee, zelden vier, of ook in het 
geheel geene kaken, die, wanneer zij aanwezig zijn, aan het einde van den 
langen, vor in- en uitstulping vatbaren, tromp zitten. De kop is steeds 
duidelijk, en zoowel van oogen als van sprietachtige voelers voorzien. De 

poolstompjes zijn aan alle deelen van het ligchaam gelijkvormig. De kieuwen 
ontbreken of hebben, indien zij aanwezig zijn, de gedaante van kleine knob- 

beltjes of plaatjes. 
De eigenlijke Nereïden hebben vier, op twee rijën geplaatste, oogen; twee 

kaken; vier korte sprietvoelers, en eenen van voren verdunden kop. Onder 

deze behooren : Nereis nuntta, uit de Roode zee; Ner. margaritacéa van de 
Fransche kust, meer dan eenen halven voet lang , zoo dik als een pijpensteel, 

rood- en blaauwachtig iriserend; Ner. arctica of grandifolta van de kusten 
van Noorwegen en verscheidene anderen. 

Andere soorten met twee kaken, zoo als Nephthys Hombergii, van de 
Fransche kusten, hebben vier kleine voelers, den kop van voren als afgehakt, 
en een steelvormig draadje aan het eind van het achterlijf. Dit dier is een 
halven voet lang, zoo dik als een pijpensteel eu vleeschkleurig. 

Bij anderen ontbreken de kaken. Eenigen dezer hebben den kop in twee 
lobben verdeeld, en van drie voelertjes en twee oogen voorzien. Onder deze 
behoort Syllis maculósa van de zuidkust van Frankrijk, een’ duim lang, en 
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_ geelachtig van kleur. — Anderen, zoo als Hesióne splendida, uit de Middel- 
À landsche zee, hebben eenen breeden, van voren als afgehakten kop, met vier 
__zijdelingsche oogen , vier voelertjes en aan weêrszijde met een bundeltje van 

tamelijk lange en fijne draadjes. Dit dier is anderhalven duim lang en een- 
vierden duim breed. — Sommigen (Phyllodoce) hebben eenen kleinen kop, 
met twee kleine oogen; vier of vijf voelertjes ; draden aan de voorste gordels, 
en twee steeltjes aan het einde van het lijf. Onder dezen behoort Phyll. 
Paretlii, van de zuidkust van Frankrijk : drie-vierden voet lang, zoo dik 

als een pijpensteel;, blaauw, de pooten met hunne aanhangsels geelgroen. 
Eene kleine soort, Alciopa Reynaudii, heeft zeer groote oogen. 

Er zijn ook soorten, die eenen zeer grooten knodsvormigen tromp, met vier 
kruisselings aan het einde geplaalste voelertjes en meestal vier kaken hebben. 
Onder deze behoort Glycera Meckelii van de Fransche kusten, en Glyc. alba 
van de kust van Noorwegen. 

De Zee-rupsen. (Aphrodite) 

De Zeerupsen hebben een min of meer langwerpig eivormig en afgeplat 
ligchaam; eenen weinig afgezetten kop met korte voelers , die slechts twee 
tot vijf in getale zijn; vier oogen; eenen vieezigen snuit, die meestal met 
vier kaken gewapend is; aan den rug en buik duidelijke voetstompjes, welke 
van, veelal zeer lange, stekels, borstelbundels, en aan den buik ook van 

voeldraden voorzien zijn ; langs den rug, zeer eenvoudige en kleine kieuwen, 

welke in den regel bedekt worden door twee rijën van groote schubachtige 
platen, die zoo verdeeld zijn, dat afwisselend een huidring daarvan voorzien 

en niet voorzien is. 
Bij de eigenlijke zeerupsen, Aphrodite, ontbreken de kaken of zij zijn 

zeer klein; deze dieren hebben drie voelertjes en twee gesteelde oogen, zeer 
lange borstels en stekels, en een eenigzins langwerpig eirond ligchaam. 
Onder deze behoort onze gewone zeerups, Aphr. (Halithea) aculeäta, die 
algemeen onder den naam van zeemuis bekend is, en in de zeeën om Europa 

en ook op onze kustgronden vrij menigvuldig aangetroffen wordt. Zij heeft 

vier tot zes duim lengte en een tot anderhalven duim breedte. De borstels 

zijn fraai glinsterend, en rood, groen , geel of blaauw iriserend. De rug is 

overdekt met een, uit viltachtig ineengewevene hairen gevormd bekleedsel, 

hetwelk vijftien paar schubplaten bedekt, onder welke de kleine kamvormige 

kieuwen liggen, die op langwerpige, door eene groef verdeelde, knobbeltjes 

zitten. De trompachtige slokdarm heeft zeer dikke, vleezige wanden, en 

en het eigenlijke spijskanaal vormt eene regte buis, met vele zijtakken en 

blinde zakachtige aanhangsels. — Bij eene andere soort, Aphr. (Hermiöne) 

hystrix, van de kusten van het westelijke Europa, ontbreekt het vilten be- 

kleedsel van den rug, zoo als bij al de volgenden. 

Anderen, Polynoë, hebben een smaller, min of meer in de lengte gerekt 

ligchaam; groote hoornachtige kaken; vier op knobbeltjes geplaatste oogen, 

en vier tot vijf voelertjes. Onder deze behooren Pol. sgquamâta, anderhalven 

duim lang en een’ halven duim breed, uit de Noordzee, en Pol. levis, van 

de Fransche kust. 
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Nog anderen, Sigalion, hebben een wormv ormig ligchaam, met vele ringen 
en voeldraden aan alle stomppooten. Onder deze behoort Sig. Mathilde of 
boa, van drie duim lengte, van de Fransche kust. 

Eene zeer groote soort van de Antillische zee, Acoëtes Pleei, omsluit 
haar lijf met eenen lederachtigen koker. 

Bij Palmyra auriféra van het eiland Mauritius ontbreken de rugschubben. 
Zij is een’ duim Jang, en goudgeel van kleur. 

De Amphinomen. (4mphinome.) 

De Amphinomen hebben, in haar voorkomen, zoo veel overeenkomst met 
de Zeerupsen, dat zij, in dit opzigt, niet verdienen daarvan gescheiden te 
worden, maar hare pooten zijn slechts van borstels en niet van stekels voor- 

zien; de kieuwen zijn bundel- of boomvormig en niet door schubplaten 
overdekt, en de kaken ontbreken. De meesten hebben aan iederen voetstomp 

twee voeldraden en twee bundels van borstels, 
Onder dezen behoort Amphinöüme (Chloeia) capilläta of flava, die de 

grootte en vorm van onze Zeemuis (Aphrodite aculeata) heeft, en de Mo- 
luksche zee bewoont. De borstelhairen van deze soort zijn geel, en de 

kieuwen, welke op kleine zamengestelde bladeren gelijken en op twee rijën 
langs den rug geplaatst zijn, purperkleurig. Zij heeft twee oogen en vijf 

voelertjes, 
Andere soorten hebben denzelfden vorm als de voorgaanden, maar de kieuwen 

bestaan uit vele gelakte aanhangsels, en de kop is slechts met één voelertje 
voorzien. Onder deze behooren Amph. (Euphrosine) laureala en foliósa, 

beiden uit de Middellandsche zee. 
De soorten, welke slechts een bundel borstels en eenen voeldraad aan iedere 

poot hebben, dragen den naam van Hipponoë. Onder dezen behoort Hipp. 
Gaudichaudii, twee duim lang en een-—derden duim breed, van de kust van 
Nieuw-Holland. 

De Spio'’s. (Spzo.) 

De Spio's zijn kleine in kokers wonende soorten, met twee lange en somtijds 
buitengewoon krachtige sprietachtige voelers. Haar mond is min of meer 
naar onderen geplaatst, zonder kaken en weinig vooruitstrekbaar, De rug— 
draadjes zijn kort. Zij vormen kokers, uit klei- of zandkorreltjes, welke op 
de binnenzijde zeer glad zijn, op den grond der zee steken, en waarin zij 
haar ligchaam verbergen. 

Bij eene soort uit de Noordzee, Spio seticornis, zijn de voelers borstel 
vormig. Het diertje is anderhalven duim lang en niet dikker dan een gras— 

steeltje. Spio levicornis, van de kusten van Groenland, is krachtiger, en 
heeft buitengewoon krachtige voelers. 

De Aricia’s. (Aricia.) 

De Aricia's zijn soorten met een lang wormvormig afgeplat lijf, eenen 
onduidelijken kop zonder sprieten en met eenen korten tromp zonder kaken ; 
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met korte borstelbundels, welke ieder van een klein draadje voorzien zijn, 
en met twee rijën van smalle driehoekige bladachtige draden langs den rug. 

Hiertoe behoort Aricia Cuvieri van de Fransche kust. 

De Pier-rupsen. (Cürratiùlus.) 

Dit geslacht bevat de onvolkomensten van alle Rupswormen. Hun lijf heeft 
het voorkomen van dat der Pieren. Er zijn, zoo als bij de overige Rups- 
wormen, eene buik- en eene rugrij van borstelbundels aanwezig , maar deze 
zijn zeer weinig ontwikkeld, en niet talrijk, en de rugrijën zijn van zeer 

lange weeke hairachtige draden voorzien. De kaken en zinwerktuigen ont- 
breken, en de mond doorboort de onderzijde van het konisch vooreinde van 

het ligchaam. 
Hiertoe behoort Cirratulus borealis van de kusten van Groenland. Deze 

soort omgeeft haar ligchaam met eene slijmerige massa. Eene andere soort, 
Carr. Lamarckii, van de Fransche kust, is zoo groot als een kleine Pier, 

geelgroen, met vele lange, roode draden. Cirr. austrälis wordt aan de kust 
van Zuid-Afrika aangetroffen. 

Eene soort uit de West-Indische zeeën, Ophelia coarctäta, heeft kortere 

weinig talrijke draden; de aars is van eene in vele lapjes verdeelde en 
derhalve stervormige schijf voorzien; zij is vleeschkleurig, en heeft twee 

duim lengte. Aan deze sluiten zich nog een zestal andere soorten aan. 

DE ZEE-KWASTEN. (AUPHITRIT ZE.) 

De Zee-kwasten, door de Fransche kustbewoners pinceaux de mer, in de 
wetenschap veelal Tubicole, genoemd, zijn Wormen, die uitsluitend de zee 
bewonen, en nagenoeg allen, in den volmaakten staat, in regle of min of meer 
spiraalvormige, in den regel vastgehechte kokers wonen, die zij van kalk, 
schelpstukjes, zand, klei, slijk, verbonden door een taai vocht, vormen, 

en aan de binnenzijde veelal met een soort van zijdeachtig bekleedsel over- 
trekken. De dieren zelve hebben eene, in gordels verdeelde, tamelijk weeke, 
sterk zamentrekbare, huid. Een eigenlijke kop, kaken, tromp en zinwerk- 

tuigen ontbreken. De gordels zijn gedeeltelijk of allen van voelstompjes voor- 

zien, welke gewoonlijk haakvormige, naar achteren gerigte, bundels van 

borstels dragen, waarmede zich deze dieren aan den binnenwand van hunnen 

koker vasthouden; maar deze voetstompjes zijn veelal eenvoudig, en niel in 

eene rug- en buikrij verdeeld zoo als bij de Rupswormen. De meesten hebben 

kieuwen, die zelden op den rug, maar gewoonlijk aan de voorste ringen 

van het ligchaam geplaatst en boom-, kam- of bladvormig zijn. De mond 

is door een grooter of kleiner getal, niet zelden sterk verlengde, weeke voelers 

omgeven, welke somtijds in eene soort van stop, tot het sluiten der buis 

dienende, omgevormd is, terwijl bij vele anderen hun plaats grootendeels 

| vervangen wordt door hardere tasters, die, als eene pen, ‘van zijdelingsche 

draden voorzien zijn. Zij hengelen met deze werktuigen, welke zeer be- 

weeglijk zijn en in den koker kunnen worden teruggetrokken in het rond, en 
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voeren daarmede de deeltjes, die hun tot voedsel verstrekken, in den mond. 
Het spijskanaal bestaat uit eenen spierachtigen slokdarm, waarin veelal twee 
speekselklieren uitkomen; eene maag; en eenen somtijds schroefvormig ge- 
draaiden darm, wiens achterste opening aan het einde van het ligchaam uitkomt. 
De buik-zenuwstrengen zijn somtijds min of meer van elkander verwijderd, 
Deze Wormen zijn van gescheidene sekse. Men vindt de eijeren in de ge- 
daante van eenen klomp slijm aan de geslachtsopening van de wijfjes. De 
ontwikkeling der jongen heeft veel overeenkomst met die der Rupswormen : 

zij zijn in den beginne vrij en hebben oogen, welke verdwijnen zoodra zij 
zich vastzetten. | 

Deze dieren leven in de zee. Zij verlaten hunnen koker slechts zelden. 
Zij voeden zich met min of meer opgeloste dier- en plantstoffen of zeer kleine 
diertjes, welke zij met het slijk of fijne zand, waarin deze verspreid zijn, 
inslikken. j 

Men onderscheidt bij deze familie de volgende geslachten. 

De Serpula’s. (Serpula) 

De Serpula’s leven in door haar zelve gevormde, kalkachtige, min of meer _ 
schroefvormig gedraaide kokers, welke zij aan steenen en andere in de zee 
voorkomende harde voorwerpen, dikwijls vele naast en op elkander, vasthech- 
ten. Zij zijn voornamelijk gekenschetst door de aanwezigheid van slechts twee 
vleezige, aan weêrszijde van den mond gelegene, voelers, van welke de eene, 
onverschillig die der regter of die der linker zijde, sterker verlengd is 
en aan zijn einde eene groote, konische aanzwelling vormt, die aan het 
dier, wanneer het zich in zijne buis terugtrekt, als stop dient, om de buis 
geheel te sluiten. De gestalte van dezen stop is somtijds knods- somtijds 

trechtervormig, en biedt, volgens de soorten, allerlei afwijkingen. De mond- 
opening wordt, behalve door deze twee draden, omgeven door eenen krans van, 
op twee bundels geplaatste, tamelijk lange draden, die naar binnen wederom 
met zijdraadjes digt bezet zijn, en als tasters dienen. Het lijf zelf dezer 
dieren bestaat uit een groot getal van zeer smalle ringen en loopt van voren, 
waar men aan weêrszijde ook de veelal kam of boomvormige kieuwen ziet, 
breed uit. 

De gewone soort van de Europeaansche zeeën, Serpula eontortuplicata, 
vormt eylindrische, schroefvormig gedraaide, omstreeks drie lijnen wijde, 
kokers, welke in groote menigte bijëen, allerlei harde voorwerpen, die zich 
in de zee bevinden of die men er in werpt, bedekken. De stop is trechter- 
vormig, en de tasters zijn rood of paarsch en geel gevlekt. Eene kleinere 
soort van de kusten van Frankrijk, Engeland, Noorwegen, enz., Serp. ver- 
micularis, heeft eenen knodsvormigen stop met drie of vier puntjes, en roode 
of blaauwe tasters. Bij Serp. armata vormt de stop aan het einde eene _ 
gladde schijf, en de tasters zijn melkkleurig met twee breede roode dwars- 
banden. Serp. sulphurata heeft geele tasters; bij Serp. lactëa zijn zij 
geheel melkwit. Deze drie soorten bewonen de kust van Zuid-Frankrijk. 
Eene groote soort, Serp. gigantëa, die in de West-Indische zeeën in me- 
nigte op de koraalbanken gevonden wordt, heeft den stop van twee gelakte 
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anhangsels, op kleine hertehorens gelijkende, voorzien, en hare tasters 
raaijen zich, bij het intrekken, spiraalvormig zamen. 
Bij sommige kleine soorten, Spirorbis, is de koker zuiver spiraalvormig 

ls een slakkenhuis, en ieder bundel tasters is slechts uit drie tot vier van 
eze draden zamengesteld. Onder deze behoort Serpüla spirorbis of Spirorbis 
autiloïdes, van de Deensche en andere kusten. 
Bij eene soort, Amphicore of Fabricia sabella, zijn zoowel aan het voor 

ls aan het achtereinde van het ligchaam, twee oogen aanwezig. 

De Sabella’s. (Sabella) 

De Sabella’s hebben zeer veel overeenkomst met de Serpula’s ; maar de stop 
aan het einde der vleezige draden of ook deze draden zelve ontbreken; haar 

koker is regt en gevormd uit een kleverig vocht met slijk of klei vermengd, 
en hare hardere tasters zijn somtijds spiraalsgewijze geplaatst. 

Onder de soorten met kransvormig geplaatste tasters behoort Sabella 
penicillus of pavonina, van de kusten van Engeland en Frankrijk, die witte, 
met violette banden versierde tasters heeft. 

Van de soorten met spiraalsgewijze opklimmende tasters voeren wij aan 
Sabella (Protùúla) unispira, uit de Middellandsche zee, eenen halven voet 
lang, de tasters oranje met lichtblaauwe vlekken, het bloed groen, ín plaats 
van rood, 

De Terebella’s. (Zerebella.) 

De Terebella’s leven in kokers, welke uit schelpstukjes zamengesteld zijn. 
Haar mond heeft de gedaante van eene dwarsspleet met twee lippen, van welke 
de bovenste verlengd en van een groot getal weeke en lange voeldraden voor- 

zien is. Men ziet aan weêrszijde van het voorgedeelte van het ligchaam drie 
boomvormige en derhalve veelvuldig getakte kieuwen. 

De gewone soort, Terrebella conchiléga, is in de zeeën. om Europa 

gemeen, en men vindt de kokers dezer soort dikwijls in menigte aan ons 

strand. Eene andere soort, Ter. maculosa, van de Engelsche kust, heeft 

veel langere voeldraden. 

De Amphitriten. (dmpMtrite.) 

De Amphritriten hebben talrijke, korte en krachtige voelers om den mond; 
twee rijën goudgeele borstels aan den eersten lijfgordel, en aan weêrszijde 

van den derden en vierden lijfgordel twee kamvormige kieuwen. Zij vormen, 

om daarin te wonen, twee langwerpige kokers van zandkorreltjes, die zij 

door een kleverig vocht aan elkander hechten. 

De gewone soort, Amphitrite auricöma, vormt kokers van eenige duimen 
lengte, die men ook aan onze stranden dikwijls vindt, en die bij de strand 
bewoners onder den naam van zandkokers, goudkokers, bekend zijn. Eene 
andere soort, Amph. egyptiëca, komt van Egypte; eene derde, grootere, 
Amph, capensis, van de Kaap de Goede Hoop, 
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De Hermella’s. (Mermella.) 

De Hermella's, ook Sabellaria genoemd, wijken van alle overige Zee- 
kwasten daardoor af, dat de kieuwen paarsgewijze langs den rug geplaats 
zijn, en de gedaante hebben van tonvormige of smalle driehoekige blaasjes 
en doordat het vooreinde van haar ligchaam voorzien is van een grooten bundel 
van gelakte weeke voeldraden, en van eenen grooten, uit twee deelen g 
vormden stop, welke de buis van het dier sluit, nadat het zich daarin heef 
teruggetrokken. Zij leven in rolvormige, uit zamengekleefde zandkorreltjes 
gevormde buizen, welke in groote menigte en vrij regelmatig, als de cellen 

van Bijëv, aan elkander geplaatst zijn. 
De gewone soort, Hermella alveolâta, bewoont de Fransche en Engelsche 

kust. Eene andere soort, Herm. ostrearia, wordt dikwijls in zoo groote 
menigte aangetroffen, dat zij den groei der Oesters en hunne uitbreiding be- 
nadeelt. 

De Siphonostomen. (Siphonostomum .) 

Bij deze, in verscheidene opzigten afwijkende soorten, ook Pherusa ge- 
noemd, zijn de voorste gordels van het ligehaam , het kopeinde met den naar 
buiten gerigten mond voorstellende, zonder borstels, maar van weeke draden 
en bovendien van twee dikke vleezige stompjes voorzien, en deze gordels 
kunnen teruggetrokken worden in den eersten gordel van den romp, die met 
zeer lange bundels van borstels gewapend is. De overige gordels van het lijf 
hebben kortere borstelbundels, die regt zijn, bij sommigen echter in haken 
uitloopen. Afzonderlijke kieuwen ontbreken. Deze dieren omgeven hun lig- 
chaam veelal met eene massa van slijm, en steken in het slijk, 

Hiertoe behooren Siphonostonum diplochaitos, ruim drie duim lang, met 
goudgeele, regle borstels; Siph. uncindtum met, aan het einde, haakvormige 
borstels; Sipk. (Trophonia) papitlósum of barbätum : allen uit de Middel- 
Jandsche zee. Eene soort, Siph. vaginifërum, heeft een paar zeer kleine 
oogen. 

De Clymene’s. (Clymene.) 

De Clymene's, ook Maldanie genoemd, wijken van de overige Zeekwasten 
af door het ontbreken van lange voeldraden. Zij zijn gekenschetst door haar 
rolvormig ligehaam, hetgeen slechts uit een klein getal van zeer lange gor- 
dels bestaat, wier achterrand trechtervormig en veelal getand is; en van 
achteren in eene veelal met huidfranjes bezette, zuigschijf, van voren in het 
konische kopstuk uitloopt, aan wiens onderzijde zich de, van twee vleezige 
lippen voorziene, mond zonder kaken bevindt. Zij wonen in kokers, die 
uit stukjes schelpen en zandkorreltjes zamengesteld en aan beide einden open 
zijn. De pootstompjes dragen borstels, van welke die van den buik aan het 
einde omgekruld zijn en een haakje vormen. Zij hebben noch kieuwen, noch 
voelers. 

Onder deze behooren Clhymène amphistóma, grooter dan een gewone Pier, 
uit de Roode zee; de met deze verwante, Clym. lumbricalis, uit de Middel- 

landsche zee, en Clym. ebiensis, van de kust van Bretagne, 



465 

DE ARGUS-WORMEN. (POLFOPHTHALIUS.) 

Men kent van deze, in verscheidene opzigten op zich zelven staande 
Wormen, slechts eenige kleine in de zeeën om Europa waargenomene soorten. 
Zij vertoonen de kaleende hoofdkenmerken. Ligchaam piervormig, in gordels 
verdeeld. Aan weêrszijde van iederen gordel een voetstompje, met twee, 
ieder een borsteltje dragende, knobbeltjes. Kopeinde aan weêrszijde met 
een voor in— en uiltrekking vatbaar en van trilhairtjes voorzien lapje. Mond 
naar onderen geopend, ongewapend, met eenen tongvormigen vooruitschuif- 
baren tromp. Aars aan het einde van het ligchaam. Aan het kopeinde twee 
of drie oogen, ieder met verscheidene linzen; aan weêrszijde van iederen 

‚gordel een roode oogstip. Ligchaamsholte door eene horizontale spierwand 
in twee holten verdeeld: de bovenste het spijskanaal, de onderste de ge- 
slachtswerktuigen bevattende. Seksen gescheiden. 

Eene aan de kusten van Sicilië menigvuldig voorkomende soort, Polyoph- 

thalmus Ehrenbergii, van ongeveer een’ halven duim lengte, heeft drie 
oogen en vierentwintig lijfgordels. Zij is op de bovendeelen stroogeel, met 
wille dwarsstreepjes en violette vlekjes. Hare bewegingen zijn schielijk. Zij 
kruipt, voor- of achteruit, tusschen het zeewier en de Corallinen rond, en 
voedt zich met zeer kleine Kreeftdieren. — Pol. agilis met achtentwintig 
lijfgordels, wordt aan de oevers der bogt van Biskaye waargenomen. — Pol. 

pictus heeft slechts twee oogen. Bij Pol. dubius, eveneens met twee oogen, 
zijn aan weêrszijde van iederen gordel twee oogslipjes aanwezig. 

DE LOOP-WORMEN. (PERIPÄTUS.) 

Deze zonderlinge Wormen wijken in vele opzigten, vooral door hunne 
pooten en hun verblijf, van de overige Rupswormen af. Hun ligchaam is kort, 

wormvormig, van boven gewelfd, van onderen plat, aaa beide uiteinden stomp; 

verdeeld, zoo als bij de Bloedzuigers, in een groot aantal dwarsringen, die 

van, gedeeltelijk fijne stekeltjes dragende, wratjes voorzien zijn, met dikke, 
knobbelvormige en naar onderen gerigte voetslompjes, die aan het einde twee 
lapjes hebben en in stede van borstels en draden, twee hoornachtige haakjes 
dragen; met eenen duidelijken kop, die twee korte, dikke, uit fijne ringen 
gevormde sprietachtige voelers, twee oogen, en eenen kleinen met twee haak— 
vormige kaken gewapenden uitschuifbaren pharynx heeft. De beide buik 
strengen van het zenuwstelsel liggen ver van elkander verwijderd, langs de 
zijden van het ligehaam. De kieuwen ontbreken. Het spijskanaal is regt, 
en de aars tusschen het laatste paar voeten uitkomend. Er is een rugvat 
aanwezig. Deze dieren schijnen hermaphrodieten te zijn. Zi brengen levende 
jongen ter wereld, die geene gedaanteverwisseling ondergaan. Zij leven op 
het land, aan vochtige, bedekte plaatsen. 

Men heeft deze dieren aanvankelijk onder de Duizendbeenen, en zelfs onder 

de Weekdieren geplaatst. Hiertoe behoort Peripätus juliformis, rood van 

kleur, met drieendertig paar pooten, van de Antillische eilanden; Per. Ed- 

wardsiì, van Cayenne, met dertig paar pooten; Per, Blainvillei, van Chile, 

met negentien paar pooten, en Per. brévis, van de Kaap, met veertien 

paar pooten. 2E 
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DE TOMOPTERIS. (TOMOPTÈRIS.) 

Deze zonderlinge Worm, Tomopteris onisciformis genoemd, wijkt van 

alle Ringwormen af, doordat zijn, in een klein aantal onduidelijke gordels 

verdeeld, ligchaam, aan weêrszijde, in plaats van voetstompjes, voorzien is 

van eene soort van breede, weeke vinnetjes met borstels. De mond is naar 

onderen gerigt en zonder kaken. Men ziel aan weêrszijde van het vooreinde 

van het dier een bundel van lange, en van boven twee korte voeldraden, die 

allen week , maar van binnen van een’ borsteldraad voorzien zijn. De kieuwen 

ontbreken. Het ligchaam is doorschijnend; en het bloed kleurloos. De seksen 

zijn gescheiden. Dit dier wordt in de Middellandsche zee bij Gibraltar en 

in de Stille Zuidzee waargenomen. 

DE BUIS-WORMEN. (CIL/ETOPTÈRUS.) 

Het geslacht der Buiswormen bevat eenige, in vele opzigten hoogst zon- 
derlinge en afwijkende soorten. Deze Wormen vormen tot hun verblijf, eenen 
aan beide uiteinden openen, buisvormigen, leder- of perkamentachtigen, 
van buiten met zandkorreltjes bekleeden koker, waarin zich het dier geheel 
terugtrekken kan. De pooten hebben de gedaante van vinvormige, puntige 
aanhangsels, met korte, op eene rij geplaatste, regte borsteltjes. Wet lig- 
chaam zelf van het dier bestaat uit drie verschillende gedeelten. Het eerste 

gedeelte heeft den vorm van eenen omgekrulden kegel, aan wiens schijfvormig 
verbreed en als afgehakt vooreinde zich de mond bevindt, die met eene, 
twee voelertjes dragende lip voorzien is, terwijl men aan weêrszijde van 
dezen kegel negen paar pooten ziet. Op dezen kegel volgt een gordel met 
een paar pooten, die langer zijn dan de overigen en als vleugels uitsteken. Het 
middelgedeelte van het lijf, hetgeen hierop volgt, bestaat uit een vijftal lange 
gordelachtige afdeelingen, die in plaats van pooten, van groote, vliezige, 
blaasvormige aanhangsels, voorzien zijn. Op deze volgt het eindgedeelte van 
het lijf, hetgeen uit een aanzienlijk aantal zeer korte gordels bestaat, van welke 
ieder een paar pooten draagt. 

Eene soort, Chetopterus pergamentucèus, bereikt negen duim lengte, 
en wordt in de West-Indiën , en zelfs in de Middellandsche zee waargenomen; 
eene andere, Chet. norvegicus, wordt aan de kusten van Noorwegen aan- 
getroffen. Aan de Kaap leeft Chat. capensis; in Australië bij Port-Jaekson 
Chet. lutêus. 

DE ZEE-PIEREN. (ARENICOLA.) 

De Zeepieren hebben in hunne uiterlijke gestalte veel overeenkomst met 
de gewone Pieren of Aardwormen, van welken men hen intusschen dadelijk 
onderscheiden kan door twee rijën uitwendige, boomvormige kieuwen, die 
aan weêrszijde van hun ligchaam geplaatst zijn. Voor deze kieuwen ziet men 
kleine pootstompjes, welke ieder met een bundel borstels bezet zijn. Achter 
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deze is het ligchaam daarentegen naakt en vertoont, zooals overal , dwarsrim- 
pels. Het vooreinde van het ligchaam is van eenen korten, voor uitschuiving 
en instulping vatbaren tromp voorzien, aan wiens uiteinde eenige tepeltjes 
slaan. Sprieten, kaken en oogen ontbreken. Zij leven in de zee, en graven, op 
zandbanken, aan ondiepe plaatsen, galerijën ; waarbij zij het zand verzwelgen 
en door den anus weder uitdrijven. In deze loodregte galerijën zilten zij 
zoo verscholen, dat alleen het vooreinde van het ligchaam uitsteekt. 

Onze gewone zeepier, Arenicùla piscatorum, heeft dertien paar kieuwen, 
is vleeselikleurig, somtijds ook zwartachtig; zweet, bij het aanraken, een 

geel vocht uit, en bereikt eene lengte van acht tot negen duim, Deze soort 
is zeer gemeen in de Noodzee, wordt bij millioenen uitgegraven en als aas 

tot de schelvischvangst gebruikt. Eene kleinere soort, Ar. branchialis, heeft 

ongeveer twintig paar kieuwen. — Bij Ar. Boeckii van de kusten van Noor- 

wegen, zijn de kieuwen nog lalrijker. 

DE SLURP-PIEREN. (SIPUNCÜLUS.) 

Deze familie bevat een klein getal van Wormen, welke in de zee, met de 
Zeepieren, onze Aardwormen verlegenwoordigen. Zij leven ìn gaten of holen 

in zand- of andere door zeewater bedekte gronden; zijn van middelmatige 

grootte; hebben eeu rolrond, dik ligchaam, hetgeen met een taaije, leder- 

achtige, van dwarsrimpels voorziene, sterk zamentrekbare huid bekleed, en 

somtijds met enkele borsteltjes of haakjes bezet is, en hetgeen van voren in 

eene soort van, voor in= en uitstulping vatbaren, slurp uitloopt, onder welken 

de mond uitkomt, die met achterwaarts gekromde haakjes gewapend is. 

Een eigenlijke kop is niet te onderscheiden, en de zinwerktuigen ontbreken. 

Het darmkanaal is bij de eenen regt, bij anderen sterk gekronkeld, en de 

anus bevindt zieh in dit geval niet aan het achter-, maar van onderer aan 

het vooreinde van het ligchaam. Het zenuwstelsel bestaat uit den buikstreng 

en eenen keelring met eenen kleinen zenuwknoop. Zij zijn ten naauwste ver- 

want met de Zeepieren, en vormen met deze eigenlijk slechts ééne familie, 

De eigenlijke slurppieren, Sipuncùlus of Siphuncùlus, hebben in het 

algemeen de gedaante van onze Aardwormen, maar zij zijn krachtiger ; men 

ziet aan den wortel van den, met weêrhaakjes bezelten, slurp eenen van 

franjeachtige insneedjes of voelerachtige aanhangsels voorzienen en hierdoor 

stervormigen rand. De ingewanden zijn gekronkeld, en de aars bevindt zich 

aan de voorhelft der buikvlakte. — Aan de kusten van ons werelddeel, vooral 

aan die der Middellandsche zee, vindt men den gewonen slurpworm, Sipun- 

cilus nädus, die een’ voet lengte bereikt, maar zijn ligchaam, door zamen- 

tekking, op de helft kan verkorten, Dit dier is vleeschkleurig, en wordt, 

zoo als de Zeepier, als aas bij de vischvangst gebruikt. Eene andere soort, 

Sip. edülis, komt in de Moluksche zee voor, en wordt door de Chinezen 

gegeten. 

Bij andere soorten, Thalassema, ziet men in plaats van eenen krans aan 

den wortel van den slurp, twee krachtige, hoornachtige haakjes. Eene dezer, 

Thal, Neplünii, uit de zeeën om Europa, heeft aan het ligchaam, behalve 
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voornoemde haakjes, geen andere aanhangsels. Bij eene andere, Thal. echi- 
nürus, die bij vele schrijvers het ondergeslacht Echiurus of Echinurus vormt, 
is het einde van het ligchaam met eenige gordels van borsteltjes gewapend. 
Deze, in de Noordzee gemeene, soort bereikt eene lengte van eenen halven 
voet en meer; de huid is vleeschkleurig, en schijnt hier en daar rood en 
blaauw door; de borstels zijn geel. Gewond zijnde, trekt zich het ligchaam 
zoo sterk zamen, dat het water met geweld uit den mond spuit en de inge- 
wanden vervolgens ook daaruit gedreven worden. Bij nog eene andere soort, 
Thal. scutatus of Sternaspis thalassemordes, ìs het ligehaam , zoowel van 
voren als van achteren, met verscheidene gordelsgewijze geplaatste rijën van — 
borsteltjes gewapend. Zij bewoont de Middellandsche zee. 

Tot deze afdeeling schijnt ook eene soort uit de Noordzee, Priapùülus 
caudatus, te behooren, die noch eenen voelerkrans noch haakjes aan den 
slurp, noch borsteltjes aan het ligchaam heeft, maar wier ligchaam aan het 
einde een eigenaardigen, welligt tot de ademhaling dienenden toestel bezit, 
welke uit eenen weeken, van vele kleine voelerachtige aanhangsels voorzienen 
draadvormigen steel bestaat. 

DE PIEREN. (LUMBRICUS.) 

De Pieren zijn Wormen met een langwerpig, rolrond, aan beide einden 
afgerond of versmald uitloopend, ligebaam, zonder uitwendige werktuigen 

voor de ademhaling ; hetwelk met eene min of meer lederachtige, van dwars 
rimpels of ringen voorziene huid bedekt is, en borsteltjes, zonder pootstompjes, 

draagt. De mond heeft noch aanhangsels, noch kaken. Het darmkanaal is regt; 
het bloed veelal rood; en het vaatstelsel bestaat voornamelijk uit twee, langs 

de buik- en ruglijn gelegene, vaten, welke door dwarstakjes verbonden zijn. | 
De oogen ontbreken gewoonlijk. Deze dieren zijn hermaphrodieten, en de 
openingen voor de geslachtswerktuigen liggen van voren aan de buikvlakte. 
De jongen gelijken, reeds wanneer zij het ei verlaten, op de ouders. 

De eigenlijke pieren hebben het achtereinde van het ligchaam afgerond; 
de borstels zijn op rijën geplaatst en de mond ligt een weinig naar on- 
deren. Men ontwaart bij velen, gedurende den paringstijd, achter de ge- 

slachtsopeningen, eene verdikking, ontstaan door de aldaar liggende, en in 
dezen tijd opzwellende klierzakjes. Zij leven onder den grond, aan vochtige 
plaatsen, en graven lange galerijën, wier wanden zij met hun slijm be- 
kleeden, en zoo voor het ineenstorten bewaren; sommige soorten vormen 
volkomene buizen, waarin zij haar ligchaam verbergen. Het zijn nachtdieren, 
die tuinaarde eten, ten einde zich van de daarin bevatte orgamische stof— 
deeltjes te voeden. Onder deze afdeeling behoort onze gewone pier of aurd- 
worm (le lombric, der Regenwurm) Lumbrtcus agricùla, gemeenlijk Lumbr. 

terreslris genoemd, en andere verwante soorten. Hij is roodachtig van kleur, 
van de lengte eener manshand, zoo dik als eene zware ganzepen, en met acht, 
op de zijden en aan de ondervlakte geplaatste, rijën van borstels. Deze dieren 
komen bij nachttijd te voorschijn, paren den geheelen zomer door, en leggen 
hunne eijeren op kleine hoopjes. Zij worden, zoo als bekend is, veel als aas 
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tot het visschen gebruikt. De onverteerbare korreltjes der tuinaarde worden, 
vooral in het najaar, in de gedaante van parelsnoeren bij de openingen hunner 
galerijën gevonden. In het najaar graven zij zich drie tot vier voet onder 
den grond, om aldaar te overwinteren, en komen weder te voorschijn, wan- 
neer de grond ontdooid is. — Bij andere soorten, b.v. Lumbricùlus varie- 
gâtus, twee duim lang en doorschijnend, zijn de ringen van het ligchaam 
zeer talrijk. — Nog anderen, zoo als Lumbr. (Tubifex) rivulórum, eene 
kleine, draadvormige, roode soort, maken om haar ligchaam eene, uit slijk 

gevormde, buis. Deze diertjes leven op den grond van het zoete water, 

waar zij, velen bij elkander, als roode vlekjes verschijnen, die intusschen 

dadelijk verdwijnen, wanneer de diertjes verontrust worden, daar deze zich 
alsdan spoedig onder den grond verschuiten. — Eene zeer kleine, witte soort 
van hoogstens eenen halven duim lengte, Lumbr. (Enchytreus) albidus, 

leeft in de aarde, vooral in die van bloempotten. 
Aan deze familie sluiten zieh ook aan de Naïden, Naïs, kleine wormen, 

met een onduidelijk geleed ligehaam, hetwelk, behalve de gewone borsteltjes, 

aan weêrszijde van den buik, nog van langere borstels voorzien is; die veelal 
twee oogen hebben; die, op den grond van het water, in bet slijk leven, 
en daarin galerijën graven, waarin zij verschelen liggen, en alleen het 
vooreinde van het ligchaam uitsteken. Zij leggen eijeren, die, zes of zeven 
bij elkander, tot een bundeltje vereenigd zijn. Behalve dat, planten zij zich 
ook door deeling voort, in dier voege, dat zich van achteren af, allengskens 

in ieder lid van hun lijf, een jong ontwikkelt, en het dier eindelijk zich in 

onderscheidene anderen oplost : alvorens dit geschiedt, ziet men niet zelden, 

dat het achterste jong reeds weder een of meer jongen in zijn lijf bevat. 

De twee gemeenste soorten in het zoetwater van ons werelddeel, zijn : Naïs 

proboscidèa, met een regtuitstekend, draadvormig aanhangsel aan het voor- 

einde van het lijf, en Naïs serpentina, zonder een diergelijk uitsteeksel. 

DE BLOED-ZUIGERS. (HÌRUDIVES.) 

De Bloedzuigers hebben een wormvormig, rondachtig of afgeplat, naar 

voren allengskens versmald lijf, hetgeen met eene slijmerige, maar lederachtige 

en in vele dwarsringen verdeelde huid omsloten en aan beide uiteinden, 

somtijds echter alleen aan het achterste, van eene zuigschijf voorzien is, en 

waaraan men geenen eigenlijken kop kan onderscheiden. Er zijn slechts 

zeer zelden bijzondere werktuigen tot het ademhalen en de plaatsbeweging; 

en dan nog beide in eenen onvolkomen staal, aanwezig. De mond ligt in 

het midden der voorste, de aars aan den rand der achterste zuigschijf ; 

en eerstgenoemde is dikwijls met drie harde stukken (kaken) gewapend. 

Zij hebben een ruim, veelal door afsnoeringen in verscheidene afdeelingen 

en van eenige blinddarmen voorzien, darmkanaal. Zij planten zich slechts, 

door eijeren voort, die bij de meer volmaakte soorten, velen bij elkander, in 

eene soort van tonnetje opgesloten en aan waterplanten gekleefd worden. De 

meer volmaakte soorten hebben een zeer ontwikkeld zenuwstelsel; twee tot 

(ien oogen, rood of kleurloos bloed, vier overlangsche vaatstammen (twee 
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zijdelingsche, één aan den rug en één aan den buik), welke door boogvormige» 
dwarsvaten en fijne takjes onder elkander verbonden zijn; aan weêrszijde 
van den buik eene rij slijmzakjes, met naar buiten geopende, uitvoerende,, 
gekromde buisjes; afzonderlijke zaadballen en eijerstokken, De meesten zijn 
hermaphrodieten. Bij de minder volmaakte soorten is ook de ontwikkeling 
van de voornoemde deelen veel minder volkomen, en de oogen ontbreken 
geheel. 

Deze dieren hebben eenvoudige kleuren, die niet zelden door allerlei teeke- | 
ningen en strepen afgezet zijn. Sommigen zijn klein, anderen bereiken eene 
lengte van vier tot vijf duim. Hun ligchaam is zeer rekbaar. Zij voeden zich 
met de sappen van andere dieren, velen schijnen ook allerlei kleine water 
dieren te verslinden. 

De Bloedzuigers leven in het water en wel meestal in zoetwater, waar zij 

met golfvormige bewegingen van het ligchaam met groote snelheid zwemmen. 
Sommigen houden zich, gedurende een gedeelte van het jaar in de bosschen 
aan vochtige plaatsen of onder het vochtige mos op; en eenigen leven als 
parasieten op Zeeschelpen. Zij zijn over alle werelddeelen verbreid. 

De eigenlijke bloedzuigers, Hirudo (sangsue, leech, Blutegel), hebben 
duidelijke huidgordeltjes; drie hoornachtige, veelal met tandachtige insneden 
gewapende, kaken, en tien, zelden acht oogen. Zij leven in het water of 
in sommige heete gewesten, zoo als in Oost-Indië, ook in vochtige bosschen, 
en sommigen worden aldaar vooral den mensch en paarden lastig, door hun 

bloed te zuigen en met hunne kaken pijnelijke of zelfs zweerende wonden 
toe te brengen; sommige soorten kunnen zelfs, wanneer zij, nog zeer jong 
zijnde, bij het drinken ingeslikt worden, de ergste gevolgen te weeg brengen. 
De soorten, wier beet geene zweerende wonden veroorzaakt, dienen in de 
geneeskunde, om plaatselijke bloedontlastingen te bewerkstelligen, In ons 
werelddeel worden tot dit doel twee soorten, Hirudo (Sanguïsuga) officinälis 

en mêdicindlis, vooral de laatste, gebruikt. Het lijf van deze soorten is donker= 
groen met zwart gespikkeld en gevlekt, en van roodachtige geele en zwarte 
overlangsche strepen voorzien; maar de buik is bij eerstgenoemde soort geel; 
bij de tweede olijfgroen met zwarte vlekken. Deze Bloedzuigers leven in de 

staande zoete wateren van vele, vooral de oostelijke streken van ons wereld- 
deel, van waar zij bij millioenen naar het overige Europa, vooral uit Hongarijë 

en Rusland vervoerd, tot nader gebruik in waterbakken gehouden en aldaar 
zelfs kunstmatig geteeld worden. Zij hebben tien oogen, en hunne kaken 
zijn met eene dubbele rij van zeer fijne en digtstaande insneden gewapend. 
Men heeft deze dieren zelfs in uitheemsche gewesten overgebragt, waar zij 
in sommige streken, b.v. te Menado op Celebes, in het vrijë even goed leven 
en zich voortplanten als in hun geboorteland. De waroe, aldus op Java ge- 

- noemd, Hirudo vitfäta, heeft op de bovendeelen slechts zwarte strepen, 
en de onderdeelen ‘zijn bruinrood, aan weêrszijde met eene breede zwarte 
streep. — Andere soorten uit de staande wateren van ons werelddeel zijn 
Hir. (Hemopis) sanguisorba en sanguisuga of gülo. Zij zijn groenachtig 
zwart, van onderen graauw; de tandachtige insneden harer kaken zijn niet 
talrijk, en de wonden, welke zij toebrengen, veroorzaken ettering. Dit heeft 
in eenen nog veel hevigeren graad plaats bij eene soort van Ceylon, Hir. 
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eeylanica. — Bij eene andere soort, Hir. (Bdella) nilotica, uit Egypte 
zijn de kaken zonder tandachtige insneden en er zijn slechts acht oogen aan- 
wezig. Zij is van boven bruin—, van onderen geelachtig. 

Bij andere soorten is de mond ongewapend: b.v. bij Hemochdris piscium, 
met vier oogjes, die zich aan riviervisschen, vooral Karpers en Zeelten, vast 
zet; bij de groote Pontobdella muricäta, die in de zee leeft en zich vooral 
aan Roggen hecht, en bij Nepkéëlis vulgärss of octoculätus, die in de staande 
wateren van ons werelddeel leeft, acht oogen heeft, en zich van kleine 
wormen voedt, 

Nog andere soorten hebben twee kaken en in het geheel geene oogen : 
b.v. Branchiobdella astäci, die parasitisch op den Rivierkreeft leeft. 

Bij sommige soorten met eenen ongewapenden mond, maar met twee tot 
zes oogen, Clepsine, loopt het van achteren zeer breede en platte lijf van 
voren in eenen dunnen snuit uit. Zij zijn gemeen in staande wateren van 
ons werelddeel, zuigen het bloed van Waterslakken en hechten hare eijeren 
aan waterplanten. 

Bij den Bloedzuiger der electrische Rog, Branchellion torpedinis, is het 
lijf aan weêrszijde van eene rij bladvormige, uitwendige kieuwen voorzien. 

Bij Acanthobdella peledina, uit Siberië, ontwaart men daarentegen aan 
weêrszijde van het voorgedeelte des ligehaams, een bundel van borstels. 

Sommige weinig ontwikkelde soorten, b.v. Malacobdella Valenciennei, 

hebben het voorgedeelte van het ligchaam stomp en zonder eene eigenlijke 
zuigschijf. Zij leven parasitisch in den mantel van sommige Zee-schelpdieren. 

DE VIN-WORMEN. (SAGITTA.) 

De Vinwormen zijn kleine, in vele zeeën gemeene wormen, wier door- 
schijnend en langwerpig ligchaam aan beide einden smaller uitloopt; pootjes 
noch borsteltjes heeft, maar met een vlies omzoomd is, hetgeen aan weêrs- 

zijde eene lange, en aan het staarteinde eene breede, maar van achteren 
als afgehakte vin vormt. Het kopeinde is een weinig verbreed, en van twee 

oogstipjes en voelertjes voorzien. De mond is met verscheidene rijën hoorn- 
achtige haakjes gewapend. De buikvlakte wordt door den aars, de rugvlakte 
door de geslachtsopeningen doorboord. Het zenuwstelsel is vertegenwoordigd 

door eenen aan de buikzijde liggenden knoop. Deze dieren zijn hermaphro- 

dieten, en ondergaan geene gedaanteverwisseling. Hunne bewegingen zijn 

schielijk. 
Eene der gemeenste soorten is Sagitta bipunctata. 

DE SNOER-WORMEN. (VWEMERTES.) 

Dit zijn wormen met een smal en in de lengte gerekt, somtijds zelfs 

buitengewoon lang, maar zeer zamentrekbaar, ligchaam, hetgeen min of meer 

zamengedrukt is, en wiens gladde, eenvoudig met trilhairen bezette, leder- 

achtige huid, somtijds in onduidelijke ringen verdeeld is. Zij hebben eenen 
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van het spijskanaal afgezonderde en boven hetzelve gelegene, naar voren ge- 
opende buis, welke eenen, voor omstulping vatbaren, snuit bevat : deze snuit 

is aan de binnenvlakte, die bij de omstulping naar buiten gekeerd wordt, 
van aanzienlijke netelorganen, en aan den wortel van eene soort van dolkachtig 
wapen voorzien, waarmede deze dieren waarschijnlijk haren buit doorboren 

om dien naderhand uit te zuigen. Het spijskanaal is nagenoeg regt, en met 
of zonder aanhangsels: de mond heeft de gedaante van eene lengtespleet, 
en er is steeds een aars aanwezig. Het zenuwstelsel is zeer eenvoudig, 

even als bij de Planaria's, en de ocgen vertoonen zieh even als bij deze; 
maar men ontwaart bij de oogen eene uitholling, welke met grootere tril 
hairen dan de overige huid bezet zijn. De beide seksen zijn gescheiden. 
De eijeren worden, zoo als bij de naakte Slakken, in snoeren gelegd, De 
jongen hebben; in den allereersten leeftijd, eene van den volkomen vorm min 
of meer afwijkende gedaante. De soorten van deze familie leven in de zee, 
eenigen in zoet waler, en sommigen bereiken eene buitengewone lengte. 

Onder deze behoort vooral Nemertes (Borlasia) Anglie, die aan de rots- 

achtige kusten van Engeland en Frankrijk waargenomen wordt, eene lengte 

van veerlig voet en meer bereikt, donkerbruin van kleur is, en over dag _ 

onder steenen zamengerold aangetroffen wordt. 

Onder de weinige in zoetwater levende soorten behoort de kleine Psorhyn- 

chus stagnälis, uit het gematigde Europa. 

DE PLAT-WORMEN. (PLANARIE } 

De Platwormen zijn kleine dieren, wier gestalte en bewegingen aan kleine 
platte naakte Slakken doen denken, en die vrij in het water of aan vochtige 
plaatsen leven. Zij hebben een week, meestal zeer plat, of zelfs schijfvormig en 
aan de zijranden niet zelden in geplooide lappen uitloopend ligchaam , hetgeen 
met eene gladde, zelden op den rug met stekeltjes bezette, huid bekleed is, en 
slechts trilhairen, in stede van andere werktuigen ter plaatsbeweging, bezit; 
eenen mond met een eigenaardigen inwendigen snuitvormigen toestel; eenen 

darm zonder aars; een zenuwstelsel, hetgeen uit twee, niet zelden vereenigde, 
voor den mond geplaatste knoopen, met twee getakte, naar achteren loopende 
zenuwen, bestaat; met een watervaatstelsel, maar zonder bloedvaten noch 

eigene werktuigen voor de ademhaling; niet zelden duidelijk ontwikkelde 
oogen, en wel in aanzienlijken getale; zij zijn van gescheidene sekse, of 
hermaphrodieten; hare eijeren echter zijn door het parenchyma van het lig- 
chaam verstrooid en niet tot eenen eijerstlok vereenigd. 

De mondopening ligt aan de buikzijde van het dier, hetzij in het midden, 
hetzij meer naar voren of ook naar achteren. Het darmkanaal is bij de lagere 
soorten regt en zonder aanhangsels; bij de overigen is het van blinde, min 
of meer veelvuldig getakte, aanhangsels, als blinddarmen, voorzien. Bij de 
meesten ontwaart men in de mondholte eenen voor uitschuiving vatbaren, den 
slokdarm voorstellenden, soort van tromp, die min of meer eylindervormig 
en aan beide einden open, somtijds zeer lang of aan het uiteinde van ge- 
takte lappen tot het vatten van het voedsel, voorzien is; en die zich, van 
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het dier afgescheiden, nog eenigen tijd zelfstandig beweegt, de in hare 
nabijheid komende spijzen vat, verzwelgt en van achteren weder uitstoot. 
De eijeren, welke zich waarschijnlijk in het weefsel van het ligchaam ont- 
wikkelen en hierin verstrooid liggen , worden door den trompetvormigen mond 
der twee eijerleiders opgenomen, en in den paringszak gevoerd, wiens opening 
achter den mond uitkomt. De ballen hebben de gedaante van (wee lange, 
gekronkelde buizen, die in eene zaadblaas overgaan, waarin zich eene soort 
van roede bevindt. De openingen voor de beide voortplantingswerktuigen zijn 
somtijds vereenigd, somtijds gescheiden. De voortplanting heeft ook bij som- 
migen door vrijwillige deeling plaats, en de herstellingskracht is bij deze 
dieren in het algemeen groot, vermits afgesnedene deelen wederom tot nieuwe 
voorwerpen aangroeijen. 

Deze Wormen zwemmen met groote behendigheid door middel van slang- 
vormige bewegingen van het ligchaam of zijne zijranden; en zij kruipen, 
hetzij glijdende, hetzij op wijze der Spanrupsen, door afwisselend hùn lig- 
chaam te krommen of uit te strekken, langs allerlei in het water aanwezige 
voorwerpen. Zij voeden zich met mikroskopische diertjes of met fijne planten 
deelen. Men treft ze, zoowel in de zee als in het zoet water aan. Sommigen 
zijn zeer aardig geteekend. Verontrust, trekken zij hun ligchaam tot een 
kogeltje zamen, en zijn alsdan, vooral de licht gekleurde soorten, moeijelijk 
te ontdekken. 

De eigenlijke Planaria's hebben een zeer plat, min of meer schijfvormig 
ligehaam, en een veelal vertakt spijskanaal. Bij sommigen zijn de oogen, twee 

of aanmerkelijk meer in getale, op twee rijën langs den voorrand van het 

ligehaam geplaatst, en de mondopening bevindt zich veelal in het midden 

der buikvlakte. Onder deze behooren de grootste soorten der familie. Sommigen 

leven in zoet water, b.v. Plan. lactêa, die drie tot vier duim lang, en wit van 
kleur is; Plan. nigra is zwart van kleur, en wordt zoo als de voorgaande 

in het gematigde Europa waargenomen.— De in de zee levende soorten 

ondergaan eene soort van gedaanteverwisseling. Onder deze behoort Plan, 
(Polycelis) levigdta, eenen duim lang, en grijsachlig wit van kleur. Bij 

andere, insgelijks in de zee levende soorten, is het ligchaam van voren van 
twee hoornvormige aanhangsels, welke aan sprieten doen denken, voorzien : 
b.v. bij Plan. (Procêros) sanguinolentus, eenen duim lang en geelachtig 
rood van kleur, en Plan. (Thysanozoon) Brochii, eenvierde kleiner dan 
de voorgaande, melkkleurig, maar met vele groote, bruine tepelvormige aan- 

hangsels op de bovendeelen. 

Bij anderen vormt het darmkanaal eene eenvoudige buis zonder aanhangsels; 
de mond is veelal niet voor uitstrekking vatbaar, en het lijf is somtijds minder 
afgeplat. Onder deze behooren Mesostömum tetragönum en Ehrenbergii, 
uit het zoete water van ons werelddeel. 

Er zijn ook soorten (Mierostòmum), welke zich door haren naar achteren, 
ofschoon zijdelings, geplaatsten mond en hare gestalte aan de overige Pla- 
naria’s; maar door hare gescheidene sekse, de aanwezigheid van kopgroeven 
en eenen aars, aan de Snoerwormen aansluiten, Onder dezen behoort Mier. 

lineäre, uit Middel-Europa. 

60 
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DE WEEK-WORMEN. (HELMINTHES.) 

Deze orde bevat de meeste Wormen, welke gewoonlijk ook onder den naam 
van ingewandswormen, Entozoa, begrepen worden. Zij hebben een min 
of meer langwerpig, rond of afgeplat ligchaam, hetgeen met eene gladde, 
weeke huid bedekt is; er zijn noch een afzonderlijke kop, noch bijzondere 
werktuigen voor de beweging, de ademhaling en de zinnen te onderscheiden ; 
bij de hooger ontwikkelde soorten zijn een mond, spijskanaal en aars aan- 
wezig; bij anderen ontbreekt de aars, en bij de lageren ziet men geen enkel 
dezer deelen. Het zenuwstelsel is zeer eenvoudig. De hoogere soorten zijn 
van gescheidene sekse, de lagere hermaphrodieten. Zij planten zich door eijeren 
voort, en de jongen van sommigen ondergaan eene gedaanteverwisseling. 

Deze Wormen schijnen in den volkomen en natuurlijken staat allen te leven 
in de ingewanden, of in allerlei andere inwendige deelen van vele andere 
dieren, zelden aan buitendeelen, zoo als aan de kieuwen der Visschen. Hunne 
eijeren of embryo's, somtijds ook de geheele Wormen, komen, meestal met 

de uitwerpselen der dieren, naar buiten, waarin zij langeren of korteren tijd 
vertoeven, tot dat zij met het water of voedsel wederom in het ligchaam van 
dieren geraken, of zich, wanneer zij reeds in den staat van embryo verkeeren, 
daarin boren ; zich echter slechts dan, gedeeltelijk of volkomen, ontwikkelen, 

wanneer de voorwaarden, welke voor het leven van iedere soort vereischt 
worden, aanwezig zijn. Dit laatste heeft niet alleen betrekking op de soorten 
van dieren, op of in welke zij leven, maar zelfs op derzelver ouderdom of 
individualiteit. Om die redenen zullen sommige individu's van deze lastige be- 
zoekers bevrijd blijven, terwijl anderen ligtelijk daarmede besmet worden ; om 
diezelfde reden komen verscheidene soorten van Wormen meer bij kinderen dan 
bij volwassenen voor, en ontwikkelt zich de Draaiworm slechts bij Schapen, 
vooral in den jongeren leeftijd, en niet bij den Bok. Het blijkt ook hieruit, 

dat waarschijnlijk het grootste getal eijeren der Wormen geen gunstig verblijf 
tot zijne ontwikkeling kan vinden en te niet gaat, hetgeen wederom de on- 

begrijpelijke vruchtbaarheid van deze dieren verklaart. De jongen van eenige 
soorten moeten zelfs achtereenvolgens in verschillende soorten van dieren 

leven, alvorens zij hunne volkomene ontwikkeling kunnen verkrijgen. 
Sommigen dezer Wormen hebben eene min of meer beperkte en begrensde 

verbreiding, zoo als b.v. de beide Lintworm-soorten van den mensch; maar 
vele soorten worden te gelijker tijd in dieren van verschillende werelddeelen, 
zoo als b.v. Europa en Zuid-Amerika aangetroffen, zonder eenig in het oog 
vallend onderscheid aan te bieden. 

Men kan bij deze Wormen de volgende onderafdeelingen onderscheiden. 

DE ROL-WORMEN. (STRONGYLI.) 

De Rolwormen, veelal Nematoïdea of Nematelmia genoemd, leven groo- 
tendeels als parasieten in het ligchaam van andere dieren. Velen herinneren 
de Pieren door hunne gestalte. Zij hebben een rol- of draadvormig, niet 
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zelden buitengewoon lang en dun ligchaam, welks vooreinde bij sommigen 
trompvormig en met haakjes gewapend is; eenen van voren of een weinig 
naar achteren geplaatsten mond, die somtijds van kleine, weeke tepeltjes, 
lippen of verhevenheden voorzien is; en een eenvoudig spijskanaal, hetgeen 
van voren, bij eenigen, hoornen, min of meer tandachtige verhevenheden, 
vertoont, en in eenen aars eindigt, die echter, zoo als het spijskanaal zelf, 
bij sommigen (Gordfus, Furfa Medinensis) ontbreekt. Hunne huid is leder 
achtig en van dwarsrimpels voorzien, die echter verdwijnen, wanneer zij 
veel water opgeslorpt heeft; zij zijn van gescheidene sekse, hebben sterk 
ontwikkelde geslachtswerktuigen, en de kleinere mannetjes hebben veelal af- 
zonderlijke paringswerktuigen of aanhangsels, waarmede zij de wijfjes bij 
de paring vasthouden. Een vaatstelsel is alleen bij de hooger ontwikkelde 
soorten, in den vorm van huidkanalen zonder wanden, aanwezig, en het 
zenuwstelsel is zeer eenvoudig. Zij planten zich door eijeren voort. De meesten 
hebben geene gedaanteverwisseling. Men kan bij deze dieren de volgende 
hoofdgeslachten onderscheiden. 

De stekelsnuitwormen, Echinorhynchus, vormen een aan soorten rijk, 
en in vele opzigten op zich zelf staand geslacht, hetgeen veelal onder den 
algemeenen naam van Acanthocephála begrepen wordt. Zij hebben een dik, 
rolvormig, van dwarsrimpels voorzien ligchaam, hetgeen van voren in eenen 
tromp uitloopt, welken het dier in eene soort van zakvormige scheede kan 
terugtrekken. Deze tromp is met verscheidene rijën van, naar achteren ge- 
rigte, haakjes gewapend, waarmede zich deze wormen in de weefsels van 
den darm of van andere deelen der dieren, waarin zij leven, vasthechten „ 

of ze daarmede doorboren. De meesten worden bij Gewervelde dieren, vooral 
bij Vissehen, ook Vogels en Zoogdieren, maar niet bij den Mensch, gevonden — 

De grootste soort, die somtijds meer dan eenen voel lang wordt, Echino- 

rhynchus gigas, is geelachtig van kleur, en leeft in het darmkanaal van het 
wilde en tamme zwijn; zij wordt ook bij het gewone navelzwijn van Zuid= 
Amerika (Dicotyles torquätus) aangetroffen. Het ligchaam van het kleine man- 

pelje is van achteren stomp, dat van het wijfje loopt allengs puntig toe. Ech. 
macracanthus wordt bij den Goudplevier, Ech. heeruca bij Kikvorschen en 
Padden, Ech. claviceps bij Forellen, Vorens en allerlei andere Karpersoorten 
aangelroffen. 

Eenige soorten, Cheiracanthus, zijn mel doorntjes gewapend, die aan 
het voorgedeelte van het lijf handvormig, aan het middelgedeelte eenvoudig 
zijn, en verder naar achteren verdwijnen. Dit zijn Cheir. robustus, uit de 

wilde Kat, den Poema en Tijger, en Cheir. gracilis, uit eenen grooten 

Braziliaanschen riviervisch (Vastres). 
Anderen hebben eenen ronden of driehoekigen zuigmond; men ontwaart, 

bij de mannetjes, aan het einde van den staart, eene soort van blaasachtige 

aanzwelling, uit welke de enkelvoudige of dubbele roede te voorschijn treedt, 

en velen zijn rood van kleur. Onder dezen behoort Strongijlus gigas, die 

somtijds tot twee voet lengte bereikt, in de nieren van het Zwijn en, ofschoon 

zeer zeldzaam, ook in die van den Mensch voorkomt, deze werktuigen meestal 

vernielt, en hierdoor de oorzaak van den dood is van het voorwerp, waarin 

hij leeft, Eene andere soort, Strong. quadridenlätus, komt in Italië, Egypte 
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en de aangrenzende landen, somtijds in groote menigte bij elkaâr, in den 
dunnen darm van den Mensch voor, zuigt aldaar met zijnen sterk gewapenden 
mond, het bloed, en veroorzaakt min of meer gevaarlijke ziekten. — Eene 
kleine, twee duim lange soort, Sclerostöma equinum , leeft in het Paard. 

Bij het geslacht Cucullänus heelt de mond de gedaante van eene lengte- 
spleet, en is met een tweekleppigen kaauwtoestel gewapend; de kop is breed, 
en het ligchaam van achteren dunner. De meesten leven in het darmkanaal 
van visschen. Eene der gewoonste soorten, Cuc. ëlégans, nagenoeg twee 
duim lang, wordt bij den Baars en andere Riviervisschen aangetroffen. 

Bij anderen, Spiroptèra, is het ligchaam naar voren of aan beide einden 
verdund; de mond is kringvormig en somtijds met tepeltjes bezet, en de 
staart van het mannetje veelal gekromd of schroefvormig gedraaid, en van 
onderen, vóór het staarteinde, aan weêrszijde van een vleugelvormig aan- 
hangsel voorzien. Zij worden vooral in zoogdieren en vogels, zelden in krui- 
pende dieren en visschen gevonden. Onder deze behooren Spir. strumosa, 
uit de maag van den Mol; Spir. megastòma, in ziekelijke maagknobbeltjes 
van het Paard; en Spir. sanguinolenta, uit den Wolf, Hond en Vos. 

Bij de spoelwormen, Ascaris, loopt het ligchaam naar beide einden dunner 
uit, hun mond is van drie lippen voorzien, en de inwendige mannelijke ge- 
slachtsdeelen doen zich als twee draden voor. Zij leven in het darmkanaal 
van Gewervelde dieren. Onder dezen behooren de gewone spoelworm, Asc. 
lumbricoïdes, die in het darmkanaal van den Mensch leeft, meer dan eenen 
voet lengte bereikt, maar slechts dan, wanneer hij in groote menigte aanwezig 

is, lastig wordt. Eene verwante soort, Asc. megalocephäla, leeft in het 
darmkanaal van het Paard: eene andere, Asc. suilla, in dien van het Zwijn. 
Eene soort, Asc. vesiculâris, wordt bij vele Hoendervogels aangetroffen. 

Bij de madewormen, Ozyuris, hebben de wijfjes het ligchaam van ach- 
teren zeer puntig uitloopend. De gewone soort, Oz, vermiculäris , gewoonlijk 
made genoemd, komt zeer menigvuldig in den dikken darm van den Mensch, 
voornamelijk van kinderen, voor. 

Anderen, Trichocephälus, hebben de groote voorhelft van het ligchaam 
draadvormig verdund. Onder deze behoort Trich. dispar of hominis, het 
wijfje eenen voet lang, en vrij algemeen in het darmkanaal van den Mensch 
voorkomend. 

De Filaría's zijn wormen met een draadvormig ligchaam , met eenen mond 
met of zonder lippen en tandjes, en die aan het vooreinde van het lijf ligt. 
Zij leven in allerlei inwendige deelen, zelfs in. de oogen van Zoogdieren en 
Vogels, zelden in Kruipende dieren. Fil. attenuata wordt in allerlei soorten 
van Roofvogels en Kraaijen aangetroffen. Fil. gracilis is zeer gemeen in allerlei 
Apen; Til. labiâta leeft in den zwarten Ooijevaar. 

Sommige zeer kleine soorten, Anguillüla, hebben een hairvormig ligchaam , 
met het kopeinde als afgehakt, en van eenen ronden, ongewapenden mond 
voorzien. De aars ligt onder het achtereinde van het ligchaam, en de opening 
der vrouwelijke geslachtsdeelen is min of meer naar voren geplaatst. Zij 
worden in de ingewanden van Regenwormen en allerlei Insecten aangetroffen , 
uit welke zij echter dikwijls geraken, om in allerlei andere stoffen vrij te leven. 
Ang. cuspidâta wordt in den Run-tor waargenomen; Ang. lucani in den 
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kleinen Herthoorn-tor; Ang. gryllotalpe in den Veenmol; Ang. lumbrici in 
den Regenworm aangetroffen. Anderen heeft men tot nog toe slechts buiten 
dieren waargenomen, waar zij, na bevrozen of gedroogd geweest te zijn, 
somtijds na jaren, bij bevochtiging, wederom herleven. Onder dezen behooren 
Ang. acêli, in het bezinksel van azijn; Ang. glätinis in stijfsel; Ang. 

grämmarum in bedorvene granen en zaden van gras; Ang. fluviatìlìs in 
het zoete water van Europa, Siberië en Arabië. 

Er zijn eindelijk een groot getal soorten, de Hairwormen, Gordius, met 
een hairvormig ligchaam, bij welke de aars ontbreekt, en de ingewanden 
zich voordoen als een mel vet aangevuld celachtig ligchaam. Bij de meesten 
is het staarteinde der mannetjes gevorkt. Zij leven in de ligchaamsholte van 

Insecten, Kreeften, en Spindieren, raken echter dikwijls daaruit, en worden 
alsdan vrij, vooral aan vochtige plaatsen of in zoet water, aangetroffen. Men 
heeft gemeend, meer dan honderd soorten van deze wormen te moeten onder- 

scheiden. Eene der gewoonste, Gordius séta of aquatieus, het Wasserkalb 
der Duitschers, de dragonneau der Franschen, bereikt meer dan eenen voet 
lengte, is echter niet dikker dan een dun touw. Zij werd in allerlei Europe- 
aansche en Braziliaansche insecten, vooral in Sprinkhanen, waargenomen, 

waar deze groote wormen niet zelden het grootste gedeelte der ligchaamsholte 
innemen ; maar die, ten tijde der voortteeling, verlaten, en alsdan in het 

vrijë, vooral in plassen, poelen, slooten, enz., aangetroffen worden, terwijl 

zij, wanneer zij op het drooge geraken, weldra verdroogen en sterven. Bij 

eenige andere soorten, Mermis, is het staarteinde der mannetjes van onderen 
van twee hoornachtige, parallelle staafjes voorzien, tusschen welke zich de 
geslachtsopening bevindt; er is eene dubbele roede aanwezig en de geslachts 
opening der wijfjes ligt in het midden der buikvlakte. Dit zijn Mermis nd- 
grescens, albicans en acumindta, allen uit Insecten. — Eene zeer beruchte, 
tot deze afdeeling behoorende soort is de hair-, huid- of Guinea-worm, 

Furia medinensis, gewoonlijk Filarta medinensis genoemd. Deze, reeds bij 
de oude Grieken onder den naam van Klein slangetje bekende, soort, heeft, 
even als de eigenlijke Gordius en Mermis, noch eenen aars, noch een eigenlijk 
darmkanaal. Zij is levendbarend ; bereikt somtijds eene lengte van tien voet; 

houdt zich in het celweelsel, onder de huid, vooral die der beenen, op, 

en veroorzaakt zwellingen en hevige pijn, voornamelijk wanneer, bij het 
uitbalen, het scherpe vocht van haar verscheurd ligchaam, in de zweren 

dringt. Dit dier wordt in onderscheidene heete gewesten, vooral der oude 

wereld , aangetroffen. 

DE BOT-WORMEN. (TREMELMINTHES.) 

Deze familie bevat soorten met een week, witachtig, zeer zamentrekbaar, 

min of meer afgeplat ligchaam, hetgeen van een of meer zuignappen voorzien 
is; met eenen moud; een gevorkt of gelakt, zelden regt, spijskanaal zonder 
aars; welke als parasieten in of op andere dieren leven, en hermaphrodieten 
zijn. Zij behooren onder de kleinere Wormen. De zuignapjes zijn, behalve 
degene, die den mond omgeven, ondoorboord, en niet zelden door eene soort 
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van hard geraamte of door haakjes ondersteund : zij dienen aan deze dieren, 
om zich daarmede aan de deelen van andere dieren vast te hechten. Een 
kop en bijzondere werktuigen voor de ademhaling ontbreken. Het zenuw 
stelsel is zeer weinig ontwikkeld, en bestaat, waar het duidelijk is, uit twee, 
van voren door eenen draad vereenigde lengtetakken, van welke wederom 
zijtakjes uitloopen. 

Men verdeelt deze Wormen, volgens den aard en het getal der zuignapjes, 
waarvan zij voorzien zijn, in verscheidene geslachten, welke wederom twee — 

hoofdgeslachten vormen. Zij dragen in het dagelijksehe leven den naam 
van bot. 

De Polystoma’s. (Polystoma.) 

Deze Wormen hebben bij het achtereinde van hun lijf een of meer ondoor- 
boorde zuignapjes, welke door eene soort van geraamte ondersteund worden ; 
en somtijds, behalve deze, twee kleinere zijdelingsche zuignapjes achter 
den mond. De jongen verschillen gewoonlijk niet in grootte van de ouden. 
De meesten leven op de kieuwen van visschen. 

De eigenlijke Polystöma’s hebben het ligchaam van voren versmald en 
den mond aan het einde daarvan geplaatst; van achteren verbreed, en van 

zes, met haakjes gewapende zuignapjes voorzien. Onder deze behoort Pol. 
integerrtmum, uit de urienblaas van Kikvorschen. 

Bij anderen, Octostoma of Octobothrium, is het langwerpige, afgeplatte 
ligchaam van achteren van acht, tweekleppige zuignapjes voorzien, en men 
ziet veelal bij den aan het vooreinde van het dier geplaatsten mond, twee 
kleine zijdelingsche zuignapjes. Zij leven op de kieuwen van visschen. De 
meest algemeen verbreide soort is Oct. lancevlâtum. 

Bij eene soort, die op de kieuwen van den Brasem (Cyprinus brama) en 
andere Karpersoorten leeft, zijn de zuigschijven van het achterlijf slechts 
twee in gelale, maar ieder dezer heeft vier hoornachtige dwarsche tusschen— 
schotten, die aan den buitenrand mel stekeltjes gewapend zijn; behalve deze 
ziet men achter den mond twee kleine zuignapjes, ieder van een schuinsch 
dwarslijslje voorzien. Bij dezen Worm merkt men het zonderlinge ver- 
schijnsel op, dat zich telkens twee voorwerpen naast elkander leggen en dan 
genoegzaam in het midden zamengroeijen, zoo dat een dubbel kruisvormig 
dier ontstaat. De zoo vereenigde voorwerpen bereiken vijf lijnen lengte, en 
zijn onder den naam van Diplozüon pärddoxum bekend, terwijl de enkelen 
dien van Diporpa dragen. 

Bij de Tristoma's, Tristöma, is het lijf plat, somtijds zelfs schijfvormig ; 
van onderen tegen het einde met een’ grooten zuignap, wiens geraamte min 
of meer op een wieltje met spaken gelijkt; en vóór den mond met twee kleine 
eenvoudige zuignapjes. Sommigen zijn fraaì rood van kleur. Onder dezen be- 
hooren Frist, coccinëum, een duim in middellijn, van de kieuwen van den 

Zwaardvisch, en Frist. möle, een-derde kleiner, van de kieuwen van den 

Klompvisch (Orthragoriscus mola) : beiden met een schijfvormig ligchaam, 
Frist, hamätum komt op de Heilbot; Frist, squali op Haaijen voor. 
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De Distoma'’s. (Distóma.) 

Tot dit geslacht behooren de soorten, welke eenen zuigmond, en één of in 
het geheel geen zuignapje hebben, hetgeen steeds week is; wier ontwikkeling 
langs den weg van de geslachtsverwisseling en de gedaanteverwisseling, op 
eene hoogst opmerkelijke wijze, plaats heeft, en welke de meest diep ge- 
legene organen van andere dieren bewonen. 

De voedsters vertoonen zich onder verschillende vormen. De eenen hebben 
de gedaante van zakken (kiemzakken genoemd) van allerlei vorm, die som- 
tijds in een grooter of kleiner getal takken uitloopen, en geene inwendige 
werktuigen hebben. De anderen hebben, wanneer zij het ei verlaten, de ge- 
daante van een, met trilhairtjes bezet, vrij rondzwemmend embryo, hetgeen 
door vervelling in de voedster verandert, die van mond, darmkanaal en een 

of twee openingen tot het uitkomen der jongen voorzien is. In deze verschil- 
lende voedsters ontstaan, door kiemvorming, de nagenoeg mikroskopische 
maskers, die vervolgens in den volkomenen worm veranderen. De maskers 
intusschen geraken langs eenen korteren of langeren weg in het lijf der soort 
van dieren, welke aan den volkomen worm tot verblijf aangewezen is. Somlijds 
geraken zij, met het voedsel, reeds met de voedsters daarin, maar in vele 

andere gevallen geraken zij eerst vrij in het water: zij zijn alsdan van een, 
zelden van twee staartachtige aanhangsels voorzien, zwemmen vrij rond, boren 
zich echter weldra, door zuiging, van buiten in het lijf van andere water- 
dieren, vooral insecten—maskers, en geraken eindelijk met deze aan de laatste 
plaats hunner bestemming, waar zij, na zich omhuld en den staart verloren 
te hebben, in het volkomen dier veranderen. Deze Wormen werden, in de 

verschillende trappen van hunne ontwikkeling, niet zelden voor zelfstandige 
dieren aangezien, en verkregen alsdan ook eigene namen. De gestaarte 

maskers verkregen dien van Cercaría; de kiemzakken in het algemeen dien 
van Cercarïa-zakken; de volkomen georganiseerde voedsters dien van Redia; 

de kiemzak van Gasterostömum werd Bucephälus polymorpkus genoemd ; 
die van Distöma holostömum, Leucochloridium paradozum ; de omhulde 

onvolkomen ontwikkelde vormen, die in ongelooflijke menigte in de oogen 

van sommige Zoetwatervisschen waargenomen werden, met den naam van 

Diplostöma bestempeld. 
Bij de eigenlijke Distóma’s is het zuignapje ver naar voren geplaatst. 

Onder dezen behoort de leverworm, Distöma of Fasciöla hepaticum of lan- 

ceolälum (douve, Schafwurm), een duim lang, met een lansvormig lijf, 

en bruinachtig van kleur. Deze Worm leeft in de galblaas van allerlei tam 

vee, zoo als het Rund, de Geiten, maar vooral het Schaap, en somtijds zelfs 

in die van den Mensch. — Dist. appendiculätum wordt in de ingewanden 

van den Elft (Clupea alosa); Dist. globipörum bij Karpers en Vorens; Dist. 

nodulösum bij den Snoek, en in den onvolkomen staat, In welken het onder 

den naam van Diplostömum volvens beschreven werd, in de oogen van den 

Baars, van Gadus lota en andere zoetwatervisschen , aangetroffen, wier oogen 

alsdan, door de menigte dezer maskers witachtig en tot het zien nagenoeg 

ongeschikt worden, 
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Bij andere soorten, Amphistöma, ligt de zuignap aan het einde van het 
ligchaam. Eene dezer, Amph.conieum, die in het Rund leeft, is een-derden 
duim lang : zij heeft een konisch, rondachtig ligchaam, en is bleekrood van 
kleur. — Andere soorten zijn Amph. (Holostòma) alätum en cornutum : 
de eerste uit den Vos, de tweede uit den Goudplevier. Er worden ook soorten 
van dit geslacht in onze en ook in Braziliaansche Kikvorschen en Padden 
gevonden : Amph. (Diplodiseus) subelavatum. 

Bij sommige soorten, Monostöma, is er, behalve den zuigmond, geen af- 
zonderlijke zuignap aanwezig. Zij leven, behalve in de ingewanden, ook in 
de overige inwendige deelen van Gewervelde dieren, zelfs in de luchteellen — 
van Vogels en onder de huid, waar zij veelal, twee, zelden drie, bij elkander, _ 

in zakjes ingesloten zijn. Onder deze behooren Mon. fäba, uit de Spreeuwen, 
Musschen, Vinken, Kwikstaarten en andere Zangvogels, en Mon. mutäbile, 
uit de ligchaamsholte van allerlei Europeaansche en Braziliaansche Moeras- 
en Watervogels en zelfs van Roofvogels. Bij laatstgenoemde soort ontwikkelen 
zich de eijeren reeds in de geslachtsdeelen ; de daaruit voortkomende voedsters 
hebben twee oogvlekken, en in ieder van deze voedsters is wederom eene 
zakvormige voedster ingesloten. 

DE LINT-WORMEN. (ZENLE.) 

Men vat onder den naam van Lintwormen (die, met de Ligula's vereenigd, 
gewoonlijk ook Cestoidea genoemd worden), alle hermaphrodietische Inge- 
wandswormen zamen zonder mond, aars en eigenlijke ingewanden, welke, 
in den hoogsten graad hunner ontwikkeling, zich vertoonen als een lang, 
smal en plat ligchaam, met eene weeke en zeer dunne huid, en zamengesteld 

uit een groot getal gelijkvormige, door dwarsche geledingen vereenigde leden, 
die allen voortgebragt zijn door het voorste, zeer afwijkend gevormde dezer 
leden of het zoogenaamde kopstuk dezer dieren, hetwelk tevens dient ter 
vasthechting van het geheel aan de inwendige deelen der dieren, waarin deze 
wormen leven. Dit kopstuk, meestal eenvoudig kop genoemd, heeft eene 
peervormige gestalte; het is van vier of slechts twee zuiggroeven voorzien ; 

loopt niet zelden in eenen korten, terugtrekbaren, al of niet met haakjes ge- 
wapenden, tromp uit; en heeft eenige zenuwknoopjes en draadjes. De overige 
leden treden in den beginne als knoppen aan het achtereinde van het kopstuk, 
een voor een, te voorschijn, en hun getal vermeerdert allengskens zoo zeer, 
dat zij gezamelijk een, bij sommige soorten tot honderd voet lang, geheel 
uitmaken , welks achterste leden, als de eerstontstane, steeds de meest ont- 
wikkelde zijn, terwijl de volgende, allengs kleiner en kleiner wordende, 
eindelijk met het jongste aan het kopstuk gehecht zijn. leder dezer leden, 
welke men proglottides en geslachtsdieren genoemd heeft, bevat een man- 
nelijk en een vrouwelijk geslachtswerktuig : het eerste gevormd uit eenen 
grooten eijerstok, die een buitengewoon groot aantal mikroskopische eijeren, 
in welke reeds het embryo ziglbaar is, bevat; het tweede uit eene soort 
van getakte klier met eene naar buiten voerende buis, die aan het einde met 
eene haakvormige roede gewapend is. 
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Naarmate de eijeren rijp worden, gaan zij, veelal met een of meer van 
het ligehaam losgescheurde achterste leden, met de uitwerpsels naar buiten, 
en worden door het water overal in het vrijë rondgevoerd en verstrooid. Met 
eene of meer zeer harde schalen omsloten, kunnen zij jaren lang in dezen 
slaat doorbrengen, en de veelvuldige physische en chemische invloeden, aan 
welke zij blootgesteld zijn, wederstaan, en ontwikkelen slechts dan verder, 
wanneer zij, met het voedsel of water, door die soorten van dieren ingeslikt 
worden, bij welke de voorwaarden voor hunne verdere ontwikkeling aanwezig 
zijn. Hier doorbreken de embryo's, welke van voren met twee of vier haakjes 
gewapend zijn, de door de verteringsappen geweekte eihulsels ; doorboren het 
spijskanaal en de aderen, en verdeelen zich, meestal door het bloed wegge- 
voerd, in verschillende ligchaamsdeelen , vooral in de lever, waar men hen 

in doorschijnende omhulsels ingesloten vindt. Na in groei toegenomen te 
zijn, geraken de jonge wormen vrij in de ligehaamsholte en nemen nu 
allengskens de gestalte aan van een met haakjes gewapend kopdeel, hetgeen 
van eene, met vocht gevulde blaas voorzien is. Om verder le kunnen ont- 
wikkelen, moeten zij intusschen op nieuw in dieren van andere bepaalde 
soorten overgaan. Daar zij gedurende dit eerste tijdperk van hun leven meest 
in zulke dieren vertoeven, welke zich geheel of gedeeltelijk met plantaardige 
stoffen voeden, zoo geraken zij aan de laatste plaats hunner bestemming, 
wanneer de plantetende dieren, waarin zij huisvesten, door vleeschetende 
dieren gegeten worden. Op die wijze in het darmkanaal van laatstgenoemden 
gekomen, verdwijnt de blaas allengskens; het jong hecht zich vast, en begint 
nu eerst de leden te vormen, welke deze dieren in hunnen volkomen staat 

kenschetsen. — Men heeft de ontwikkeling dezer wormen uit het ei door 
eene kunstmatige verplanting van het eene dier in het andere, in vele gevallen 

volledig kunnen nagaan. 
De onvolkomen ontwikkelde Wormen werden vroeger, ofschoon bij hen 

de geslachtsdeelen nog ten eenenmale ontbreken, veelal als eigene zelfstandige 
dieren, en velen als tot eene bijzondere familie behoorende, die men blaaswor- 
men, Cystíca, noemde, beschouwd. Onder dezen behooren de vermeende ge- 
slachten Tetrarhynchus, Scolez en Dithyridium ; en vervolgens de geslachten 

Cysticercus of blaasworm, Floriceps en Anthocephälus, welke op jonge van 

de blaas voorziene voorwerpen, of met andere woorden, op den blaaswormvorm 

van Lintwormen gegrond zijn. Deze vorm vertoont zich intusschen, onder 

sommige omstandigheden, op eene geheel eigenaardige wijze : namelijk bij 

de onder de namen van Ceenurus en Echinococcus bekende vormen. De eerste 

is de beroemde draaiworm der schapen, Ceenurus cerebrälis, welke in de 

hersenen en het ruggemerg van Schapen, somtijds ook van het Rund, Antilopen 

of, zoo als men zegt, zelfs bij het Konijn voorkomt en, bij toenemende ont- 

wikkeling, door drukken op de hersenen, de draaiziekte (le tournis) der 

schapen, en eindelijk den dood dezer dieren ten gevolge heeft. Bij dezen vorm 

zijn, in plaats van éénen kop, meerdere koppen aan iedere blaas aanwezig, en 

er ontstaan telkens nieuwe, zoodat hun getal somtijds verscheidene honderden 

bedraagt. Hetzelfde heeft ook plaats bij den Echinocoeccus, bij welken echter de 

koppen naar de ruimte der buis gekeerd zijn en zich veelal in eigene blaasjes 

vormen, welke aan de moederblaas uitgroeijen, zich echter ws van deze 



scheiden. Het gebeurt somtijds dat deze blazen geene koppen bevatten, en 
in dit geval worden zij Acephalocysten genoemd, Men heeft ook de zooge- 
naamde Hydatiden, die in het geheel geene dieren zijn, voor Blaaswormen 
aangezien. — Eindelijk behoort misschien onder de onvolkomene Lintwormen 
de Caryophylleus multabilis, dien men in de ingewanden van velen onzer 
Karperachtige visschen vindt, en die uit een van voren verbreed, en hier 
van franjes en eene dwarsgroef voorzien ligchaam zonder eenen eigenlijken 
kop bestaat, hetgeen slechts één mannelijk en één vrouwelijk geslachts- 
werktuig bevat: sommigen zijn van meening, dat deze zoogenaamde worm 

te beschouwen is als een enkel vroegtijdig afgescheurd lid van eenen Lint- 
worm, hetwelk zich vervolgens zelfstandig maar afwijkend ontwikkeld heeft. 

Men geeft den naam van Tenta meer in het bijzonder aan de soorten, 
wier zoogenaamde kop van vier zuignapjes voorzien is, tusschen welke veelal 
eene soort van korten, gemeenlijk met haakjes gewapenden, tromp uitsteekt. — 

Hunne eijerstokken zijn veelvuldig getakt, en de openingen voor de geslachts- — 

deelen komen aan de zijde der leden uit. Onder deze behooren de lastigsten — 

en gevaarlijksten van alle Lintwormen, omdat hun kop, door zijne haakjes 
en zuignapjes zich zeer sterk kan vasthechten, en zeer moeijelijk loslaat of 
te verdrijven is. De voor den Mensch nadeeligste soort is Tenia solium, 

in het Fransch ver solitaire genoemd, naar de verkeerde meening, dat een 
mensch altijd slechts éénen worm van deze soort zou herbergen. De kop en het 
voorgedeelte van het dier zijn niet dikker dan een dun touwtje, en de volkomene 

geledingen zijn omstreeks een-derden duim breed, en even lang of langer. 
Deze soort leeft in den dunnen darm van den Mensch, en het is bijkans 
uitsluitend de eenige soort van Lintworm , welke in ons land, in Duitschland 
en Groot-Brittanje voorkomt; zij wordt in Frankrijk te gelijk met Bothrio- 
cephalus gevonden, werd echter ook in Rusland, de Levant, verscheidene 

streken van Afrika, Portugal en Brazilië waargenomen. De blaaswormvorm 
van deze soort wordt voornamelijk bij Zwijnen in de spieren, het celweefsel 
in het algemeen en zelfs in de hersenen en het oog aangetroffen. Eenige 
soorten met zeer breede en buitengewoon korte leden, van welke de voorsten 
nagenoeg even breed rijn als de volgenden, leven in het Paard: dit zijn 
Tenia perfoliäta en Teenia plicâta, de laatste met eenen zeer grooten kop. 
Bij den Hond vindt men Tenia serrata, wier blaaswormvorm, vroeger als 
eigene soort onder den naam van Cysticercus pisiformis aangevoerd, in 
den Haas en het Konijn aangetroffen wordt. De Lintworm der Kat, Teenia 
crassicollis, komt als blaaswormvorm (vroeger Cysticercus fasciolaris ge- 

noemd) in de Muis voor. 

Bij andere soorten, Bothriocephälus of ook Dibothrijum genoemd, is de 
kop in plaats van zuignapjes, van eenvoudige groefjes, vier of vijf ten getale 
voorzien. Deze wormen worden, vooral in den onvolkomen staat, veelal in 
Visschen aangetroffen, in den volkomen staat sommigen ook bij Vogels, Zoog- 
dieren en den Mensch. De soort van den Mensch, Botkhr. latus, onderscheidt 

zich reeds op het eerste gezigt van Tenia solium, doordat de leden meer 
dan een-derde korter zijn dan breed, en dat deze breedte ruim een’ halven 
duim bedraagt. Deze soort leeft in den dunnen darm, en is de gewone Lint- 
worm in Zwitserland en in Rusland; komt met de Teenia lata in Frankrijk 
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voor, maar wordt slechts in zeer enkele gevallen in Duitschland, de Neder- 
landen en Engeland waargenomen. Er zijn ook voorbeelden, ofschoon zeer 
enkele, bekend, dat een mensch te gelijk voorwerpen van beide soorten van 
Lintwormen bij zich had. Bothr. felis wordt in onze Kat en vele: Zuid- 
Amerikaansche kattensoorten waargenomen. Bothr. punctälus wordt vrij al- 
gemeen in vele Zeevisschen aangetroffen. 

DE LIGULA'S. (LÌGÜLA.) 

De Ligula’s sluiten zich ten naauwste aan de Lintwormen aan, met welke 
zij eigenlijk slechts ééne familie uitmaken, omdat haar ligchaam een groot 
gelal afzonderlijke, in eene of twee rijën, achter elkander geplaatste, vrou- 
welijke en mannelijke geslachtsdeelen bevat; maar dit ligchaam vormt steeds. 
een zamenhangend geheel, aan hetwelk men geene duidelijke dwarsche ver- 
deeling en ook geen afgezonderd zoogenaamd kopstuk waarneemt. Zij hebben 
in den volmaakten staat de gedaante van eene lange, smalle en platte, lint 
vormige slrook, die aan weêrszijde van het vooreinde van eene langwerpige 
groef voorzien is. In den onvolkomen staat ontbreken deze deelen, maar 

ien ontwaart alsdan eene, langs de middellijn van het ligchaam loopende 
vore. Zij hebben mond noch aars, en men onderscheidt geene andere in- of 
uitwendige werktuigen of stelsels van werktuigen, dan de opgenoemde. 

Er zijn slechts een zeer klein getal soorten van dit geslacht bekend. Eenigen. 
leven in den onvolkomen staat in Visschen, en veranderen dan eerst in den 

volkomen worm met geslachtsdeelen, wanneer de visschen, in welke deze on- 

volmaakte Ligula’s leven, door Vogels verslonden worden, en deze wormen 
hierbij in het spijskanaal der vogels geraken. Dit zijn Ligùla monogramma, 
die in den onvolkomen staat in de buikholte van den Steenkarper (Cypr. ca- 
rassius) leeft; in den volkomen staat in het spijskanaal van Arenden, den 
Ooijevaar, Reigers, Slrandloopers, Futen, Zeeduikers en de Eend aangetroffen 

wordt; en Lig. digramma, welke in den onvolkomen staat in de buikholte 
van Vorens, den Snoek, Baars, Val, Forellen en andere Visschen; in den 

volkomen slaat in het spijskanaal van Meeuwen, Futen, Zeeduikers en Zaag- 
eenden leeft. — Eene derde soort, Lig. reptans, wordt tusschen het celweefsel 
der spieren in de buikholte van eene menigte Braziliaansche Zoogdieren, 
Vogels en Slangen, maar nooit in de Visscher dier streken aangetroffen. Bij 
eene andere, in het celweefsel of ook in de ingewanden van allerlei zee— 

en riviervisschen, voorkomende soort, Trienophörus nodulösus, zijn somlijds 

eenigzins duidelijke geledingen waar te nemen. 

DE GREGARINEN. (GREGARINE.) 

De Gregarinen zijn mikroskopische diertjes met eene gladde bekleeding 

zonder aanhangsels, met een langwerpig eivormig, of min of meer verlengd 

en wormvormig ligehaam, hetgeen bij sommigen, aan het eene uiteinde, 

in eene soort van knodsvormige verlenging met eene punt of slralenkroon, 
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of eenen haakvormigen tromp uitloopt; doorschijnend is; door inzuiging van 
water opzwelt; maar mond noch aars vertoont, en in welks binnenste men 
geene andere ruimten of werktuigen dan eenen kern onderscheidt. De gedaante 
van hun ligchaam is, gedurende de beweging, dikwijls zeer veranderlijk. 
Om voort te planten vereenigen zich deze diertjes meestal paarsgewijs, en 
vormen, na voorafgegane omhulling, een geheel, uit hetwelk vervolgens 
schuitvormige kiemkorreltjes, en uit deze wederom kleine, in den beginne 
min of meer op Proteus gelijkende diertjes, voortkomen. Bij sommigen is 
het ligchaam door eene soort van tusschenschot (somtijds door twee) in twee 

of drie helften verdeeld, en bij nog anderen schijnt het steeds uit twee ver- 
eenigde en ieder van een’ kern voorziene, deelen, te bestaan. 

Deze diertjes leven parasitisch in de ingewanden of ligchaamsholte van 
allerlei Insecten en derzelver maskers, van Duizendbeenen, kleine Kreeft 
dieren, Aardwormen, enz. Hunne bewegingen zijn traag, en geschieden door 
middel van wormvormige kronkelingen, of door hun ligchaam afwisselend 

zamen te trekken en uit te zetten. 
De steeds paarsgewijs vereenigde Gregarinen, welke men in het darm- 

kanaal van den Meeltor (Tenebrío mölitör) vindt, heeft men Gregarina poly- 
morpha en cuneäta genoemd; die van den Kakkerlak, Greg. blattarum ; 
die van den Oorworm, Greg. oväta. 

Van degenen, wier lijf in twee helften verdeeld is, die echter als afzonderlijke 
individu's leven, voeren wij aan Greg. (Sporadina) scolopendre, uit den 

Duizendpoot; Greg. (Actinocephälus) Sieboldii, met straalvormige aanhang- 

seltjes aan het zoogenaamde kopeinde, uit de Waterjuffer (Agrion); en Greg. 
(Stylorhyynchus) Heerii, met eene trompachtige verlenging, uit de maskers 
van Phryganea. 

Van de Gregarinen met een ongedeeld ligchaam voeren wij aan Greg. 
(Monocystis) agilis, die menigvuldig in de zaadklieren van den Regenworm 
aangetroffen wordt. 

Onze kennis dezer diertjes is voor het overige nog zeer beperkt, en derhalve, 
ook hunne plaatsing in het stelsel zeer onzeker. 
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DE TRIL-DIERTJES. (VIBRATORIA) 

De Trildiertjes zijn mikroskopische of nagenoeg mikroskopische, in het 
water levende diertjes, wier ligchaam geheel of gedeeltelijk van trilhairen 
voorzien is, die bij de meesten het mondeinde van het ligehaam omzoomen , 
en door hunne min of meer schielijke beweging eene soort van draaikolk 
in het waler voortbrengen, met welke de hun tot voedsel strekkende diertjes 
of stofjes in den mond gevoerd worden. Sommigen zijn met een vliesachtig 
pantser omsloten of vormen hoornachtige kokers, maar er heeft geene kalk— 
afscheiding bij hen plaats. 

De mond ontbreekt slechts zelden en bij de meesten is ook een aars aan- 
wezig. Bij de allerlaagste vormen zonder mond of aars onderscheidt men 
geene inwendige bewerktuiging, en de voeding heeft plaats door opslorping 
aan de geheele uitwendige oppervlakte van het diertje. Bij andere meer ont- 
wikkelde vormen onderscheidt men eenen kern, die waarschijnlijk in be- 
trekking staat tot de voortplanting, en eene of meer voor zamentrekking 
vatbare blazen of ruimten; maar eigenlijke ingewanden zijn niet aanwezig, 
of men ontwaart alleen eene verlenging van den mond (eene soort van slok= 
darm), die het voedsel ter oplossing in het parenchyma van bet diertje voert. 
Bij de volkomenste soorten treden daarentegen veelal eigenaardige kaken op, 
dikwijls ook tandjes, een min of meer duidelijk spijskhanaal, mannelijke en 
vrouwelijke, op twee individu’s verdeelde geslachtswerktuigen, een zenuw= 
knoop met eenige takjes, oogvlekken of duidelijke oogjes; een eigenaardig 
veelal geleed staartvormig aanhangsel, en eigenaardige op de voorzijde van 
den rug geplaatste voelertjes. 

De hooger ontwikkelde soorten leggen in het najaar eijeren met eene harde 
schaal, uit welke de jongen in het voorjaar te voorschijn komen; gedurende 
den zomer brengen zij daarentegen eijeren voort, die in het moederlijf uit- 
komen. De lagere soorten planten zich voort hetzij door kiemkorrels, die 
zich uit den kern in het ouderlijke ligchaam ontwikkelen, en, na het door- 
boord te hebben, verlaten, om een zelfstandig leven te leiden, hetzij door 
deeling (knopvorming). De jongen hebben in den eersten leeftijd eenen, van 
de ouders min of meer verschillenden vorm. 
Een vrij algemeen of misschien volstrekt algemeen verschijnsel bij deze diertjes 

is het zoogenaamde encysteren, hetgeen men intussehen ook bij mikroskopi- 

sche diertjes van andere afdeelingen waarneemt, b.v. bij Macrobiotus en de 

Gregarinen. Deze diertjes namelijk treden op zekere lijden in eene slaat van 

rust; hun ligehaam trekt zich tot een kogeltje te zamen, en scheidt een 

helder slijmig vocht af, hetgeen, bij het opdroogen, een vast omhulsel (eysla) 

vormt. Bij vele lagere soorten geschiedt deze omhulling ten tijde van de 

voortplanting en de kiemvorming of de deeling geschiedt in het binnenste 

van het omhulsel. In het algemeen wordt dit verschijnsel echter als een 

gevolg van het ontbreken van water waargenomen. Bij den rustenden staat, _ 

in welken deze dieren alsdan verkeeren, kan hun leven, somtijds jaren lang, 

stilstaan, maar zij keeren, veelal zeer spoedig, uit dezen schijndood in het 
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leven terug, zoodra zij, in het water gebragt, door dit vocht eenen nieuwen 
en voor hun bestaan onontbeerlijken levensprikkel verkrijgen. Dit is het reeds 
sedert lang bekende, merkwaardige verschijnsel der opwekking van deze 
diertjes, welke echter slechts na voorafgegane omhulling plaats heeft : want bij 

eenvoudig gedroogde voorwerpen heeft nooit eene wederopwekking plaats, om- 
dat alsdan alle waterdeeltjes verdwijnen, terwijl daarentegen het vaste bekleed- 
sel waarschijnlijk de verdamping van het, in het ligchaam bij de omhulling 
aanwezig vocht belet. De op deze wijze omhulde diertjes kunnen voor het 
overige eenen buitengewonen tegenstand bieden aan de veelvuldige uitwendige 
inwerkingen, aan welkezij blootgesteld zijn, en zij worden in dezen staat 
door allerlei invloeden, vooral door den wind, op de meest verwijderde plaatsen 
verspreid. Van daar dat men ze in dezen staat tot op hooge gebergten, op 
de toppen der boomen, op torens, goten, aan allerlei voorwerpen, planten 
en vooral gras aantreft; van daar ook dat men, de zoogenaamde infusiës, 
voornamelijk die van hooi, weldra met soortgelijke diertjes bevolkt ziet. 

Deze diertjes werden veelal met al de overige mikroskopische diertjes, 
onder den naam van afgretseldiertjes, Infusoria, begrepen. In de nieuwste 
tijden heeft men echter gemeend, de Raderdiertjes daarvan te moeten af- 

scheiden en als eene bijzondere, veel hooger geplaatste Klasse te beschouwen. 
Men heeft onder de zoogenaamde Afgietseldiertjes ook eene menigte we- 

zens gerangschikt, welke thans met min of meer volmaakte zekerheid als 
lagere plantenvormen of kiemen (sport, sporillt) van planten, vooral van lagere 
waterplanten, beschouwd worden. Men zie hierover, hetgeen de schrij- 
vers bij de volgende namen vermelden : Diatöma, Desmidia, Bacillaria, 

Closterium, Navicùüla, Gallionella, Fragilaria, Gomphonéma, Echinella, 

Micrasterias, Protocoecus, Pandorina, Euastrum, Bacterium, Gonium, 

Volvox, Vubrio, Ceratium, Ctenodintum, Peridintum, en velen der onder 
den naam van Monaden (Monas) bekende wezens. 

De overige soorten van Monas daarentegen en Euglena's worden algemeen: 
nog onder de dieren geplaatst, omdat hun ligchaam voor eene, veelal zelfs 
buitengewoon groote zamentrekking vatbaar is, en de eerstgenoemden bovendien 
van eene, met trilhairtjes bezette opening, mond genoemd, voorzien zijn. 
Beiden hebben aan het vooreinde van hun ligehaam een of twee zweepachlige- 
draadjes, zoo als men die bij vele lagere plantenvormen opmerkt. De monaden 
zijn buitengewoon klein, kleurloos en worden, vooral in afgietsels, in ontel- 
bare menigte aangetroffen. De Euglena’s daarentegen, zonder mond noch 
aars, zijn niet zelden, zoo als sommige lage plantenvormen, rood gekleurd, 

hetgeen allengskens in groen overgaat; zij hebben zelfs roode zoogenaamde 
oogvlekjes, en vertoonen zich in slaande wateren somtijds in eene zoo buiten= 
gewone menigte, dat het water door hen groen of rood gekleurd wordt. 

Men kan de Trildiertjes verdeelen als volgt. 

DE RADER-DIERTJES. (ROTATORÏA.j 

Deze familie bevat nagenoeg mikroskopische, in zoetwater levende, vrijë 
of vastzitlende diertjes, met een min of meer eivormig of meer langwerpig: 
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en naar achteren dunner wordend, glad en zeer zamentrekbaar ligchaam, 
hetgeen van achteren, aan de buikzijde, veelal een steelvormig of gevorkt, 
van ineenschuifbare ringen voorzien staartachtig aanhangsel, van voren tril- 
hairen heeft, die op eenen zoom (het zoogenaamde raderorgaan) of op arm= 
achtige aanhangsels slaan; bij welke beide seksen gescheiden zijn; die eijeren 
leggen, welke echter ook somtijds in het moederlijf uitkomen; die geen bijzon- 

der toestel voor de ademhaling noch voor den bloedsomloop schijnen te hebben ; 
wier bewerktuiging, voor het overige, volgens de soorten, min of meer vol- 
maakt of onvolmaakt is : zoodat de meer volmaakte een ontwikkeld spijskanaal 
met mond en aars, eigenaardige kaken tot het vangen of kaauwen van den 
buit en oogen hebben, terwijl al deze deelen bij de minder volmaakte, vooral 
bij de nog weinig bekende mannetjes ontbreken. 

De huid dezer diertjes is zeer elastisch, somtijds van dwarsplooijen, somtijds 

van eene soort van hoornachtig, een- of tweeschalig, pantser voorzien ; anderen 

vormen kokers van eene geleiachtige massa of van vreemde hardere deelen, 
waarin zij hun ligchaam geheel of gedeeltelijk kunnen terugtrekken. Het 
zoogenaamde raderwerktuig bestaat uit eenen, van één punt van den mond 
uitgaanden, somtijds in lappen verdeelden, met trilhairen bezetten zoom, 
die zieh verbreedend, om het vooreinde van het dier loopt en op deze wijze 
aan zijn uitgangspunt terugkeert. Deze zoom is voor in= en uitstulping vatbaar 

en van min of meer duidelijke en krachtige spieren voorzien. Het min of 

meer steelvormig aanhangsel aan het achtereinde van het lijf, hetgeen veelal 
staart genoemd wordt, ofschoon zich de aars aan den grond zijner rugzijde 
bevindt, bevat slechts spieren ; het heeft somtijds dwarsrimpels of ook gordels 
welke als een zak-verrekijker in elkander kunnen schuiven, en is, aan het 

einde, bij de eenen van een zuigschijfje tol het vasthechten voorzien, bij 
anderen in tweeën gedeeld om eene soort van tang te vormen, dienende Lot 
het kruipen, vasthechten of vangen van den buit. Men ontwaart, bij velen, 

op den nek een of meer, met hairtjes bezette rolvormige aanhangsels, welke 
als tasters schijnen te dienen. De mond ligt steeds aan het vooreinde van 

het ligebaam, en is bij velen met zijdelingsche, hoornachtige kaken gewapend, 
die bij de eenen de gedaante hebben van geribde kaauwplaten, bij de anderen 
die van vorktangen met eene of meer tandachtige punten. Er zijn ook speeksel— 
klieren aanwezig. Het zenuwstelsel bestaat uit een, boven den keelkop ge- 
Jegenen, dubbelen knoop met takken. Men ontwaart veelal slechts een of twee, 
zelden drie, vier of meer oogen in de gedaante van roode vlekken, in welke 
men echter somtijds eene lins onderscheiden kan. 

Van de meeste Raderdiertjes kent men slechts de wijfjes. De mannetjes 

zijn kleiner dan deze, niet zeiden zeer onvo:komen ontwikkeld en zonder 

spijskanaal, mond, kaken en aars, en somlijds voorzien van eene soort 

van armen, dienende tot het omvatten van het wijfje bij de paring. Men heeft 

ook opgemerkt, dat er bij sommigen in den zomer, eene ontwikkeling der 

pijeren, zonder bevruchting, plaats heeft, en dat de bevruchte, in den herfst 

voortgebragte eijeren, door bijzondere individu’s gelegd worden, eene harde 

schaal hebben en eerst in het volgende voorjaar uitkomen. 

De Raderdiertjes leven in het water, en zijn waarschijnlijk over alle wereld 

deelen verbreid. De meesten zijn zeer levendig in hunne bewegingen. Velen 
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kunnen hun ligchaam tot een rond klompje zamentrekken. De vrijë soorten 
zwemmen behendig, vooral door middel van het staartvormig aanhangsel van 
haren buik; of zij kruipen, als spanrupsen zich afwisselend met haren mond 
en staart vasthechtende en het ren telkens natrekkende, langs allerlei 
voorwerpen. 

De toestel aan het vooreinde van het ligchaam is veelal in eene gedurige 
beweging en zij verwekken hiermede in het water eene soort van draaikolk, — 
door welke de hun tot voedsel dienende zelfstandigheden in den mond gebragt 
worden. Door de trillende beweging der hairtjes van dezen toestel ontstaat bij 

de soorten, waar het onverdeeld is, de optische dwaling als of er een rad 
schielijk ronddraaide; van daar de naam van Raderdiertjes. De soorten, wier 
kaken van kaauwplaten voorzien zijn, voeden zich van plantenstoffen ; degenen 
daarentegen, welke gesteelde vorktanden hebben, zijn verslindend, steken 

deze als tangen uit den mond, en vangen daarmede allerlei andere mikros- 
kopische diertjes en zelfs voorwerpen van hare eigene soort. 

Men heeft bij deze dieren, welke in nieuwere tijden gewoonlijk van de 
overige Trildiertjes afgescheiden, of zelfs onder de Kreeftdiertjes geplaatst 
werden, aan welke zij in der daad in meer dan één opzigt doen denken, de 
volgende hoofdvormen waargenomen. 

Bij eene soort, het poliep-raderdierlje, Stephanocëros Eichhornii, wordt 
het raderorgaan vervangen door vijf tamelijk lange en weeke voelers, welke 
van, op dwarsrijen geplaatste, borstels voorzien zijn; het lijf is langwerpig 
klokvormig en grootendeels in eenen dikken gelciachtigen koker verborgen, 
die ook den geheelen zoogenaamden staart gelijkvormig bekleedt, en met dezen 
aan waterplanten vastgehecht is. De tanden zijn gekromd. De borstels der 
armen blijven meestal in rust, en trillen slechts zelden. Dit diertje gebruikt 
zijne armen, om daarmede andere mikroskopische diertjes, van welke het 
zich voedt, te omvatten. Het bereikt een-derde duim lengte, en wordt in 
zoetwater aangetroffen. 

Bij eene andere soort, Floscularia ornâta, ziel men aan het vooreinde 
van het diertje, in plaats van het raderwerktuig, een zestal lapjes of ge- 
steelde knopjes, die ieder met een bundel van regte, lange en stijve borstel 
hairen bezet zijn. Het diertje zit met het uiteinde van den staart aan 
waterplanten vast, en deze is, even als het grootste gedeelte van het overige 
ligehaam, gewoonlijk door eenen dikken geleiachtigen koker omsloten. Dit 
diertje is gemeen in zoet water, maar veel kleiner dan het voorgaande. Het 

leeft van de mikroskopische diertjes, die door den, tusschen de uitgebreide 
borstels gevormden, draaikolk in den mond gevoerd worden. 

Bij andere soorten, Melicerta, bestaat het raderwerktuig uit eenen buiten- 
gewoon grooten, somtijds in lappen verdeelden zoom. Deze dieren zitten, 
meestal gezellig, met haren tamelijk langen staart, aan waterplanten vast, 

en hun lijf is veelal door eenen koker omgeven. De jongen zoeken, wanneer 
zij hunne ouders verlaten, eene gunstige plaats op, en stichten aldaar nieuwe 
koloniën. De kaken hebben de gedaante van kleine stijgbeugels, welke met 
dwarsliggende landjes gewapend zijn. — Bij eene soort, het bloemdiertje, 
Melicerta ringens, is het raderorgaan door vier diepe insneden en evenveel 
groote lappen verdeeld, en heeft het voorkomen van eene Kruisbloem met 
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ironde bloembladeren. Er zijn twee paar voelers, en in den jeugdigen staat 
oogen aanwezig. Het diertje vormt door middel van een, in het darmkanaal 
afgescheiden, kleverig vocht, eenen, uit kleine onduidelijke vijf- of zeshoekige 

fplaatjes zamengestelden, rolvormigen koker, in welken het zich terugtrekken 
kan. Men vindt deze diertjes, welke eene lijn lengte bereiken ‚ dikwijls naast 
elkander aan kroos en andere zoetwaterplanten zitten. — Eene andere soort 
uit zoetwater, Tubicolaria najas, heeft, zoo als het Bloemdiertje, twee paar 
voelerijes en het raderorgaan in vier lappen verdeeld, maar zij omgeeft haar 
ligehaam met eenen geleiachtigen koker. — Bij nog anderen is de rand van 
het groote, slechts van ééne insnede voorziene raderorgaan , nier- of hoefijzer 
vormig. Zij leven veelal gezellig en hechten zich met de uiteinden der staarten 
aan elkander vast, zoodat de diertjes zich als stralen van een middelpunt 
uitbreiden. Eene dezer, Lacinularia sociâlis, vormt een geleiachtige massa ' 
welke de achterdeelen der gezellig levende diertjes omkleedt. Zij bereikt 
een-derden duim lengte, en wordt aan zoetwaterplanten aangetroffen. Bij eene 
zeer verwante soort, Megalotrocha albiflavicans, die insgelijks gezellig leeft, 
ontbreekt het geleiachtig omkleedsel. Bij nog eene andere soort met een 

zeer breed, niervormig raderorgaan, Limnias cératophylli, ontbreken de 
 voelertjes; zij leeft eenzaam, en haar lijf steekt in eenen bruinen gelei 
achtigen koker. 

Bij de overige Raderdiertjes is de met trilhairen bezette mondzoom of het 
zoogenaamde raderorgaan minder ontwikkeld dan bij de voorgaanden; het 

reikt somtijds niet, somtijds slechts zijdelings over het kopeinde van het 
dier heen; maar vertoont zich bij de beweging niet zelden als uit twee of 
meer naast elkander geplaatste en in zich zelven wederkeerende kringen van 
trilhairen. Deze diertjes leven vrij, en hun staart is aan het einde gevorkt 
of van lange steelen voorzien. — Sommigen dezer hebben een langwerpig 
ligchaam, hetgeen zij echter balvormig kunnen zamentrekken, en het rader— 
orgaan heeft bij het draaijen het voorkomen als of het uit twee naast elkander 
geplaatste kringen zamengesteld ware. De kaken zijn slijgbeugelvormig en 
van twee of drie tanden voorzien. Zij kruipen langs harde voorwerpen op de 
wijze der Spanrupsen. Onder dezen behoort het gewone raderdiertje, Rotifer 

vulgäris : het heeft twee roode oogstipjes aan het voorgedeelte van den zoo- 
genaamden snuit, en de drie laatste leden van den staart loopen ieder in 
twee punten uit. Dit diertje, hetwelk eene halve lijn lengte bereikt, wordt 
menigvuldig in zoet- en ook in zeewater, in afgietsels, tot op hooge gebergten 
aangetroffen, en wordt in het grootste gedeelte van Europa, in Siberië, in 
Nubië en zelfs in Noord-Amerika waargenomen. Bij anderen, Philodina, 
zijn de oogstipjes ver naar achteren geplaatst. Onder dezen behoort Phil. 
erythrophthalma en aculeäta, de laatste met dikke, weeke, doornachtige 

aanhangsels aan den romp. Bij nog anderen, b.v. Actinurus neptunus, is 

het uiteinde van den staart van drie steelljes voorzien. — Bij sommige soorten 
vertoont zich het raderorgaan bij het draaijen als zamengesteld uit een kleiner 
of grooter getal van enkele radertjes. Onder dezen behoort Hydatina senta, 

met een langwerpig eirond, van voren als afgehakt ligchaam en met vijf vrijë 
kamvormige tanden aan iedere kaak. Zij bereikt een-vierde lijn lengte, en 
leeft in zoetwater. Een ander, hiermede zeer verwant dierije zonder kaken 
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en minder duidelijke inwendige bewerktuiging, Enteroplea hydatina ge- 

noemd, is waarschijnlijk het mannetje van Hydatina senta. Anderen, zoo als 
Notommata acerväta, hebben slechts ééne oogvlek. Bij het mannetje van 
eene soort, Notommata Sieboldii, neemt men, aan den romp, twee paar 
armvormige aanhangsels waar, met welke het zijn wijfje bij de paring omvat. 
Nog anderen, zoo als Not. longisêta en Furcularta gibba hebben twee lange 
steelvormige aanhangsels aan den staart. Bij nog anderen, zoo als Monocerca 

ratlus, slaat tusschen de twee korte aanhangsels van den staart, nog een 
onparige steel, die het geheele overige ligchaam in lengte evenaart. — Bij 
sommige soorten, Syncheta, is het lijf van voren breed, en van twee paar, 
tusschen de trilhairen van den kop uitstekende, krachtige borstels voorzien — 
Bij sommige soorten, Triarthra, heeft de staart de gedaante van eenen zeer 

langen steel en men ziet aan weêrszijde van het vooreinde van het lijf eenen 
diergelijken nog langeren steel. Deze steelen dienen tot het springen, en 
worden in de rust, alle drie naast elkander, naar achteren gerigt. Bij eene — 
soort, Triarthra longisëla, zijn deze steelen nagenoeg dubbel zoo lang als 
het lijf. — Bij anderen ontbreekt de staart geheel, maar men ziet daarentegen, 
aan weêrszijde van het voorlijf twee bundels met weeke, groote en dikke 
draden, welke aan borstvinnen doen denken. Onder deze behoort Polyarthra 
trigla.— Er zijn ook vrijë soorten wier romp met een één- of tweekleppig 
vliesachtig, maar min of meer hard, schild omsloten is. Bij sommigen, 
Brachionus, is dit schild klok of urnvormig, van achteren zoowel als van 

voren open, en van tandachtige punten voorzien. Eene der gemeenste soorten 
in zoetwater is Brachionus urceolâtus. Bij anderen, b.v. Plerodina pätina, 
is het schild eirond, ongetand, en de staart heeft aan het uiteinde, in plaats 
van steeltjes, eene zuigschijf of fijne hairtjes, waarmede zich deze diertjes 
aan andere voorwerpen kunnen hechten. 

DE VISCH-DIERTJES, (SCHTHY DINA.) 

De Vischdiertjes hebben een langwerpig, afgeplat, van achteren van twee 
priemvormige uitsteeksels voorzien ligchaam, hetgeen op de buikvlakte met 
trilhairen, aan de zijden en op de rugvlakte veelal met langere hairen bedekt 
is; eenen mond zonder trilhairen aan het vooreinde, den aars aan het achter- 
einde van het ligchaam. Van de inwendige werktuigen onderscheidt men 
slechts eene regt loopende maag, en de geslachtswerktuigen, die in het mid- 
den van den rug geplaatst zijn. Deze diertjes zijn hermaphrodieten. 

Onder de soorten met een glad ligchaam behoort Zehthydium podura. 
Bij Turbinella hyalina zijn de zijden van het ligchaam met hairen bezet. 
Bij Chaetonotus larus of maximus is het daarentegen de rug, die met hairen 

bezet is. 

DE KLOK-DIERTJES. (PORTICELLZE.) 

Deze diertjes hebben een min of meer klok of trompetvormig ligchaam, 
hetgeen van achteren veelal verdund isen in eenen min of meer verlengden steel 
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uitloopt, waarmede zij zich, hetzij één voor één aan andere voorwerpen, hetzij 
onder elkander als takjes van eenen boom, vasthechten; hetwelk, van voren, 
eenen met lange (rilhairen bezetten en voor instulping vatbaren zoom heeft; 
en van afgescheidene mond- en aarsopeningen voorzien is, die echter beide 
digt bij elkaâr, aan eene zijde van het voorgedeelte van het ligchaam uit- 
komen. Zij worden in het zee- of zoetwater aangetroffen, waar men ze 
aan kroos of waterinsecten ziet hangen. De gesteelde soorten scheiden zich 
niet zelden van de steelen af en zwemmen alsdan rond met behulp van eenen 
krans van trilhairen, die zich aan het achtereinde van hun lijf vormt: zij 
gelijken alsdan op de jonge, rondzwervende voorwerpen. 

De eigenlijke klokdierljes, Vorticella, zitten, ieder voorwerp afzonderlijk, 
op eenen langen, zeer buigzamen steel, welken zij spiraalvormig zamentrekken 
en ontrollen kunnen. Eene der in het zoetwater van Europa gemeenste soorten 
is Vort. nebulifêra, die een konisch klokvormig, witachtig ligehaam heeft. 
Men onderscheidt van deze Vort. convallaria, wier bekleeding, wanneer het 
lijf zamengetrokken is, geheel als van fijne dwarsringen omgeven is. Eene 
grootere soort, Vort. campanúla, die men zelfs met het ongewapende oog 
kan zien, is rondachtig klokvormig. Vort. citrina is geelachtig van kleur; 
bij Vort. microstöma is de trilhairzoom zeer klein. 

ij Carchesium polypinum deelt zich de zeer bewegelijke steel allenskens 
in een grooter of kleiner getal takken, over welke de diertjes zelven verdeeld 
zijn, zoodat zij gezamentlijk de gedaante hebben van een boompje of eenen 
polypenstok. Deze soort is over het grootste gedeelte van Europa verbreid, 
en wordt zoowel in het zee— als zoetwater aangetroffen. De geheele boompjes 
zijn, warneer deze diertjes niel verontrust worden en al hunne deelen uit- 
strekken, zeer goed met het bloote oog waar te nemen; maar bij de minste 
beweging trekken zich de steelen spiraalsgewijze zamen en de zoom met 
trilhairen wordt ingestulpt. Dit zamen— en uittrekken van hunne steelen en 
hunnen mondzoom geschiedt plotseling en met eene ongelooflijke snelheid. — 
Lij nog andere soorten, Epistylis, welke meestal op gemeenschappelijke steelen 
zitten en zamengestelde boompjes, veelal in de gedaante van schermbloemen, 
vormen, zijn deze steelen zelve onbewegelijk , maar het ligchaam is op de steel- 
tjes bewegelijk en het diertje laat, wanneer het verontrust wordt, zijn ligchaam 
schielijk benedenwaarts vallen, zoodat het met den steel zelven eenen knie- 
vormigen hoek maakt. Bij eene in zoetwater, vooral op kleine Kreeftdieren 
(Cyclops quadricornis) levende soort, Ep. degitalis, heeft het kleine ligchaam 
de gestalte van eenen vingerhoed. Ep. grandis heeft een konisch klokvormig 
groot ligchaam, en vormt, naar evenredigheid, zeer groote boompjes. Bij 
eene soort, Opercularta articulâta, is eene, zeer in het lijf loopende , over- 
langsche spier aanwezig, die het voorgedeelte der schijf naar voren kan 

schuiven. Ki ki 
Bij sommige soorten is het ligchaam in eene soort van geleiachtigen koker 

besloten , maar slechts zelden gesteeld. Hiertoe behoort Tintinnus aquilina, 
wiens gesteeld lijf grootendeels door eenen doorschijnenden rolvormigen koker 
omsloten wordt, en met dezen aan andere ligchamen vastzit. Dit diertje leeft 
in de zee; men vindt het zelfs in den winter. — Anderen, Vaginicòla, 
zoo als de vorigen in kokers zittende, hebben een ongesteeld ligchaam, maar: 
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de koker loopt van achteren min of meer puntig uit: eene dezer is Vag. 
aingènita of erystallina, die zoowel in het zoet— als zeewater aangetroffen 
wordt. — Bij eene andere, aan zoetwaterplanten menigvuldig voorkomende 
soort, Ophrydium versätile, zijn eene ontelbare menigte voorwerpen tot 
eenen geleiachtigen bal vereenigd, die somtijds de grootte heeft eener vuist _ 

en groen van kleur is. 
Sommige soorten, Stentor, hebben een trompetvormig, overal met tril— 

hairtjes bezet lijf, hetgeen, bij het zamentrekken, eene eironde gestalte 
aanneemt , en met zijn verdund uitloopend achtereinde niet zelden aan water 
planten vastgehecht is. Zij worden in zoetwater aangetroffen, en ziju zelfs 
met het bloote oog zigtbaar. Stentor polymorphus, die groenachtig en 
Stentor Mülleri, die witachtig van kleur is, worden beiden ook bij ons 

aangetroffen, 

DE ROL-DIERTJES. (ENCHELINA.) 

De Roldiertjes zijn gekenschetst door een min of meer rolvormig, naakt 
ligchaam, welks voorgedeelte niet zelden sterk halsvormig verlengd is, maar 
den met trilhairen omzoomden mond steeds aan het voorste uiteinde heeft, 
terwijl de aars aan het tegenovergestelde einde uitkomt. Inwendige afzon- 

derlijke werktuigen zijn niet te onderkennen. 

Hiertoe behoort Enchelys pupa, met eene ronde mondopening; deze soort 
wordt in moerassig water gevonden en heeft een rolvormig, eenigzins eivormig, 
ligehaam. — Bij de zeer kleine Trichoda’s is de mondopening sehuinsch : 
b.v. bij Trichoda pura, menigvuldig in afgietsels. 

Bij de soorten met eenen buitengemeen verlengden hals, is het overige 
ligehaam min of meer eivormig, en het geheele ligchaam derhalve traan 
vormig : van daar haar naam Laerymarta. Onder dezen behooren Laer. 
proteus, gutta en rugosa, die aan planten in zoetwater aangetroffen worden. 

DE BORSTEL-DIERTJES. (OXYTRICHINA.) 

Deze familie bevat de soorten zonder duidelijke inwendige werktuigen, 
wier afgeplat ligchaam, behalve de trilhairen om den mond, langs zijne 
zijden met langere hairen, en op de ondervlakte gewoonlijk met dikke borstels, 
die regt of als haakjes gekromd zijn, bezet is, en welke allen dienen tot het 
loopen of springen op vaste voorwerpen. Aars en mond bevinden zich aan 
de onderzijde van het ligchaam, en laatstgenoemde heeft de gedaante eener 

langwerpige spleet. 
Bij sommige soorten, met lange en krachtige borsteltjes tot het loopen, 

is de rug gedeeltelijk door eene soort van tamelijk hard schild bedekt: b.v. 
bij Euplotus patella, ook Phlasconia of Piesconia genoemd, die in zoet— 
water voorkomt en dikwijls langs de oppervlakte van het water, maar verkeerd , 
dat is te zeggen, met den rug naar onderen, loopt. Anderen worden in zeewater 

aangetroffen : b.v. Euplotus aculeätus, het rugschild met eenen grooten, 
paar achteren gerigten doorn, uit de Oostzee. 
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Bij andere soorten met krachtige regte of gekromde borstels ontbreekt 
het rugschild: b.v. bij Stylonychia mijtilus, die gemeen in zoetwater is. 

Bij nog anderen ontbreken de dikke borsteltjes of zijn weinig ontwikkeld, 
b.v. bij Oaytricha rubra uit de Oost- en Noordzee, Ocytr. lepas, uit 
zoetwater, en Kerona polyporum, die menigvuldig aan onze Kwalpolypen 
zittende voorkomt. 

DE HAIR-DIERTJES. (TRICHODINA.) 

Hiertoe behooren de soorten, wier ligchaam geheel of gedeeltelijk met 
trilhairen bedekt is, die haar bij het zwemmen behulpzaam zijn; en wier 
mond of aars veelal min of meer aan de onderzijde van het dier gelegen is. 
Intusschen ontbreekt de aars somwijlen, of er wordt bij iedere Ontlasting een 

kunstmatige aars gevormd, die wederom verdwijnt. Zij hebben cene lang- 
werpig eironde, of lansvormige, of ook niervormige gestalte, en bij sommigen 
is het ligehaam vóór den mond verdund, en als een hals, zeer aanmerkelijk 
in de lengte gerekt. Hare bewerktuiging is voor het overige zeer eenvoudig. 

Bij sommigen, Bursaria, is het ligchaam overal met hairtjes bedekt, 
het heeft eene min of meer eivormige gestalte, en de mond ligt schuins op 
de eene zijde van het dier. Zij leven in zoetwater. Eene der grootste soorten, 
Burs. truncatella, bereikt een-derde lijn lengte. 

Bij anderen, Colpoda cucullus, is het ligchaam niervormig, de mond 
ligt in de uitsnede van het ligchaam, en de aars ontstaat digt daarbij, ver- 
dwijnt echter wederom bij iedere ontlasting. Dit diertje behoort onder degenen, 
welke men het meest algemeen in afgietsels aantreft. — Bij Paramectum 
is het ligchaam lancetvormig. — Bij Amphileplus is het vóór den mond 
halsachtig verdund. 

Bij andere, soorten is de mondopening met eenen, uit fijne regelmatige 

slaafjes, gewoonlijk tanden genoemd, gevormden evlinder gewapend : Chitodon 
cucullitlus, zeer gemeen in afgietsels. — Hiertoe behooren ook de onder— 

geslachten Naussùla en f'rorodon. 

DE OPALINA'S. (OPALINA.) 

De Opalina’s zijn mikroskopische, in de ingewanden van andere dieren 
levende diertjes, wier afgeplat en veelal langwerpig eirond en met trilbairen 
bezet ligehaam, noch mond, noch aars, noch eenig spoor van inwendige 

werktuigen vertoont. 
De soort welke men in het darmkanaal van onze Kikvorschen waarneemt, 

is Opalina ranärum. Anderen worden in den Regenworm en in Planaria’s 
aaugetroffen. 



DE PLANTDIEREN. (Zoöpkhyta.) 

Deze laatste groote afdeeling van het dierenrijk, welke veelal ook met 
den naam van straaldieren (Animalta radiâta) bestempeld wordt, bevat 
alle in het water, en wel, op weinige uitzonderingen na, in de zee levende 
dieren, wier ligchaamsdeelen, min of meer duidelijk straalvormig, geplaatst 

zijn om eene kortere of langere, in dên regel door den mond gaande, as; 
wier weeke huid naakt en glad, maar niet zelden van enkele of onderling 

zamenhangende kalkstukken voorzien is of, meestal zeer aanzienlijke, kalk— 
massa’s afscheidt, welke deze dieren omgeven of waarop zij bevestigd zijn; die 
geene ledematen, maar in plaats daarvan, voelers of ook andere aanhangsels 
van velerlei aard hebben; bij welke het zenuwstelsel ontbreekt of zeer weinig 

ontwikkeld is; bij welke geene volkomen bepaalde zinwerktuigen aanwezig 
zijn, terwijl ook de werktuigen voor den bloedsomloop en de ademhaling 
slechts bij eenige der hoogere vormen voorkomen, en op eenen lagen trap 
der ontwikkeling staan ; wier spijskanaal, hetgeen echter bij de laagste vormen 
ontbreekt, veelal slechts eene mond— maar geene aarsopening heeft, en bij 
sommigen, zonder eigene wanden te bezitten, alleen bestaat uit uithollingen 
van de zelfstandigheid des ligchaams; wier mond slech!s bij sommige hoogere 
vormen (de Zeeëgels en Zeesterren) van kaauwwerktuigen voorzien is; die 
van gescheidene sekse of hermaphrodieten zijn; zich door eijeren, velen ook 
door knopvorming en deeling vermenigvuldigen, en die niet zelden in hunne 
voortteeling en ontwikkeling hoogst eigenaardige verschijnselen aanbieden. 

De verschillende diervormen, uit welke deze afdeeling zamengesteld is, 
bieden onderling zoo veelvuldige verscheidenheden, en vele der lagere vormen 

zijn nog zoo onvolledig bekend, dat het moeijelijk valt, door eene algemeene 
schets, zich een begrip van deze vormen te maken. Wij moeten, om deze 
reden, ten opzigte van het maaksel der Plantdieren in het algemeen, op de 
door ons bij iederen hoofdvorm opgegevene bijzonderheden verwijzen. 
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De meer algemeen bekende vormen dezer dieren zijn de Zeesterren, Zee- 
egels, Zee-rollen, de Polypen met de Koralen, de Kwallen en andere, met 
deze verwante, onder den algemeenen naam van Zeenetels bekende dieren. 
Aan deze sluiten zich aan verscheidene mikroskopische of nagenoeg mikros- 
kopische dieren, welke men gewoonlijk tot de zoogenaamde Infusiediertjes 
telt, en van welke velen, door hare kalkschalen, eene zonderlinge vitwendige 

overeenkomst met de horens van sommige Weekdieren hebben; terwijl de 

groote reeks dezer dieren, besloten wordt door de Sponsen, wanneer wen 
namelijk deze niet onder de planten wil plaatsen. 

Sommigen dezer dieren, b.v. de Zuigkwallen, zijn uit onderling zoo ver- 
schillende deelen gevormd, dat verscheidene natuuronderzoekers hen voor 
zamengestelde dieren meenen te moeten houden. Andere onderling gelijk= 
vormige voorwerpen leven gezellig in zamenhangende woningen, en velen 
dezer, zoo als de meeste Polypen, zijn, door uitbreidingen hunner huid, 

onderling vereenigd, en vormen een geheel, hetgeen gedurig in de bijzondere 
voeding van ieder voorwerp deelt. 

De Plantdieren zijn over den geheelen aardbol verbreid. Wij hebben reeds 
opgemerkt, dat geen van hen op het land leeft, maar allen in het water, 
en wel, met uitzondering van eenige Polypen en sommige mikroskopische 
soorten, uitsluitend in de zee. Sommigen bereiken eene aanzienlijke grootte : 
b.v. eenige soorten van Zeesterren, en verscheidene Kwallen, die één tot 
twee voet in middellijn hebben; maar eene menigte anderen zijn klein, en 
velen zelfs voor het bloote oog naauwelijks zigtbaar. Sommige Zeesterren 
of ook Polypen zijn met zeer fraaije en zelfs schitterende kleuren versierd ; 
anderen, zoo als de Kwallen, hebben een doorschijnend blaauw, paarsch= 
of roodachtig ligechaam, maar velen zijn effen of onaanzienlijk van kleur. 

Men kan de Plantdieren verdeelen als volgt. 
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DE STEKEL-PLANTDIEREN. (ECHINOZOA.) 

Zij vormen eene zeer natuurlijke afdeeling der Straaldieren, en zijn naar 
de volgende hoofdvormen gemaakt, te weten : die der hair— en zeesterren, 

die der zeeëgels en die der zee-rollen. 
De hoofdkenmerken dezer dieren zijn de volgende: zij leven allen in de 

zee; er zijn nooit verscheidene individuën tot een geheel vereeigd ; de meesten 
zijn vrij, en slechts sommigen door middel van eenen steel bevestigd, De 
grondvorm van hun ligchaam kan bij de meesten teruggevoerd worden tot 
een middelpunt met stralen, gewoonlijk ten getale van vijf of deszelfs meer- 
vouden : dit is vooral duidelijk bij de Zeesterren, waar het ligchaam vol- 
komen straalvormig is; bij de Zeeëgels, waar het eene kogel— of schijfvormige 
gedaante heeft, is de grondvorm, zonder ontleding, veelal minder in het oog 
vallend, en bij de Zeerollen, waar het de gedaante heeft van eenen cylinder, 
wordt deze grondvorm meestal slechts door den voelerkrans om den mond aange- 
toond. Hun ligchaam is met eene dikke en lederachtige huid bekleed, waarin 
men kalkafscheidingen van allerlei gedaante opmerkt, die bij sommigen een 

hard uitwendig geraamte vormen, en waarop buitendien, bij nagenoeg alle 
soorten in de gedaante van stekels, knobbeltjes, pennen, haakjes en draad- of 
hairvormige aanhangsels voorkomen. Nagenoeg allen zijn van talrijke kleine, 
weeke zuigpootjes voorzien, welke uit een buisje veelal met eene zuigschijf 
aan het einde bestaan, door gaatjes in het lijf teruggetrokken kunnen worden, 
benevens de stekels, voornamelijk tot de plaatsbeweging dienen, en inwendig 
met een eigen watervaatstelsel in verbjnding staan. Deze zuigpootjes hebben 
aan het midden der schijf eene zeer fijne opening en worden ambulacra 
genoemd, omdat zij niet zelden op rijën, als boomen op wandelplaatsen, staan. 
Deze dieren hebben allen eenen mond, die somtijds met harde, kaak of 
tandachtige stukken gewapend, of ook met getakte voelers omgeven is, en een 
ruim, veelal gekronkeld, vrij de ligchaamsholte doorloopend spijskanaal, aan 
hetwelk de aars echter somtijds ontbreekt. Bij sommige Zee-rollen komen 
uit de cloake getakte blinde zakvormige aanhangsels. Bij de meesten kan 
men een zenuwstelsel onderscheiden, hetgeen uit eenen, den mond of slok— 

darm omgevenden ring bestaat, waaruit enkele draden voortkomen. Zooge- 
naamde oogvlekken en oogpuuten worden bij velen waargenomen. Er is bij 
de meesten een toestel voor den bloedsomloop aanwezig, bestaande uit een 
blaasvormig, min of meer langwerpig, bij den mond gelegen hart, met vaat 
ringen, uit welke veelal wederom takjes ontspringen. Het eigene watervaat— 
stelsel, hetgeen met de zuigvoeljes zamenhangt, is van het bloedvaatstelsel 
gescheiden en bestaat uit een, den slokdarm omgevend ringvat, hetgeen met 
vliezige zakken en kanalen in verband staat : de wanden van laatstgenoemden 
zijn geheel of gedeeltelijk door kalkafscheiding verhard en worden veelal 
steenkanalen of kalkzakken genoemd. Deze kalkwanden zijn door vele fijne 
openingen doorboord , door welke het zeewater in het watervaatstelsel dringt : 
bij sommigen (de Zeerollen) geschiedt dit inwendig in de ligehaamsholte ; 
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bij de overigen van buiten door eene opening, welke bij velen, aan het einde 
van het steenkanaal gesloten is door eene poreuse kalkplaat (madreporenplaat 
genoemd). Eigenlijke werktuigen tot de ademhaling schijnen te ontbreken : 
intusschen worden de zoogenaamde longkieuwen der Zeerollen als zoodanig be- 
schouwd. — Van de boven vermelde vaste huidaanhangsels dezer dieren zijn 
vooral diegenen merkwaardig, welke men vroeger onder den naam van Pedi- 
cellaria als een bijzonder geslacht van dieren beschreven heeft : zij komen 
vooral bij de Zeesterren voor onder de gedaante van, onophoudelijk open- en 
toeslaande, tangetjes, die van twee tot vier steeltjes als beenen voorzien zijn — 
Behalve bij Synapta, zijn de beiden seksen bij de Stekelstraaldieren gescheiden; 
maar de geslachtswerktuigen hebben, in hunnen vorm, bij beide seksen, de 
grootste overeenkomst. Zij komen allen uit eijeren voort, uit welke echter de 
jongen, slechts zelden, zoo als dit bij eenige levendbarende soorten, b.v. bij 
Ophiura (Ophiolepis) squamäta het geval is, op de gewone wijze allengskens 
in het volkomen dier veranderen. Bij de meesten hebben integendeel zeer 
merkwaardige gedaanteverwisselingen plaats, alvorens het dier zijne volkomene 
gedaante aanneemt. Er ontstaat namelijk in al deze gevallen, uit het ei, 
vooreerst een met Lrilhairen bezet embryo (Planüla). Bij eenigen, b.v. bij 
Echinaster Sarsii en Asteracanthion Mülleri heeft de ontwikkeling van dit 
embryo tot het volkomen dier allengs plaats. Bij de overige Zeesterren, de 

Zeeëgels en Zeerollen ontstaat daarentegen uit dit Embryo een symmetrisch, 

en niet straalvormig, gevormd, langwerpig masker met bijzondere werktuigen 
voor de spijsvertering en mel vinger- of oorvormige uitsteeksels, welke bij 
de Zeerollen en Zeesterren klein en week, bij de Slangsterren en Zeeëgels 
daarentegen tot onbeweeglijke, van binnen door kalkstaafjes ondersteunde 

armen verlengd zijn. Deze maskers werden vroeger voor eigene dieren ge- 

houden, en dien te gevolge voemde men die met lange armen: Pluteus; 

die der Zeesterren : Bipinnarta en Brackioluria; die der Zeerollen : Au- 
ricularta. Het volkomen dier ontstaat nu eindelijk uit deze maskers : hetzij 

door eenen min of meer onmiddellijken overgang; hetzij, zoo als bij de 

Zeeëgels en Zeesterren, doordat de aan het masker eigene werktuigen groo= 

tendeels verdwijnen, en de verdere omvorming van het dier binnen zijn 
ligchaam plaats heeft. 

Deze dieren worden in alle zeeën, veelal in grooten getale bij elkander 
aangetroffen. Zij leven op den grond, waar zij rondkruipen. Zij zijn nagenoeg 

allen van middelmatige grootte, dat is le zeggen, ongeveer zoo groot als eene 

hand, eene vuist of een’ vinger, sommigen echter zijn grooter. De eenen 
zijn met eenvoudige, velen ook met zeer prachtige kleuren versierd. De 
mannetjes zijn uiterlijk niet van de wijfjes verscheiden. Zij voeden zich met 
allerlei kleine Zeedieren, veelal mel schelpdieren, wier schalen zij met hunne 
krachtige kaauwwerktuigen verbrijzelen kunnen. 

Zij vermen de volgende hoofdfamiliën. 

DE STER-DIEREN. (ASTERIDA.) 

Deze onderafdeeling bevat alle Stekelstraaldieren, welke eene min of meer 
volkomen stervormige gedaante hebben : hetzij door de armen, welke als 
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stralen om de lengteas van het ligchaam gerangschikt zijn, hetzij omdat hun 
ligchaam zelfs eene platte schijf met vijf min of meer verlengde hoeken vormt. 
Eenige soorten zijn in de jeugd, of sommigen zelfs het geheele leven dóór 
vastgehecht. De herstellingskracht dezer dieren is aanzienlijk. Zij worden 
in alle zeeën aangetroffen, en vormen de volgende twee hoofdfamiliën. 

DE ZEE-STERREN. (ASTERIZ.) 

Hun ligehaam heeft de gedaante eener schijf, wier eene zijde somtijds min 
of meer verheven, en van vijf of meer straalvormige ongetakte of getakte 
armen voorzien is, welke echter bij sommigen slechts als meer of min ver- 
lengde hoeken, ten getale van vijf, optreden. De huid is lederachtig en 
van min of meer kalkachtige stekels, knobbels of andere oneffenheden 
voorzien, welke een min of meer volkomen zamenhangend geheel vormen. 
Behalve dit zoogenaamde huidgeraamte is er nog een inwendig geraamte 
aanwezig, helgeen van de buikzijde, waar de mond ligt, voortkomt en uit — 
geledingen bestaat, die in een gelijk getal rijën, als er armen aanwezig zijn, — 
geplaatst zijn. Bij sommigen is een, op de rugzijde, in of bij het middenpunt 

geplaatsten aars aanwezig; bij anderen ontbreekt hij. Zij hebben eene op 
de rugzijde tusschen twee armen liggende kalkplaat. De werktuigen voor de 
spijsvertering beslaan in eene zakvormige maag en bundels van blinde darmen, 
gelijk in getale aan dat der stralen. Tusschen de armen ziet men, in den 
geheelen omtrek van het dier, de openingen voor de geslachtswerktuigen. 
Deze dieren worden in alle zeeën aangetroffen. Sommige soorten bereiken 
eene zeer aanzienlijke grootte. 

Zij vormen de volgende twee hoofdgeslachten. 

De eigenlijke Zee-sterren. (dstérias.) 

Zij zijn gekenschetst door hun vijfhoekig of stervormig ligchaam, welks 
meestal breede en afgeplatte stralen of armen , ten getale van vijf of meer, niet 
van de schijf afgezet zijn. De voetjes liggen in diepe voren, welke van den mond 
tot aan de hoeken der schijf of de punt der stralen loopen. De blinddarmen 
en gelakte eijerstokken bevinden zich tot ver in de stralen, De aars ontbreekt 
zelden. De geslachtsopeningen liggen aan de rugzijde. Het getal der stralen 

is somtijds veranderlijk volgens de voorwerpen van eene en dezelfde soort. 
Sommigen, meer in het bijzonder Asterias of ook Asteracanthion ge- 

noemd, hebben volkomene stralen, vier rijën van voetjes in de buikvoren, 

senen aars, en het stervormig ligchaam is met onderling niet zamenhangende 
stekels of knobbeltjes bezet. Hiertoe behoort onze gewone zeester, Astérias 
tubens (the crossfish) : met vijf stralen, gewoonlijk zoo groot als eene hand, 
licht roodachtig-bruin van kleur, gemeen in de zeeën om Europa, en op 
de zandbanken langs onze kusten, als ook aan die van Frankrijk en anderen 
zoo menigvuldig, dat men ze bij het visschen in menigte vangt of dat ze dood 
op strand geworpen worden, zoodat ze tot het bemesten der landerijën gebruikt 
worden, — Eene andere soort uit de Europesche zeeën, Ast. tenuispinis, 
heeft zes tot acht ongelijke stralen. Ast. glacialis, uit de IJszee, bereikt 
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tot anderhalven voet in middellijn, en heeft zeer zware stekels. Eene der 
fraaiste soorten, Ast. heltanthus, met ongeveer dertig zeer stekelige armen, 

verkreeg haren naam doordat zij in gestalte en ook in grootte eenigzins aan 
eene zonnebloem doen denken. Zij bewoont de Stille Zuidzee tot aan de 
kust van Chile. 

Anderen met een stervormig ligchaam hebben slechts twee rijën voetjes 
in de buikvoren. — Onder dezen behooren ook de soorten zonder aars. Eene’ 
dezer is Ast. (Astropecten) aurantiaca, met vijf lange stralen, tot anderhalven 
voet in middellijn en gemeen in de Middellandsche en Atlantische zee tot 

de kusten van Engeland. — Onder de soorten met eenen aars hebben sommige 
het ligchaam van penceelachtige uitsteeksels voorzien; hiertoe behoort Ast. 
(Solaster) pappösa, met dertien stralen, uit de IJszee, ook aan de kusten van 
Groot-Briltanje, en somtijds zelfs aan onze kusten voorkomende : van boven 

fraai rood, en gewoonlijk een halven voet in middellijn. — Bij anderen (Echi- 
naster) is het ligehaam van stekels voorzien, tusschen welke men de naakte 

huid ontwaart. Hiertoe behooren Ast. sépösita, purperrood, met vijf stralen, 
uit de Europeaansche zeeën; Ast. solâris, uit de Oost-Indische zeeën. — 

Bij nog anderen (Oreaster) is de rug hoog gewelfd en van groote knobbels 
voorzien. Hiertoe behoort de met zeer fraaije roode en zwarte vlekken ver- 
sierde Ast. turrita uit de Moluksche zee. — Bij sommigen, Ophidiaster, 
is het eigenlijke ligchaam zoo klein, dat het geheel uit armen schijnt te 
bestaan. Hiertoe behoort Ast. ophididna, met vijf lange, smalle vinger- 
achtige, door plaatjes bekleede, armen, uit de Oost-Indische zee, tot ander- 
halven voet in middellijn. 

De soorten met korte stralen of een vijfhoekig ligchaam hebben allen eenen 
aars en slechts twee rijën voetjes in de buikvoren. — Onder deze behooren 
Asterias (Asleriscus) palmipes of membranacêa : vliesachtig, roodachtig van 

kleur, uit de Middellandsche zee, een halven voet in middellijn, en Ast. 
(Culcita) discoidea, uit de Moluksche zee, een voet in middellijn, en zeer 
dik; Asterias (Stellaster) Childreni uit de Indische zee, en anderen. 

De Slang-sterren. (Ophiura) 

Zij onderscheiden zich van de eigenlijke Zeesterren, doordat hunne dunne, 
somtijds gelakte armen, duidelijk afgezet zijn van het kleine, vijfhoekige of 
rondachtige, schijfvormige middelgedeelte van het ligchaam, en dat deze armen 
in plaats van eene lengtevore te bezitten, in het midden met eene rij plaatjes 
bedekt zijn, naast welke aan weêrszijde eene rij voetjes met kleine gaatjes te 
voorschijn treden. De aars ontbreekt en de geslachtsopeningen liggen aan 
de buikzijde. De korte blinddarmen treden niet in de stralen. Zij vormen 
twee ondergeslachten. 

De eigenlijke slangsterren hebben eene platte schijf met vijf onverdeelde, 
met schilden bedekte, gelede en tot het kruipen geschikte armen, die veelal 
zeer lang zijn. Hiertoe behoort Ophiura (Ophiolepis) tezturata of ciliata, ge- 
meen in de zeeën om Europa en ook aan onze kusten, kleiner dan eene hand. 

Bij de addersterren, Eurijale, is de schijf bol en vijfhoekig, en de meestal 
gelakte armen zonder schilden, kunnen omgekruld worden tot aan den mond 
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en zijn derhalve tot het grijpen der buit geschikt. — Onder de soorten met 
ongetakte armen behoort Eur. (Asteronyz) Loveni van de kust van Noor- 

wegen, — Bij anderen, b.v. Eur. (Trichaster) palmifêrus, uit de Oost- 
Indische zee, zijn de armen alleen aan het einde vertakt. — Bij nog anderen, 
Astrophyton of Gorgonocephälus genoemd, zijn de armen reeds van hunnen 
wortel af in vele takken verdeeld. Hiertoe behooren Eur. arborescens uit 
de Middellandsche en Eur. verrucosa uit de Indische zee. 

DE HAIR-STERREN. (CRINOIDA.) 

De Hairsterren hebben in den volkomen staat een stervormig, gesteeld of 
ongesteeld ligchaam, ondersteund door een kalkgeraamte, hetgeen uit enkele, 
aan elkander stootende platen gevormd is. Het ligchaam bestaat uit eenen 
bekervormigen (bij sommige versteende soorten, Cycloerinus, was het kogel— 
vormig) romp, met lange zijdelingsche armen, welke, paarsgewijze uit vijf, 

zelden vier, langere of kortere stelen te voorschijn komen, zich veelal we- 
derom in een grooter of kleiner getal takken verdeelen, en aan weèêrszijde, 
als eene pen, van gelede harde hairdraden voorzien zijn, terwijl aan hunnen 
wortel aan de rugzijde, andere gelede rankvormige draden kransvormig ge- 
plaatst zijn. De mond doorboort het midden der onderviakte van het ligchaam, 
en de aars, die somtijds een weinig buisvormig verlengd is, bevindt zich 
ter zijde van den mond. Zij hebben allen, ten minste in den jeugdigen staat, 
in het middelpunt van de rugzijde des diers, eenen geleden, veelal langen 
en buigzamen steel, waarmede zij aan andere ligchamen vastgehecht zijn ; 
maar bij de meeste levende soorten verdwijnt deze steel weldra : zij zwemmen 
alsdan vrij rond, of hechten zich met hunne ranken aan andere voorwerpen 
en visschen met hunne armen rond naar hunne buit. 

De soorten dezer familie, welke in vroegere tijdvakken van onzen aardbol 
zeer algemeen waren, zijn thans weinig talrijk. Zij worden in de zeeën der 
heete en warmere gewesten aangetroffen, 

Zij vormen twee hoofdgeslachten. 

De eigenlijke Hair-sterren. (dlecto.) 

Tot dit geslacht, ook Comatùla genoemd, behooren de soorten, welke 
slechts in den jeugdigen leeftijd van eenen steel voorzien zijn. Zij hebben vijf 
paar armen, welke echter bij velen wederom in takken verdeeld zijn, zoodat 
bij sommigen tot tachtig armen aanwezig zijn. Bij hel zwemmen is afwisselend 

steeds een der hoofdarmen rustende, terwijl de andere zich beweegt. 
De gewone soort der in de Middellandsche zee en tot aan de kusten van 

Engeland voorkomende, Alecto röstücéa, of eurupmza of mediterranéa, werd 
in den jeugdigen staat, waar haar ligchaam gesteeld is, onder den naam van 
Pentacrinus europeus beschreven. Zij heeft vijf paar armen, even als ook 
Al. carinâta. Anderen hebben er meer, b.v. Al. rotalaria met twiulig, 
en Al. multifida, met vierenveertig armen. Eene fraaije nieuwe soort van 
Nieuw-Guinea is Al. nove Guinee. 

| 
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De Zee-leliën. (Pentacrinus.) 

Zij zitten, het geheele leven dóór, hetzij mel eenen steel of met den beker 
vast. Hiertoe behoort de gesteelde, hoogst zeldzame, Pentacrinus caput— 

_meduse, uit de West-Indische zee, eenige voeten hoog, de steel vijfhoekig 
en op zekere afstanden, met kransen van gelede ranken omgeven. — Pent. 
(Holopus) Rangii, uit diezelfde zee, zit met den kelk zelven vast, en heeft 
slechts vier paar armen. 

DE ZEE-EGELS. (ECHINI.) 

De Zeeëgels hebben het ligchaam ingesloten in eene bolvormige of min of 
meer afgeplatte harde kalkschaal, welke met vele kleine, op rijën geplaatste, 
knobbeltjes bezet is, die als evenveel punten dienen ter inleding van beweegbare 
stekels van allerlei gedaante en grootte. Deze schaal is zamengesteld uit een 
onbegrijpelijk groot getal van kleine, door naden tot een onbeweegbaar geheel 
aaneengegroeide vijf- of zeshoekige plaatjes, welke tien gordels, ieder van 
twee rijën, vormen. Deze gordels zijn gewoonlijk afwisselend breeder en 
smaller. De smallere zijn van twee rijën van kleine gaatjes (ambüläâcra) 
voorzien, door welke de voelertjes naar buiten treden : deze gaatjes loopen, 
hetzij langs den geheelen omtrek van het dier, hetzij alleen op het bovenste 
gedeelte, en zijn in dit laatste geval zoo gerangschikt, dat zij de gedaante 
eener vijfbladige bloem herinneren. De mond bevindt zich meestal in het 
midden der ondervlakte van het ligchaam. Er is een aars aanwezig, maar 
hij is, volgens de soorten, verschillend geplaatst. Het is vooral bij de Zeeëgels, 
zoo als ook bij de Zeesterren, dat men, voornamelijk in de nabijheid van den 

mond, de zoogenaamde kleptangen (Pedicellarie) aantreft: dit zijn kleine 
uit drie of vier kleppen gevormde en op eenen langen beweegbaren steel 
geplaatste tangetjes, welke gedurig open en digt kleppen, en tot hel vangen 
van de buit dienen. De mond van sommige Zeeëgels is ongewapend, maar bij 

de meesten is hij met vijf, een weinig gekromde tamelijk lange, staafvormige 
tanden gewapend, wier punten van voren als in eenen vijfhoek zamenstooten : 
zij rusten in een zamengestelden kegelvormigen toestel, uit verscheidene 
kalkstukken bestaande en lantaarn van Aristoteles genoemd. 

De Zeeëgels voeden zich met zeewier en andere zeeplanten, en waar- 
schijnlijk ook van zeedieren. Hun spijskanaal is veelal met zand, schelpstukjes 
enz. aangevuld. Zij leven op den grond der zee, waar zij kruipen door zich 
met hunne voelers afwisselend vast te zuigen en het ligchaam met hunne 

stekels te ondersteunen. Men heeft op verscheidene plaatsen, aan rotsplaten , 
halfkogelvormige uithollingen in grooteren of kleineren getale en van ver- 
schillende grootte aangetroffen, in welke men deze dieren met hunne voetjes. 
vastgehecht, zittende vindt. De grootte en vorm dezer uithollingen doet voor- 
onderstellen, dat zij door de dieren zelve, welke ze bewonen, en wel door 
middel van hunne scherpe als beitels werkende tanden gevormd worden. 

Men heeft bij deze familie de volgende hoofdgeslachten onderscheiden. 
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De Zee-klitten. (Zchinus.) 

Zij hebben een kogelvormig, zelden eirond, ligehaam, hetgeen in het midden 
der afgeplatte ondervlakte door den mond doorboord wordt, terwijl de aars, 
die van de vijf kleine openingen voor de eijerleiders omgeven is, op de 
bovenvlakte ligt. De voelergaatjes loopen van den mond tot aan den aars. 
De ruime opening, in welke de mond uitkomt, wordt door een vlies gesloten, 
hetgeen langs den rand van tien openingen tot het innemen van water voorzien 
is; de mond zelf is door eenen kring van voeldraden omgeven, en met den 
boven vermelden kaauwtoestel gewapend. 

Bij sommigen is de schaal kogelvormig of flaauw vijfhoekig, digt met, som- 
tijds zeer lange, stekels bezet, die op ondoorboorde knobbeltjes staan, en de 
voelergaatjes zijn op booglijnen geplaatst. Hiertoe behoort Echinus lividus 
of esculentus, gemeen in de zeeën om Europa en ook aan onze kust. Men 
eet de straalvormig om den aars gerangschikte eijeren in het voorjaar. 

Bij anderen (Echinometra) is de schaal eirond, en de knobbeltjes, waarop 

de stekels staan, zijn niet doorboord, even als bij de voorgaanden. Hiertoe 
behooren Ech. mammilata en Ech.(Podophöra) atrata, beiden uit de In- 
dische zeeën : de eerste met zeer dikke geringde stekels, de tweede als 
geplooid en met korte, dikke en naar onderen gerigte stekels. 

Bij nog anderen, Cidáris en Diadëma, zijn de stekeldragende knobbels 
doorboord. De stekels zijn somtijds buitengewoon groot. Hiertoe behoort 
Ech. verticillatus uit de Moluksche zee, met stekels die van gedoornde 
knobbeltjes voorzien zijn; drie duim in middellijn. 

De Zee-schilden. (Clypeaster.) 

Zij hebben een afgeplatte min of meer rondachtige of eironde schaal, met 
zeer korte, hairachtige stekels. De mond is met tanden gewapend en ligt 
aan de onderzijde van het ligchaam. De aars ligt in de nabijheid van den 
rand der schaal, en de voelergaatjes vormen eene figuur gelijkende op eene 
vijfbladige bloem. 

Bij sommigen is de schaal eirond of flaauw vijfhoekig en zeer dik. Hiertoe 
behoort Clypeaster rosacëus uit de Antillische zee, gewoonlijk een halven 
voet in de lengteas. 

Bij anderen (Scutella) is de schaal plat en veelal met eenen scherpen rand, 
die somtijds van insneden of groote gaten voorzien is. Hiertoe behoort Clyp. 
dentatus en hexapörus, uit de Indische zee. 

De Zee-harten. (Spatangus.) 

De schaal is hartvormig of eirond, dun en van kleine, hair- of borstel- 
vormige stekels voorzien. De mond is dwars, zonder tanden, uitmiddel- 
puntig, en van lapachtige voelers omgeven. Aars en voelergaatjes als bij de 
Zeeschilden. 

Onder deze behoort de in de Noordzee gemeene Spatangus purpurêus ; 
Spat. ventricösus uit de Antillische zee, en anderen. 
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DE ZEE-ROLLEN. (HOLOTHURLE.) 

De Zeerollen zijn gekenschetst door een rol- of wormvormig, aan ééne zijde 
somtijds afgeplat, ligchaam, bij hetwelk de straalvorm slechts aangeduid is 
door eene rij van kransvormig om den ongewapenden mond geplaatste, voor uit— 
en intrekking vatbare voelers; door eene leder- of vliesachtige, met enkele, 
kleinere of grootere kalkligchaampjes gewapende, huid; door eenen om den 
mond geplaatsten kalkring, waaraan zich de overlangsche, het zamentrekken 
van het ligchaam bewerkstelligende, spieren hechten; door eenen, aan het 
achtereinde van het ligchaam, tegenover den mond, geplaatsten aars, en door 
boomvormig getakte blinde aanhangsels (longkieuwen, ook waterlongen ge- 
noemd), welke in de kloaak uitkomen, bij sommigen echter, even als de zuig- 
voeljes, ontbreken. De gedaante der voelers en kalkligchaampjes bieden, 
volgens de soorten, allerlei afwijkingen. Sommigen bereiken meer dan eenen 
voet, anderen slechts eenige duimen lengte. 

Deze afdeeling bevat twee hoofdgeslachten, te weten : dat der Tripang’s 
(Holothuria) en dat der Synapta’s. 

De Tripang’s. (Holothuria) 

Dit geslacht behelst de soorten, met zuigvoetjes en eene longkieuw. De 
zuigvoeljes staan op lengterijën, als bij de Zeeëgels, langs de buikvlakte; 
men ziet er bij velen ook op de rugzijde, maar deze zijn aan de punt niet 
verbreed, Haar ligchaam is rolvormig en zeer krachtig. Zij voeden zich met 
allerlei zeedieren, vooral schelpdieren, die zij somtijds geheel verslinden. 
Zij leven, vooral langs de kusten, op den grond der zee, waar zij rondkruipen. 
Zij kunnen ook zwemmen, hetzij door kronkelende bewegingen van het lig- 
chaam, hetzij door het water, waarmede hunne longkieuwen gevuld zijn, 
schielijk uit te stooten, waardoor hun ligchaam plotseling vooruitschiet. 
Wanneer zij gevangen zijn, trekken zij hun ligchaam niet zelden zoo sterk 
zamen, dat de ingewanden en hunne longkieuwen uit den aars geperst worden. 

De eigenlijke tripang’s hebben, behalve de zuigpootjes, die zeer talrijk 
en grootendeels langs de zoogenaamde buikzijde geplaatst zijn, nog andere 
aan het einde niet verbreede voetjes, die uit de wratachtige knobbels van 
de rugzijde van het dier te voorschijn treden. Hun ligehaam is van, somtijds 

groote en puntige, wratachtige knobbels voorzien. De draadvormige voelers, 
twintig in getale, loopen aan het einde in eene schijf uit, welke door con- 
eentrische insneden eene soort van stervormige kroon vormt. De meesten be- 
reiken eene aanzienlijke grootte. Onder dezen behooren de soorten, in welke 
de Chinezen en Maleijers een opwekkend voedsel, waarschijnlijk om de ge- 
daante dezer dieren, meenen te vinden, op welke die volkeren zeer graag 
zijn, en die derhalve in Achter-Indië een voornaam handelsartikel uitmaken. 
Zij worden door de Engelschen sea-slag, door de Spanjaarden balate, door 
de Portugezen bicho de mare genoemd. De soort, welke tot dit einde het 
meest gevischt wordt, is Holothuria edalis. Zij is gewoonlijk zoo lang als eene 
hand, somtijds echter tot twee voet lang, van onderen roodachtig, van boven 
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bruin. De vangst van deze dieren wordt aan vele kusten, waar koraalbanken 

zijn, van de Philippijnsche en Carolijnsche eilanden, tot het noordelijke Au- 

stralië en Mauritius, en door allerlei volkeren uitgeoefend; en zij worden 

onmiddellijk naar Canton of eerst naar Singapore, om aldaar door de Chinezen 
ingekocht te worden, ter markt gebragt. Het is vooral aan de noordkust 
van Australië, dat deze visscherij, en wel voornamelijk door de Boegi's van 
Celebes gedreven wordt. De vangst zelf geschiedt eenvoudig door middel van 
eene soort van speeren, waarmede men deze dieren aanspiest, of in diep water, 

hetzij door duikers, hetzij door speerpunten, met een gewigt bezwaard, welke 
men aan een touw tot op den grond laat zakken. Om ze te bewaren, worden 

zij, na dat de ingewanden uitgehaald zijn, in zeewater gekookt, vervolgens 
bij het vuur en eindelijk in de zon gedroogd, of ook gerookt. Tot deze af- 
deeling behoort ook Hol. tubulosa, eene groote bruine soort van de Middel- 
landsche zee; Hol. eùùeumer, insgelijks uit de Middellandsche zee; en Hol. 

maculâta van de westkust van Java, purperachtig, aan weêrszijde van den 

rug met negen zwarte vlekken. 
Bij anderen zijn alleen zuigvoetjes aanwezig en deze zijn in vijf tot zes 

parallelle, van elkander verwijderde, rijën geplaatst. Zij hebben meestal boom 
achtig verlakte voelers, en worden om hunne gestalte zee-komkommers ge- 
noemd. Hiertoe behooren Holothuria (Pentacta) pentactes, frondösa en 
dóltölum, van de rotsachtige noordelijke kusten van Europa. 

Bij sommigen zijn de zuigpootjes zeer lalrijk en over het geheele ligchaam 
verspreid, b.v. bij Hol. (Thyone) papillosa van de kusten van Denemarken 

en Groot-Brittanje; en bij Thyone fasciäta, van de westkust van Java : olijf= 
kleurig, met een twaalftal bruine ringen, 

Er zijn ook soorten, die het ligchaam met schubben bedekt hebben. Onder 

deze behoort Hol. (Psolus) phantapus, met drie rijën zuigvoetjes aan de 

buikvlakte en boomvormige voelers; en Hol. (Cuvieria) squamäta, met 

talrijke zuigvoeljes aan de buikvlakte en de voelers met franjes: beiden uit 
de Noordzee. 

De Synapten. (Synapta.) 

Dit geslacht bevat alle Zee-rollen zonder voetjes, grootendeels ook zonder 
longkieuwen en welke hermaphrodieten zijn. Hun ligchaam is wormvormig, 
in de lengte gerekt en dunner dan bij de Tripangs. Zij naderen in sommige 
opzigten de Wormen. 

De soorten met zoogenaamde longkieuwen, Molpadia, hebben eene leder- 
achtige huid, eenvoudig cylindrische, zeer korte voelers, en den mond 
gewapend met eenen uit kalkstukjes gevormden kaauwtoestel. Onder deze be- 
hooren : Molp. holothuroides uit den Atlantischen Oceaan en Molp „muscùlus 
uit de Middellandsche zee. 

Bij anderen, met eene tamelijk dikke huid, wier kalkligchaampjes rad- 
vormig zijn, zijn de voelers aan het einde vingervormig verdeeld; maar er 
is slechts een beginsel van eene longkieuw aanwezig. Onder dezen behooren : 
Chirodota discölor en verrucosa, van de Noordwestkust van Amerika, waar 

zij in het zand en onder steenen aan ondiepe, maar steeds door het water 
bedekte, plaatsen van het zeestrand leven. 
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Bij nog anderen ontbreken de longkieuwen geheel, de huid is vliesachtig, 
en de kalkligchaampjes zijn van een, volkomen ankervormig steeltje voorzien, 
waardoor de huid zich aan het gevoel als eene fijne rasp voordoet. Eene dezer, 
Synapta oceanica, heeft vijftien platte, aan weêrszijde van franjes voorziene, 
voelers, zwarte, onregelmatige dwarsgordels, en witte lengtestrepen. Zij wordt 
meer dan eenen voet lang, is zoa dik als een manspink, en bewoont den In- 
dischen Archipel en de Stille Zuidzee. — Zeer verwant met deze ssort, maar 
zonder witte lengtestrepen, is Syn. fasciäta van de westkust van Java. — Bij 
Sijn. Duvernoyi van de Noordkust van Frankrijk, is daarentegen de huid vliezig, 
doorschijnend en rozenkleurig ; het wormvormige, tien tot achttien duim lange, 
ligchaam is afwisselend ingesnoerd en aangezwollen, het vertoont dwars- 
plooijen, en de holle voelers, twaalf in getale, zijn van zijdraadjes voor- 
zien. Dit dier leeft aan het zeestrand, op plaatsen waar het zand min of meer 
met slib vermengd is, en die bij laag water somtijds eenige uren lang droog 
blijven. Het zit met het ligchaam in den grond, zoo dat alleen de voelers 
uitsteken. Het voedt zich waarschijnlijk met allerlei opgeloste dier- en 
plantenstoffen. Het darmkanaal is met zand aangevuld. Het dier kloutert 
met behulp van de zuigvoelers langs de gladste vlakten, b.v. glas, in de 
hoogte. Het gebeurt niet zelden, vooral in de gevangenschap, dat het achter- 
lijf stuk voor stuk loslaat, tot er eindelijk niets overblijft dan de voelers 
met eene blaas. — Het is in het ligchaam van Syn. digitäta uit de zeeën 
om Europa, dat men de kleine, vroeger vermelde, parasitische Slak, Ento- 
concha mirabilis, aantreft. 

64 
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DE POLYPEN. (PÖLYPI.) 

Men vat onder den naam van Polypen zamen alle Straaldieren met een week, 
zeer zamentrekbaar ligchaam, hetgeen in het algemeen bestaat uit eene buis, 

die aan haar voorgedeelte van holle voelers, ook armen genoemd, voorzien is; 
welke noch kaauw-, noch bepaalde zinwerktuigen hebben ; welke meestendeels 

vastzitten, en door eene algemeene basis, te weten de uitgebreide vliezen van 
het achtergedeelte van hun ligehaam onderling in grooteren of kleineren getale 
zamenhangen en dus tot een, uit gelijkvormige voorwerpen zamengesteld, 
geheel, kolonie genoemd, vereenigd zijn; en welke veelal min of meer weeke 

of harde, gelei—, vlies—, hoorn— of kalkachtige, gemeenschappelijke woningen, 
polypstokken genoemd, vormen. 

Deze polypstokken bestaan meestal uit eene menigte, zelden onderling af- 
gescheidene, cellen, van welke ieder eene Polyp bevat, en zij dienen alsdan 
tot uitwendige bekleeding voor den Polyp; bij sommigen daarentegen, b.v. 
bij Isis, Gorgonia, Antipathes, vormt de polypstok eene inwendige as, en de 
Polypen met hunne gemeenschappelijke basis overtrekken deze as, gelijk het 
hout door de schors der boomen bekleed wordt. De polypstokken bieden, 

volgens de soorten, ook allerlei verscheidenheden in hun voorkomen aan : 
sommigen vormen zware kalkmassa’s; anderen doen zich voor als eene schors, 

welke ardere voorwerpen overtrekt, of als enkele buisjes; maar velen hebben 

de gedaante van kleinere of grootere heesters of boompjes. 
De voelers zijn bij sommigen slechts zes, bij anderen twaalf, bij velen 

acht, bij een groot aantal anderen meer dan twaalf in getale, en bij velen 
ontstaan zij, even als stralen in de cellen der koraalachtige polypstokken, 
eerst allengskens en op verschillende tijden, weshalve ook hun getal bij voor- 
werpen van eene en dezelfde soort somtijds kan verschillen. De voelers zijn 
gemeenlijk gelijkvormig en veelal in eenen kring geplaatst; bij sommigen 
daarentegen neemt men verschillende soorten van voelers waar. 

De voortplanting geschiedt voornamelijk door eijeren en knoppen, en de 
plaatsing van laatstgenoemden bepaalt den vorm van den polypstok. Sommigen 
kunnen zich ook door deeling vermenigvuldigen, en er zijn er buitendien, 
b.v. de Hydrapolypen, welke eigenaardige medusaächtige eijerklokken of zelfs 
medusaächtige dieren voortbrengen, wier kroost intusschen wederom uit Po- 
lypen bestaat. 

Slechts een klein aantal soorten wordt in zoetwater aangetroffen; al de 
overigen leven in zee. Zij voeden zich met allerlei kleine, veelal mikro- 
skopische diertjes, die zij, niet zelden, door middel van hunne voelers in de 
mondholte brengen. Bij de soorten, waar verscheidene voorwerpen onderling 
zamenhangen, genieten natuurlijk allen, in grootere of geringere mate, van 
het voedsel, hetgeen ieder bijzonder voorwerp tot zich heeft genomen. 

Vele Polypen zijn zeer klein of zelfs nagenoeg mikroskopisch klein; som- 
mige daarentegen bereiken eene aanzienlijke grootte. 

Daar vele, vooral eene menigte hoornachtige polypstokken, door hunne 
gedaante, voornamelijk na het droogen, aan heesters of boompjes doen denken, 
of somtijds op wezenlijke zeeplanten gelijken, en men op de dieren zelve 
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geen acht sloeg, zoo hield men deze polypstokken vroeger voor voortbrengselen 
uit het plantenrijk, zoo als ook de naam van zeeheesters en anderen getuigen ; 
terwijl later, toen men van het tegendeel overtuigd was, vele kleine wezenlijke 
zeeplanten (Corallina, Nullipöra), om hare uiterlijke overeenkomst met 

zekere polypstokken, nog langen tijd onder de Polypen opgenoemd werden. 
De Polypen zijn naar drie, onderling scherp begrensde, hoofd-grondvormen 

gemaakt, ofschoon de polypstokken dezer verschillende grondvormen, somtijds 
eene groote uiterlijke overeenkomst hebben. 

De eerste dezer grondvormen, die der mospolypen, Bryopolijpi, bevat 
de meest volmaakte soorten, met een afzonderlijk lusvormig spijskanaal en 
eenen, in de nabijheid van den mond uitkomenden aars. Het zijn kleine 
dieren, van welke sommigen in zoetwater leven. 

De tweede grondvorm, die der eigen!ijke Polypen, Polijpi veri, bevat 
soorten, met een spijskanaal zonder aars, hetgeen echter, even als bij de 

voorgaande, vrij in de ligchaamsholte hangt. Hiertoe behooren de grootste 
soorten, en zij leven allen in de zee. 

Bij de soorten van den derden grondvorm, die der Hydra-polypen, is het 
blinde spijskanaal eene eenvoudige uitholling in de zelfstandigheid van het 
ligehaam. Deze afdeeling bevat, zoo als de eerste, slechts kleine soorten, 

van welke eenige in zoetwater leven. 
Deze drie hoofdafdeelingen worden door de nieuwere schrijvers geheel ge- 

scheiden, en veelal ver van elkander geplaatst. Volgens hen moeten alleen 
de eigenlijke Polypen als Polypen beschouwd, maar de Luecernaria's daarbij 
gevoegd worden; de Bryopolypen worden onder de Weekdieren of Wormen 
gerangschikt; en de Hydrapolypen in eene en dezelfde afdeeling met de 

Medusen gebragt. 

DE MOS-POLYPEN. (BRYOPOLYPI) 

Deze afdeeling bevat de meest volkomene van alle Polypen, welke men, 
om deze reden, in de nieuwere tijden van de Polypen afgescheiden en onder 
de Weekdieren of ook onder de Wormen geplaatst heeft. Zij zijn voornamelijk 
gekenschetst door hunne holle, met trilhairen bezette voelers en door hun 
lusvormig spijskanaal, hetgeen van eenen digt bij den mond uitkomenden aars 
voorzien is. Zij zijn buitengewoon klein; vormen steeds koloniën; leven in 
gelei—, hoorn— of kalkachtige, hetzij door tusschenschotten van elkander 
gescheidene, hetzij doorloopende, cellen; en deze cellen zijn tot tamelijk 

kleine en fijne polypstokken van allerlei gestalte vereenigd, daar zij bij som- 
migen boomvormig getakt, bij anderen blad, vinger- of wortelvormig zijn, 
en niet zelden veel uiterlijke overeenkomst hebben met die der overige 
Polypen. Het zijn de Bryozoa der schrijvers. 

Het ligehaam heeft de gedaante van eenen, van achteren gesloten korten 

eylindervormigen zak, welke de cel vervult, en aan zijn vooreinde van, voor 

intrekking vatbare, voelers voorzien is. Deze voelers zijn als een krans 
om den, in het midden geplaatsten, ongewapenden mond gerangschikt, bij 
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sommigen echter (de Pluimpolypen) op twee zijdelingsche uitstekende armen 
geplaatst. Men onderscheidt aan het spijskanaal een’ spierachtigen slokdarm, 
eene zakachtige maag, en den opklimmenden darm, welks opening aan den 
voorrand van het dier, aan de buitenzijde der voelers uitkomt. Het spijs- 
kanaa: vormt derhalve eene lus; het hangt vrij in de ligchaamsholte, en 
wordt door het water bespoeld, hetgeen in deze holte en in die der voelers 
gedurig heen en weder stroomt. Het zenuwstelsel bestaat uit eenen enkelen 
of parigen, bij de keel liggenden, knoop. De geslachtsdeelen zijn aan den 
maagzak bevestigd. Sommige soorten zijn hermaphrodieten; bij de overigen 

zijn de seksen gescheiden. Zij planten zich voort door eijeren en knoppen. 
Laatstgenoemden treden steeds aan eene vaste plaats van den polypstok te 
voorschijn, en bepalen derhalve zijne gestalte. De eijeren hebben eene weeke 
schaal, en komen naar buiten door eene opening in de nabijheid van den 
aars. Bij de in zoetwater levende soorten heeft men ook opgemerkt, dat zij 
in het najaar cijeren leggen met eene harde tweekleppige schaal (zoogenaamde 
wintereijeren), uit welke in het voorjaar (somtijds twee of drie uit één ei) 
de jonge, reeds volkomen ontwikkelde, Poiypen te voorschijn komen, welke 
alsdan ook dadelijk koloniën beginnen te vormen. 

Men heeft aan de cellen van sommige soorten der geslachten Cellularia, 
Flustra, Bicellaria en Telegraphina, aanhangsels waargenomen, die geheel 
eigenaardig en hoogst zonderling zijn. Zij steken, aan iedere cel één, zijde- 
lings uit, zijn somtijds gesteeld, en bestaan uit een, van twee gekromde, tegen 

elkander beweegbare haken, voorzien ligchaam. Zij doen hierdoor eenigzins 
aan eenen vogelkop denken, en worden derhalve vogelkopwerktuigen genoemd. 
Zij bewegen zich, zelfs lang na den dood van het diertje, regelmatig heen 
en weder, waarbij de tang van tijd tot tijd geopend en gesloten wordt. 

Vele soorten leven in de zee, anderen in het staande zoetwater, waar zij 

op vele plaatsen zeer menigvuldig zijn. De bewegingen dezer dieren zijn be- 
perkt tot het uitbreiden en intrekken hunner voelers. Zij voeren hun voedsel, 
hetgeen in allerlei mikroskopische diertjes bestaat, in den mond, door het 
water met hunne voelers in eene draaijende beweging te brengen. 

Men kan deze dieren onder twee hoofdfamiliën brengen, te weten : die der 
Cel-polypen (Celluláâni) en die der Pluim-polypen (Plumatellee). 

DE CEL-POLYPEN. (CELLULANI.) 

De soorten dezer familie hebben de voelers steeds kransvormig om den 
mond geplaatst, en vormen, wanneer zij uitgestrekt zijn, eene soort van 

trechter. Hun hoofdkenmerk is echter, dat iedere Polyp eene eigene, met 
de overige cellen niet ineenloopende, cel bewoont. Zij worden, op eene uit- 
zondering na, in de zee aangetroffen. 

Bij velen, de deksel-polypen, Escharw, is iedere cel van den hoorn- 
of min of meer kalkachtigen polypstok van een deksel voorzien, welke 
het dier sluiten kan, wanneer het zich in de cel teruggetrokken heeft. Zij 

dragen in het Nederduitsch allerlei namen, zoo als zee-korst, korstkoraal, 
korstgewas en hoornwier. Hunne polypen hebben zestien of meer armen. — 
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De eigenlijke Eschara's vormen eenen min of meer harden en kalkachtigen 
polypstok, welke getakt of bladachtig, en aan alle zijden van, elkander tegen- 
overstaande, cellen voorzien is. Hiertoe behoort : Esch. foliacèëa, met eenen 
polypstok, die de gedaante heeft van ineengekronkelde bladeren, en Esch. 
cervicornis, met den polypstok in de gedaante van een klein uit vinger- 
vormige takken gevormd boompje, beide uit de zeeën van het warme Europa. — 
Bij anderen heeft de polypstok de gedaante, hetzij van een heestertje met 
verbreede bladvormige takken, hetzij van eenen waaijer, maar de stok is 
steeds aan weêrszijde van cellen voorzien. Adeona foliifëra heeft eenen 
polypstok van eerstgenoemde gedaante, en die eenen halven voet lengte bereikt. 

De polypstok van Ad. cribiformts vormt eene eironde, drie duim lange, overal 

met ronde gaatjes doorboorde dunne schijf met eenen steel. — Bij sommigen 
zilten de cellen slechts aan eene zijde van den kalkachtigen polypstok, die 
het voorkomen heeft van een fijn net of kantwerk, welks mazen somtijds 
open zijn :: dit is het geval met Retepöra cellulosa; de polypstok van deze 
soort heeft de gedaante van een grooter of kleiner getal, ongeveer twee duim 
wijde, konische bekers, wier duane gekronkelde wanden overal met rond— 
achtige openingen doorboord zijn, weshalve hij dentelle de mer of manchette 

de Neptune genoemd wordt. Eene verwante soort van Japan, Ret. violacëa, 

is purperrood van kleur. Eene andere uit diezelfde streek, Ret. foltacêa, 

heeft veel dikkere wanden, en is, zoo als gewoonlijk, witachtig.— Bij de 
Flustra’s zijn de cellen lederachtig, aan haren voorrand niet zelden van 
stekels voorzien, en aan beide zijden of slechts aan de eene zijde van eenen 
polypstok geplaatst, die de gedaante heeft van een klein digt heestertje, of 
van vingervormige lappen, of van eene eenvoudige korst. Onder deze behoort 
Flustra foliacëa, wier drie tot vier duim lange polypstok de gedaante heeft 
van platte, door insneden verdeelde vingervormige lappen; terwijl iedere cel 
van voren, aan weêrszijde van twee korte stompe doornen voorzien is. Zij 
komt menigvuldig aan onze kust voor. Nog menigvuldiger is Flustra pilósa , 
wier polypstok pu eens op een mosachtig heestertje gelijkt, dan wederom 
als eene korst het zeewier overtrekt. Bij Flustra curnüta is iedere cel van 
voren aan weêrszijde van eenen tamelijk langen en puntigen stekel voorzien. 
Bij Flustra verticilläta uit den Atlantischen Oceaan zijn de takjes van den 
polypstok veelal eylindervoormig en door dwarsinsneden als geleed. 

Bij anderen, de buis-polypen, Tubulipore, vormen de kalk- of hoorn— 
achtige cellen buisjes met eene opening zonder deksel. De polypen hebben 
veelal slechts acht tot twaalf armen. Bij de eigenlijke Tubulipora’s liggen 
de lange buisvormige kalkachtige buisjes digt bij elkander. Onder deze be- 
hoort Tub. verrucosa, de polypstok niet zelden halfkogelvormig en ofschoon 
honderd en meer buisjes bevattende, somtijds niet meer dan een-derden duim. 
in middellijn. — Bij de Hornera’s heeft de kalkachtige, veelal op andere 
ligehamen ziltende of ze overtrekkende polypstok de gedaante van sommige 
soorten van korstmos (Lichen), en de cellen zijn slechts aan eene zijde der 
takjes geplaatst. Hiertoe behoort Hornera lichenoïdes of frondiculâta. Bij 
Horn. triquetra en transversa zijn de openingen der huizen op dwarsche 
rijën geplaatst. — Bij anderen, de Cellularia’s, ook Cellaria of Crisia ge- _ 
noemd, zijn de kalkachtige buisjes, één voor één, of twee en meer onderling 
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vereenigd, als takjes of geledingen van den kleinen heestervormigen polypstck 
aan elkander gehecht. Hiertoe behoort Cell. geniculáta met enkele, en Cell. 
eburnèa met twee of meer onderling vereenigde buisjes. 

De flesch-polypen, Anguinarie of Laguncüle, hebben, zoo als de Buis- 
polypen, cellen zonder deksels ; maar deze cellen zijn lederachtig ‚ zij zitten 
niet zelden op steelen, en komen te voorschijn uit eenen veelal vrijën, dat is 
te zeggen niet bevestigden polypstok. Onder deze behoort Ang. spululata of 
anguïna, uit de Europesche zeeën, met eenen polypstok in de gedaante van 
een eenvoudig takje. Eene andere soort, Bowerbankia densa, werd aan 

de kusten van Groot-Brittanje waargenomen. De polypstok van eene andere 

soort, Halodactylus gelatinosus of diaphänus, heeft de gedaante van een 
wit geleiachtig, maar eenigzins hard, veelal in vingervormige lappen verdeeld 
ligchaam, hetgeen niet zelden aan slakkenhuizen, zeeplanten of aan andere 
voorwerpen vastgehecht is of ze gedeeltelijk overtrekt, en aan onze kust me- 
nigvuldig aangetroffen wordt. 

De eenige in het zoetwater levende soort dezer afdeeling is Paludicella 
articulâta of Ehrenbergit. Zij wordt in vele streken van ons werelddeel 
waargenomen. Hare voelers, zestien tot achttien in getale, zijn, zoo als bij 
de overige soorten dezer afdeeling, kransvormig om den mond geplaatst, en 
iedere Polyp zit, in eene afzonderlijke perkamentachtige, van de overige door 
een dwarsch tusschenschot, afgescheidene cel. Deze cellen, een voor een aan 
de zijden of met de uiteinden aan elkander gevoegd, vormen eenen kleinen, 
ongeveer eenen duim langen, getakten polypstok. De ronde openingen der 
cellen liggen een weinig zijdelings. De knoppen, welke zich tegen den winter 
aan de cellen vormen , zijn met eene soort van hoornachtige schaal bekleed. 

DE PLUIM-POLYPEN. (PLUMATELLZE.) 

De soorten dezer familie leven allen in het zoetwater, en zijn daardoor ge- 
kenschetst, dat hare cellen, en derhalve ook de dieren zelve onderling ge- 
meenschap hebben. Hare voelers toonen eene van die der voorgaande familie 

min of meer verschillende plaatsing: de polypstokken liggen vrij in het 
water of aan steenen, waterplanten, enz. vastgehecht. Zij worden op vele 
plaatsen van ons werelddeel waargenomen. 

Bij de meeste soorten zijn de voelers aan weêrszijde van twee ozijderike 
uitstekende, dikke, vleezige armen geplaatst, welke gezamenlijk aan den vorm 
van een hoefijzer doen denken. 

Bij de eigenlijke Plumatella’s is de vastgehechte polypstok ondoorschij- 
nend. Onder deze behooren Plum. cristäta en Plum. campanuläta, ieder 
met omstreeks zestig voelertjes. — Bij Plum. (Aleyonella) fungösa of stag- 

norum wordt de onregelmatige, sponsachtige polypstok, die aan rietsteelen 
of andere waterplanten vastgehecht is, en somtijds drie tot vier duim of veel 
meer lengte bereikt, uit een groot getal naast elkander liggende buisjes ge- 

vormd. Men viudt deze soort aan vele plaatsen in aanzienlijke menigte. — 
Bij onderen, Lophöpus, is de polypstok geleiachtig, in lappen verdeeld en 
met eenen steel vastgehecht. Hiertoe behooren Plum.erystallina en Bakeri.— 
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Nog anderen hebben ook eenen geleiachtigen polypstok, maar deze is vrij en 
min of meer kogelvormig. Eene der gemeenste is Plum. (Cristatella) mucedo ; 
de polypstok slechts uit een klein getal Polypen gevormd, en Plum. (Crist.) 
mirabilis, met een groot getal Polypen aan eenen stok. 

Er is ook eene soort dezer familie, bij welke de armen, zoo als bij de 

Celpolypen, trechtervormig om den mond geplaatst zijn; maar deze armen 
zijn, tot nagenoeg op de helft hunner lengte, aan hunnen wortel door een 
dun vlies vereenigd. De polypstok is getakt en ondoorschijnend. Dit dier 
draagt den naam van Fredericilla sultana. 

DE EIGENLIJKE POLYPEN. (POLFPI VERL) 

Deze afdeeling bevat alle soorten met een spijskanaal zonder aars, hetgeen 
vrij in de ligchaamsholte hangt, dáár open eindigt, en slechts van boven 
bevestigd is door de overlangsche ribben of schotten, welke men aan den 
wand der ligchaamsholte opmerkt, aan welken wand de geslachtswerktuigen 

zich bevinden, terwijl aan den vrijën rand der tusschenschotten gekronkelde 

draadjes (waarschijnlijk afscheidingswerktuigen) bevestigd zijn. Zij leven 
allen in de zee, en zij zijn, op eenige weinige uitzonderingen na, lot zamen- 
hangende koloniën vereenigd. Sommigen zijn naakt, maar de meesten vormen 
hoorn— of kalkachtige polypstokken, die, hetzij door hunne grootte, hetzij 
door hunne zonderlinge vormen, in het oog vallen, en van welke de kalk- 

achtige stokken, onder den naam van koraalriffen en koraalbanken, eene zoo 

groote rol in de vorming van onzen aardbol gespeeld hebben en in de heete 
luchtstreken thans nog spelen. Het schijnt, dat zij steeds van gescheidene 
sekse, en dat zelfs alle polypen van eenen stok van eenerlei sekse zijn. 
Zij planten zich voort, hetzij door eijeren, welke uit de mondholte naar 
buiten gebragt worden, hetzij door knoppen. Tot deze afdeeling behooren 
de grootsten van alle Polypen, van welke sommigen eenen voet lengte be- 
reiken, terwijl de koraalstokken van anderen boompjes of kalkmassa’s van 

aanzienlijke grootte vormen. 
Zij kunnen onder twee groote, natuurlijke onderafdeelingen gebragt wor- 

den, te weten : die der Ster-polypen, Astropolipi, en der Straal-polypen, 

Actinopolijpi. 

DE STER-POLYPEN. (ASTROPOLY PI.) 

De Polypen, welke deze afdeeling vormen, zijn zeer scherp gekenschetst 
door het getal en de gedaante hunner voelers. Deze namelijk, steeds acht in 
getale, zijn min of meer afgeplat, langwerpig driehoekig, aan de zijranden 
van vele tandachtige inkervingen voorzien, en om al deze redenen min of meer 
bladvormig : zij zijn niet lang, krachtig, in eenen kring om den mond ge- 
plaatst, en vormen, uitgebreid, eene zeer regelmatige stervormige figuur. 

Alle dieren dezer afdeeling zijn vastzittend. Sommigen vormen in het geheel 
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geenen polypstok. Bij de meesten is daarentegen een polypstok aanwezig, 

die volgens de soorten, veelvuldige onderlinge afwijkingen in zamenstelling 

en gedaante aanbiedt, kalk—, hoorn of sponsachtig is, bij de eenen vastzit, 

bij de anderen geheel vrij is. 
Men kan bij deze afdeeling de volgende geslachten onderscheiden. 

De Orgel-koralen. (Zwbipora.) 

De Orgelkoralen vormen een klein, scherp begrensd geslacht, welks ver- 
breiding beperkt is tot de Middellandsche, Roode, de Indische en Stille 
Zuidzee, en hetgeen voornamelijk gekenschetst is door zijne karmijnroode 
polypstokken, die uit regtstandige, door tusschenschotten van elkander af- 

gescheidene, cylinders bestaan, wier geheel eenigzins aan een, uit talrijke 
pijpen zamengesteld, orgel doet denken. De Polypen zelve zijn groen, rood of 
witachtig van kleur. De buizen van den polypstok, welke somtijds tol nagenoeg 
eenen duim lengte bereiken, staan in min of meer afgebrokene, horizontale 
rijën digt bij elkaär, en vormen aan haren bovenrand eene horizontale uit- 

breiding, welke hen onderling verbindt, en welke in geslotene dwarsche tus- 

schenschotten veranderen, zoodra nieuwe buizen gevormd worden boven de 
vroegere, en de polypstokken van deze afsterven. 

Men heeft langen tijd slechts ééne soort van dit geslacht, Tubipòra mustca, 
aangenomen. In nieuwere tijden heeft men deze in verscheidene andere 
gesplitst, welke de soortsnamen dragen van Tub. rubeöla, Hemprichiù en 
Chamissonii. 

De Schors-koralen. (Zstdes.) 

De polypstok der Schorskoralen heeft de gedaante van eenen boom in 
miniatuur, met eenen dikken stam en krachtige takken. De zoogenaamde as 
bestaat uit eene kalk- of hoornachtige massa, welke echter overtrokken is 
met eene dikke, lederachtige en min of meer weeke, vele kalkdeeltjes be- 
vattende, schors, waaruit de Polypen te voorschijn komen. Men onderscheidt 
bij deze familie de volgende vormen. 

Bij de eenen, Isis, is de as van den polypstok buitengewoon hard, en 
van diepe dwarsche, gordelachtige insnoeringen voorzien, welke met eene 
zwarte hoornachtige bekleeding overtrokken zijn, terwijl de tusschen haar 
liggende ringen van lengtevoren voorzien en wit zijn. De schors verdwijnt bij 
het droogen. Onder deze behoort Isis hippuris, uit de Middellandsche zee : 
de koraalstok eenen voet en meer hoog, krachtig en de insnoeringen tamelijk 
digt bij elkander. Isis (Mopsèa) elongâta, van de kusten van Japan, is kleiner, 
veel fijner van maaksel, en de insnoeringen zijn op veel grootere afstanden 
geplaatst. — Eene andere kleine soort is Isis (Mopsea) dichotöma. 

De beroemdste soort is het bloed-koraal, Corallium rubrum of nobile. 
De as van den polypstok dezer soort is uit eene gelijkvormige bloedroode, 
harde, kalkachtige massa gevormd, met fijne lengtevoren , maar zonder in- 
snoeringen. Ook van deze soort verdwijnt de schors bij het droogen. Het 
bloedkoraal komt uit de Middellandsche zee, vooral van de Afrikaansche kust, 
waar het op rotsen, op andere polypstokken of allerlei voorwerpen in de 
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zee tot op eene diepte van zeven honderd voet gevonden, op allerlei wijze 
gevischt, en vervolgens naar Europa en Oost-Indië vervoerd wordt, ten einde 
tot allerlei sieraad, voornamelijk hals— en armbanden, verwerkt te worden. 

Bij nog andere soorten, Melita, bestaat de as uit eene min of meer 
poreuse en brooze kalk; zij vertoont vele worstvormige aanzwellingen, en 
de daar tusschenliggende ruimten zijn van lengtevoren voorzien. De schors 
blijft bij de gedroogde stokken aanwezig. De gewone soort der Indische zee, 
Mel. ochracéa, vormt boompjes van eenen voet en meer hoogte, en is oker- 
geel van kleur. Mel. retiféra, twee tot drie voet hoog, uit diezelfde zee, 
heeft eene donkere vermiljoen- of menieroode, of oranjegeele kleur. 

Bij de hoornkoralen, Gorgonia, is de as van den polypstok hoornachtig, 
maar volgens de soorten, dikwijls van zeer verschillende gedaante. Zijne 
schors blijft, zoo als bij de Meliteea's, ook na het droogen der stokken, 
aan de as zitten. Dit geslacht is zeer lalrijk aan soorten, welke in verschei- 
dene ondergeslachten, zoo als Plexaura, Eunicèa, Muricèa, Primnoa en 
anderen, verdeeld worden. — Eene der grootste soorten, Gorg. verrucùäläta, 
heeft eenen tot drie voet hoogen, heesterachtigen, maar waaijervormig afge- 
platten, witten polypstok. Zij wordt in de Indische zee van Mauritius tot 
in de Stille Zuidzee aangetroffen. De polypstok van eene andere groote soort, 
Gorg. flabellum, heeft de gedaante van reusachtige gemacereerde bladeren. 
Deze soort wordt veelal onder den naam van smeerminnenwaaijer of zee- 
waaier aangeduid. Zij komt in de Indische en andere zeeën der heete ge- 
westen voor. Bij Gorg. verrucosa heeft de polypstok de gedaante van eenen 
waaijervormigen heester met ronde, tamelijk krachtige takken. Zijne schors 
is wit en met puntige korreltjes bedekt. Deze soort bewoont de warme zeeën 
om Europa. Bij Gorg. (Eunicea) mammoósa, uìt de Stille Zuidzee, heeft 

de schors groote tepelachtige knobbeltjes, waaruit de Polypen te voorschijn 
komen. Ook bij Gorg. (Primnoa) verticilldris uit de Roode en Indische zee 

zijn diergelijke knobbeltjes aanwezig, maar zij zijn met eene soort van ge- 
tande schubben bezet. 

De Zee-veders. (Peunatula.) 

De Zeeveders hebben eenen niet vastziltenden, maar vrij in het slijk of 
zand der zeegronden stekenden of liggenden polypstok , met eene kalk—, been= 
of hoornachtige as, die overtrokken is met eene lederachtige schors, uit 
welke de Polypen te voorschijn treden. Bij sommigen intusschen (Renilla) 
ziet men in de plaats der as, eene holle ruimte, De vorm van dezen polypstok 
biedt overigens, volgens de soorten, allerlei afwijkingen aan, maar zijn onderste 

in den grond stekend gedeelte vormt steeds eene soort van steel zonder 
Polypen. Deze dieren worden in de meeste zeeën aangetroffen. 

Bij de eigenlijke zeeveders heeft de polypstok, ten opzigte zijner gedaante, 
eenige overeenkomst met die eener veder. Hij bestaat uit eenen dikken steel, 
welks kleine onderhelft van Polypen ontbloot is en in den grond steekt, terwijl 
de grootere bovenhelft aan weêrszijde van eene rij diglstaande, platte en ge- 
kromde zijtakken voorzien is, wier bovenrand, uit welken de Polypen komen, 
geland is. Zij hebben eene kalkachtige as, en bereiken eene lengte van een’ 
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halven tot éénen voet en meer. De gewone soort der Middellandsche zee, 

Pennatüla rubra, heeft den steel fraai lichtrood, de overige deelen witachtig ; 

zij is gewoonlijk eenen voet lang. Aan de kusten van Noorwegen wordt eene 

soort, Penn. boreälis, gevonden, die zeer langwerpig van gestalte is, en 

somtijds over de twee voet lengte bereikt. 

De Virgularta’s zijn Zeeveders van eenen buitengewoon slanken vorm, eenen 

dunnen steel en korte, ongewapende zijtakken. Eene soort van de Deensche 

kust, Virg. mirabelis, is geel van kleur, maar de as is roodachlig. 

Bij Veretillum is de polypstok eenvoudig rolvormig, zeer dik, en de groote 
Polypen komen, boven den steel, aan alle zijden te voorschijn. De as is 
klein en hoornachtig, maar wit van kleur. De gewone soort, Ver. cyynomo- 
rium, wordt tot eenen voet lang, zoo dik als een duim, en is oranjekleurig. 

Men heeft aan de kust van Groenland, „uit eene groote diepte der zee, 
eene soort, Umbellularia groenlandica, opgehaald, welker polypstok zich als 
een lange, dunne steel, met eene beenachtige as vertoont, aan wiens ge- 
kronkeld boveneinde de groote Polypen als een ruiker met bloemen te voor- 

schijn treden. 
De Renilla’s wijken van al de overige Zeeveders af, niet alleen door haren 

niervormigen polypstok, die tusschen zijne twee lappen van eenen kleinen 
steel voorzien is en slechts op de bovenzijde Polypen draagt; maar vooral daar- 
door, dat hij, in plaats eener harde as, eene holle ruimte heeft, welke door 
de Polypen met water aangevuld worden kan. Zij hebben gemeenlijk eenige 
duimen middellijn. Eene soort, Ren. reniformis of americâna, wordt aan 

de Atlantische kusten van Amerika aangetroffen. Ren. violacéa uit de Stille 
Zuidzee is paarschachtig blaauw, met geele Polypen. 

De Kurk-polypen. (Alcyonium.) 

Bij de Kurkpolypen, ook Halcyonium of Lobularia en in het dagelijksche 
leven zeekurk of zeeschuim genoemd, bestaat de vastgehechte polypstok uit 
eene weeke, sponsachtige massa, zonder as of eene inwendige ruimte, die 
echter met vele fijne kalkdeeltjes aangevuld is, en aan de oppervlakte kleine 
stervormige openingen vertoont, uit welke de polypen te voorschijn treden. 
Zij worden in onze en andere gematigde zeeën aan vele plaatsen menigvuldig 

aangetroffen. 
Bij de gewone soort, Alcyonium lobätum of digitälum, is de polypstok 

zeer onregelmatig, veelal in eenige dikke vingerachtige lappen verdeeld, 
somtijds eenen halven voet lang, bruingeel van kleur, aan allerlei voorwerpen 
gehecht, en wordt aan onze kusten doode-mans duim of doode-mans hand 
genoemd, Bij Alc. palmätum, uit de Middellandsche zee, is de polypstok 
rood van kleur, en met eenen krachtigen steel vastgehecht, die van boven 

in verscheidene dikke, vingervormige lappen uitloopt. 

De polypstokken van sommige soorten, zijn van tepeltjes voorzien, uit 
welke de Polypen te voorschijn treden. Deze tepeltjes zijn glad bij de eenen, 
b.v. bij Ammothea virescens ; met kalkachtige tanden gewapend bij anderen, 
b.v. bij Nephthea of Nephthya innomindta uit de Roode, en Nephthea 
celosta, uit de Moluksche zee. 
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Bij Alcyonidia kan het bovenste weeke, Polypen-dragende gedeelte van 
den polypstok in zijn onderste lederachtig gedeelte teruggetrokken worden. 
Hiertoe behoort Alc. &lêgans van de kust van Algiers. 

De Ster-zeebloemen. (Anthelia) 

De sterzeebloemen zijn Sterpolypen zonder eenen eigenlijken polypstok, 
welke echter door een dik, van den wortel van hunnen voet uitloopend, week 
of lederachtig vlies onderling vereenigd en daarmede aan andere voorwerpen 
vastgehecht zijn. Deze lederachtige basis vormt bij sommigen kokers, waarin 
zich de dieren kunnen terugtrekken. Zij staan in dezelfde verhouding tot de 
overige Sterpolypen als de Straalzeebloemen (vooral Zoanthus) tot de overige 
Straalpolypen. 

Bij de eigenlijke Anthelia’s komt iedere Polyp in den regel afzonderlijk 
uit de gemeenschappelijke weeke basis. Onder deze behooren Anth. glauca 
van de Roode zee en Anth. llacina van de kust van Java. 

Bij anderen, Xenta, rijzen uit de gemeenschappelijke basis korte en dikke, 
enkel— of meervoudige stammen op, aan wier boveneinde, een grooter of 

kleiner getal schermvormig verdeelde Polypen te voorschijn komen. Hiertoe 
behooren Xenia umbelläta uit de Roode zee en Xenia viridis van de kust van 
Java. 

DE STRAAL-POLYPEN. (ACTINOPOLYPI.) 

Deze tweede groote afdeeling der eigenlijke Polypen bevat alle soorten, 
wier voelers rond, ongetand en langwerpig kegelvormig, in plaats van af- 
geplat en geland; en zes en het meervoud van zes of het meervoud van vijf, 
in plaats van acht, in getale zijn. Velen vormen groote, hoorn— of kalkachtige 
polypstokken; bij anderen is in het geheel geen polypstok aanwezig, en er zijn 
er, die geheel vrij in de slijk of het zand steken, of geheel vrij rondzwemmen, 

Men kan deze afdeeling in de volgende onderafdeelingen brengen. 

De Heester-koralen. (Axtipäthes.) 

De heesterkoralen, gewoonlijk zeeheesters genoemd, hebben eenen bruin- 
zwarten, hoornachtigen, min of meer op heesters gelijkenden polypstok, die 
dikwijls met doornachtige punten gewapend, en met eene geleiachtige schors 
bekleed is, uit welke de Polypen te voorschijn komen. De Polypen zelve onder- 
scheiden zich dadelijk van alle overigen, doordat zij slechts zes voelers hebben. 
Bij het droogen verdwijnen zoowel de Polypen als hunne geleiachtige basis; 
de polypstok gelijkt alsdan op eenen dooden heester, en heeft niet zelden veel 
overeenkomst met die van sommige Gorgonia's, wanneer zij van hare schors 
ontbloot zijn. Het is waarschijnlijk om deze reden, dat men de Zeeheesters 
in de stelsels steeds naast de Gorgonia’s in ééne familie plaatste, niettegen- 
staande het reeds in de vorige eeuw bekend was, dat de Zeeheesters zes 
ronde en ongetakte, de Gorgonia’s acht platte getande voelers hebben. Dit 
geslacht is zeer talrijk aan soorten, welke in de zeeën der heete en warme 
gewesten aangetroffen worden. 
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Bij eene dezer, Antipatkes spirälis, uit de Moluksche zee, heeft de po- 
Iypstok de gedaante van een schroefvormig gedraaid stokje. Bij Ant. larie 
uit de Middellandsche zee bestaat de polypstok uit eenen regten, één tot 
twee voel langen stam, met vele horizontale, tamelijk lange en draadvormige 
naalden. Bij Ant. radìans heeft de polypstok de gedaante van een waaijer= 
vormig uitgebreid heestertje ; bij Ant. foenicùälum, die van een cylindervormig _ 
heesterije met vele fijne takjes. 

De Steen-koralen. (Zithophyta.) 

Deze onderafdeeling bevat de soorten met twaalf of meer kogelvormige 
armen, welke, veelal groote en zware, kogel-, schijf, boom, vinger— of 
sponsvormige polypstokken van harde, witte kalk maken en, in deze slokken, 
uit cellen te voorschijn komen, wier wanden van stralen en dikwijls ook van 
tusschenschotten voorzien zijn. De stralen dezer cellen, in den beginne steeds 
zes in getale, vermeerderen eerst later. Het zijn deze Steernkoralen, welke 
de koraalriffen vormen, die om huone uitgebreidheid in de zeeën der heete 
gewesten eene zoo groote rol spelen. Men kan bij deze familie de volgende 
voornaamste onderafdeelingen onderscheiden. 

De Madrepöra’s zijn kleine Polypen met twaalf, zelden meer, korte voelers, 
die echter somtijds geheel schijnen te ontbreken, en op ééne rij geplaatst 
zijn. De polypstok is groot, zeer poreus en van verschillende gedaante; hij 
heeft ronde of onduidelijk zeshoekige cellen, welke somtijds aan de punt 
van tepeltjes geopend zijn; de stralen dezer cellen zijn niet talrijk, en houden 
in het midden der cellen op. — Bij sommige soorten, zoo als Madr. plan- 
taginea, verrucosa en pocillifëra, hebben de groote polypstokken de ge- 
daante van geheel platte en lage boomen met vinger— of tepelvormige takken ; 
bij Madr. prolifêra en laza, die van een hertgewei met vele lange ronde 
takken; bij Madr. palmata eenigzins die van het gewei van het Eland- 
dier. — Bij Seriatopöra zijn de cellen op rijen geplaatst: hiertoe behoort 
Ser. subuläta uit de Indische zee, wier polypstok een digt getakt, eenen 
halven voet en meer hoog, boompje vormt. — Bij Poeillopóra zija de cellen 
zeer ondiep, zonder duidelijke stralen. Hiertoe behooren Poe. verrucosa 
uit de Indische. zee, met dikke, getakte lappen; Poe. acuta en anderen. 
De voelers ontbreken niet zelden bij de Polypen van dit geslacht. — Hetzelfde 
heeft plaats met de Millepöra’s, wier polypstokken veelal klein zijn. Onder 
deze behoort Afill. alcieornis uit de Antillische zee. — Bij Portes is het 

weefsel van den polypstok, ofschoon hard, geheel sponsachtig; de cellen 
zijn ondiep en zonder duidelijke stralen, en de Polypen hebben somtijds 
meer dan twaalf voelers. Hiertoe behooren Por. rosucéa, uit de Indische 
zee: de polypstok in de gedaante van schotelvormige, op boomzwammen 
gelijkende uitbreidingen; Por. conglomerâta van de Indische zee, en Por. 
astroïdes van West-Indië: de polypstokken in de gedaante van afgeplatte 
en gebulte kogels; Por. cervina van de Sunda-zee: de polypstok met af- 

geplatte gelakte lappen. 
Bij anderen, de Caryophyllta’s, zijn de Polypen groot, met groote, talrijke 

(steeds meer dan twaalf) voelers, en ieder zit veelal op eenen cigenen tak 
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van den polypstok, in eene bekervormige straalacktig getande cel, met 
schuinsche of dwarsche tusschenschotten. Onder deze behoort Car. rämêa, 

uit de Middellandsche zee : de polypstok met eenen meer dan een duim dikken 
slam en enkele, zeer korte, dikke zijtakken, uit ieder van welke een geele 

Polyp te voorschijn treedt. Deze soort bewoont de Middellandsche zee. Bij som- 
mige soorten bestaat de polypstok uit groote bekervormige stukken, welke van 
een gemeenschappelijk middelpunt of basis zich naar- boven en de zijde ver- 
heffen, en in hunne cel ieder eenen grooten Polyp bevatten. Hiertoe behooren 

Car. corymbosa, fascicularis en eristata uit de Roode en Indische zee. 

Bij de Oeulina’s zijn de Polypen klein, maar zij hebben groote voelers, 

en treden te voorschijn aan de viteinden der tamelijk kleine waaijervormige 

fijn gelakte heesterachtige polypstokken, die zeer hard zijn, en derhalve ook 
wit koraal genoemd worden, Onder deze behoort Oeculina flabelliformis, 

uit den Indischen Oceaan. 
De zonkoralen, Astrér, hebben talrijke, eenigzins onregelmatig geplaatste 

voelers, en vormen zware, veelal halfkogelvormige, vastzillende kalkmassa’s, 
gan wier oppervlakte de groote, afzonderlijke of ineenloopende cellen met lengte- 
stralen, maar zonder volkomen dwarsschotten, zigtbaar zijn. — Van de soorten 
met niet ineenloopende cellen voeren wij aan Astrea heliopòra : de cellen als 
die der Honigbijën digt aan elkander stootend. Bij de soorten met zamen- 
loopende cellen vormen deze allerlei, min of meer regelmatige kronkelingen, 
en de Polypen zijn onderling tot een geheel versmolten, van hetwelk uiterlijk 
slechts de monden en voelers zigthaar zijn. Hiertoe behooren Mwandrina 
labyrinthica uit Oost-Indië, met wijde cellen en groote kronkelingen : het 
geheel eene schijfachtige halfkogel van twee voet middellijn vormende; 
Meandr. eerebriformis uit de Antillen, met middelmatige, zeer regelmatige 

en scherp begrensde kronkelingen, het geheel halfkogelvormig en grooter 
dan een manshoofd; Meeandr. tênùis uit de Indische zee, zeer verwant met 

de voorgaande soort en Meandr. filigrana, met zeer fijne kronkelingen. 

Bij de Pavonta’s vormt de polypstok opstaande, aán beide zijden geribde, 
bladvormige wanden, welke ineengekronkeld zijn, maar min of meer. talrijke 

kelkachtige afdeelingen vormen, op wier grond telkens een van vele armen 
voorziene Polyp zit. Hiertoe behooren Pav. agaristes : de Polypen groen, met 
roode voelers; Pav. lactuca, het andijvie-koraal, gemeen in de Moluksche 

zee : de polypstok met zeer dunne, witte, opstaaude wanden, en anderen. 

De polypstok der sponskoralen, Funyia, gewoonlijk zee-paddestoelen of 
zee-kampernoelies genoemd, vormt eene halfkogelvormige, niet zelden lang- 
werpig gerekle massa, welke mel hare ondervlakte, veelal zonder vastgegroeid 

te zijn, op andere voorwerpen ligt, terwijl hare vrije vlakte met vele, min 
of meer regelmatig concentrische, stralen doortrokken is. Eigenlijke cellen 
ontbreken en het geheel wordt overtrokken door éénen Polyp, met den mond 
in het midden, en rondom met vele, maar dikwerf zeer onduidelijke, voelers, 
Bij Fungia erassitentaculata uit de Stille Zuidzee is de polypstok half 
kogelvormig : bij heeft meer dan eenen halven voet middellijn, en de Polyp 
heeft zeer groote voelers. Bij Fungia pilêus uit de Moluksche zee vormt 
de polypstok eene hooge halfkogel, die grooter is dan een manshoofd; bij 
Fungia agariciformis uit diezelfde zee, gelijkt de polypstok op eenen 
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paddestoel zonder steel. Bij Fungia talpa, echináta en pectinäta , even- 
eens uit de heete zeeën der oude wereld is de polypstok langwerpig ovaal. 

De Straal-zeebloemen. (Actinia) 

Deze familie bevat alle Polypen met een groot getal (veelal het meervoud 

van vijf) kegelvormige, ongetakte voelers, welke nooit eenen polypstok 
vormen , maar hetzij steeds vastzi!ten, hetzij tijdelijk, wanneer zij los raken, 
vrij leven. Men kan in deze familie de twee volgende hoofdgeslachten onder- 
scheiden. 

Dat der eigenlijke Actinia’s, gewoonlijk zee-anemonen of zeeschaften 
genoemd, bevat de soorten, van welke ieder individu afzonderlijk leeft, of, 

met andere woorden, welke geene zamenhangende koloniën vormen ; en welke, 
ofschoon in den regel vastzittende, echter niet zelden losraken, en alsdan 
vrij in de zee ronddrijven. Hun ligechaam vormt eenen korten cylinder, welks 
bovenst uiteinde den mond met de voelers bevat, terwijl het onderste uit- 
einde als schijf tot het vasthechten van allerlei ligehamen dient. Onder dit 
geslacht behooren de grootsten van alle Polypen, en het bevat een zeer aan- 
zienlijk getal soorten. Zij worden in alle zeeën aangetroffen ; velen zijn met 

zeer fraaije kleuren versierd; en zij worden door verscheidene volkeren, b.v. 
in Italië, gegeten. De voelers bieden allerlei verscheidenheden, zijn echter 

bij de meesten eenvoudig kegelvormig. Onder deze behoort Act. wirtdis 
of ceréa, van de Middellandsche zee, en aan de zuidkusten van Frankrijk 
ortie of ortigue genoemd : fraai groen, met lange voelers, die, uitgebreid, 
eenen stralenkrans van vier tot zes duim middellijn vormen. Eene andere 

soort dezer zee, Act. mesembryanthêmum, is geheel vermiljoenrood. Act. 
effceta, van de kusten van Frankrijk is bleek purperachtig bruin. — Sommige 
soorten hebben korte, maar buitengemeen talrijke voelers, b.v. Act. plumösa 
uit de Middellandsche zee, en Act. (Discosoma) täpëlum of nummiformis 
uit de Roode zee. — Bij andere soorten, Actinodendron, is een gedeelte der 

voelers van zijtakjes voorzien, waaraan blaasjes bevestigd zijn. Onder deze 
behooren Act. arboréum, van de kust van Nieuw-Guinea, eenen voet hoog; 
Act. aleyonideum, van het eiland Tonga, nog grooter; Act. löligo van de 
Roode zee, en Act. radiatum van Java. 

Het tweede geslacht, Zoantlus, bevat, steeds vastzittende, soorten, bij welke 
de Polypen door eene gemeenschappelijke weeke basis onderling min of meer 
vereenigd zijn, en derhalve koloniën vormen. Bij de eigenlijke Zoanthus 
bestaat deze basis uit eene wortelvormige, gekronkelde, langs den grond uit- 
gespreide en daaraan bevestigde weeke massa, uit welke de knodsvormige 
Polypen, ieder afzonderlijk, op kleine afstanden van elkander, te voorschijn 
komen. Hiertoe behooren Zoanthus sociälis, uit de Antillische en Zoanthus 

Hasseltit uit de Sunda-zee. — Bij andere soorten, Mammillifëra, komen 
de Polypen digt bij elkander, uit eene eenvoudig uitgebreide basis, welke 
rotsstukken of andere voorwerpen overtrekt, te voorschijn : hiertoe behooren 

Mamm. Cavolinii uit de Middellandsche zee; Mamm. Kuhlii van de kusten 
van Java, en anderen. — Er zijn ook soorten, Palythoa of Polythoa, ook 

Corticiféra genoemd, welke, zoo als de voorgaanden, uit eene gelijkmatig 
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uitgebreide basis te voorschijn komen, maar nog digter bij elkander staan, 
en zelfs onderling grootendeels tot een geheel vereenigd zijn. De lederachtige 

huid, welke hunne basis vormt en hen vereenigt, is bovendien veelal van 
eene korst van zandkorreltjes voorzien. Hiertoe behoort Pal. glareöla uit de 
Antillische zee. 

De Zwem-actinia’s. (Actinecta.) 

Deze familie bevat eenige geheel vrije en als enkele individus levende 
soorten, welke onderling aanzienlijke verscheidenheden bieden, en nader 

onderzocht verdienen te worden, alvorens men met zekerheid hunne ver- 
houding tot de met hen verwante diervormen kan bepalen. 

Eenigen, Actinecta of Minyas, hebben een nagenoeg kogelvormig, aan 
de zijden van worstachtige ribben voorzien ligchaam; hetgeen aan het eene 
einde den, met korte maar talrijke voelers omgevenen, mond vertoont, terwijl het 

tegenovergestelde einde eene menigte luchtkanalen bevat, door welke zich het 

dier, zooals men vooronderstelt, bij het zwemmen, in het water zwevende 

houdt, Deze dieren schijnen zich het naaste aan de Actinia’s aan te sluiten, 
Eene fraai blaauwe soort, Act. ultramarina of cyanéa, van de grootte eener 
groote kastanje, wordt in den Allantischen Oceaan aangetroffen. Eene andere 
soort uit diezelfde zee, Act. flava, is geel van kleur. Act. tuberculösa, 

die tot eenen halven voet middellijn heeft, bewoont de zee tusschen Australië 
en Tasmanië. 

Eene soort, Arachnactis albida, wordt aan de kust van Noorwegen bij 
het eiland Flor, in de zee zwemmend aangetroffen. Het is een klein dier 
met een kort eylindervormig ligchaam, hetgeen aan de eene zijde den mond 
en twee rijën voelers vertoont, van welke de binnensten kort, de buitensten 
buitengewoon lang zijn. Bij het zwemmen is naauwelijks eene plaatsbeweging 
zigtbaar, en het dier schijnt zich in zee slechts voort te bewegen, hetzij door 
middel van het water, hetgeen in de zeer groote buitenste, holle voelers 
toegelaten wordt, hetzij door de voelers zelve te buigen en te krommen. 

Men kent eindelijk soorten (Edwardsta), welke, op de wijze der Zeepieren 

in het slijk of zand steken. Haar ligchaam is tot eenen halven voet lang, 
wormvormig en zoo dik als een pennesehacht; zijn achter— en voorgedeelte 
doorschijnend en beide kunnen in het lederachtige middelgedeelte terugge- 

trokken worden. Het achtergedeelte is afgerond, en aan het voorgedeelte 

ontwaart men de tien tot twintig, in eene of twee rijën geplaatste, voelers. 
Hiertoe behoort Edw. Beautempsii van de westkust van Frankrijk. 

DE HYDRA-POLYPEN. (HYDRAPOL Y PI) 

Tot deze afdeeling behooren slechts kleine soorten , veelal zonder inwendige 
geslachtswerktuigen, met een min of meer korrelig-geleiachtig ligchaam, met 
ronde voelers en een blind eenvoudig spijskanaal, waarin de holten der voelers 
uitkomen, hetgeen echter als eene eenvoudige uitholling in de zelfstandigheid 
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van het ligchaam zich voordoet, Men merkt intusschen aan dit spijskanaal, 
eenen eigenen verdikten wand op, ofschoon deze innig met de zelfstandig- 
heid van het ligchaam vereenigd is. Het van den mond doorboorde voor- 
gedeelte van het ligchaam is nagenoeg bij allen kegel of lepelvormig. De 
meesten leven in de zee, maar eenigen worden uitsluitend in het zoetwater 
gevonden. Zij zitten, in den volkomen toestand, allen vast. Sommigen zijn 
naakt, maar de meesten maken polypstokken, die hoorn-, vlies- of gelei- 
achtig, en niet zelden in aanzienlijken getale naast elkander geplaatst zijn. 
Velen vormen koloniën, maar sommigen leven als enkele voorwerpen, en 
vertoonen zich slechts tijdelijk als kleine zamenhangende familiën, wanneer 
zij zich door knoppen vermenigvuldigd hebben. De voortplanting dezer dieren 
biedt hoogst zonderlinge verschijnselen aan. Sommigen, zoo als de Hydra’s, 
planten zich, behatve door deeling en knoppen, ook door eijeren voort, uit welke 
jongen voortkomen, die, behalve door hunne stompvormige voelers, in ge- 
daante, weinig van de ouden verschillen; de eijeren, even als de zaaddraadjes, 
zijn in uitwendige blaasjes besloten. Anderen, zoo als de Tubularia's en Ser- 
tularia’s, brengen niet zelden, behalve uitwendige, klokvormige, min of meer _ 
den Medusa-vorm naderende, eijerblazen, anderen enkele blazen, voort, welke 

allengskens den vorm van kleine Medusa's aannemen, zich vervolgens van het 

ouderlijke dier losmaken, eenen tijd lang als zelfstandige, volkomen op kleine 

Medusa’s gelijkende wezens van gescheidene sekse vrij in de zee leven, som- 
tijds zelfs, door uitbotling, wederom, met hen zelve gelijkvormige jongen 
voortbrengen , maar weldra eijeren leggen, uit welke zich, nadat ze bevrucht 
zijn, dieren ontwikkelen, volkomen gelijkvormig aan de ouderlijke Polypen. 
De eijerblazen, veelal vastzittende geslachtsdieren genoemd, dienen derhalve 
tot de vermeerdering der soort in hare nabijheid ; de Medusachtige voedsters, 
gewoonlijk wrijë geslachtsdieren genoemd, daarentegen tot de verbreiding 

der soort op grootere afstanden, Laatstgenoemden hebben niet zelden een 
duim of meer in middellijn; veelal een klokvormig ligchaam ; draadachtige 

voelers; eene kleine somtijds buisvormig verlengde mondholte, met vier 
straalvormig over de schijf zich verbreidende kanalen ; geslachtsdeelen, welke 
aan de schijf of maagbuis vastgehecht zijn, en bedekte randligchaampjes : 
zij werden, als zelfstandige dieren, onder verscheidene namen, zoo als 
Oceanta, Cladonèma, Thaumantta, Cyteis, Sarsia en anderen beschreven, 
en het moet uit nadere onderzoekingen blijken of hiertoe niet ook de Favo- 
nia’s, Geryonia’s, Lymnorea’s, welke allen eene lange buisvormige mond- 
holte hebben, behooren, Deze merkwaardige verschijnselen hebben ook 
voornamelijk ten gevolge gehad, dat de nieuwere natuurkundigen de Hydra- 
polypen van de Polypen afgezonderd en in een en dezelfde afdeeling met de 
Medusa’s gebragt hebben, welke afdeeling door hen met den naam van Hydra- 
medusen bestempeld werd. Er verdient eindelijk nog opgemerkt te worden, 
dat steeds iedere kolonie der Hydra-polypen slechts van eene en dezelfde 
sekse is, of, met andere woorden, dat de voorwerpen van de eene uitsluitend 
van het mannelijke, van de andere van het vrouwelijke geslacht zijn. 

Men kan bij deze familie de volgende hoofdgroepen aannemen. 
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De Sertularia’s. (Sertularta.) 

Deze afdeeling bevat soorten, welke in de zee leven, en hoornachtige, getakte 
polypstokken, met kelk- of klukvormige en niet zelden gesteelde cellen, 
vormen, in welke zich de Polyp, wiens mond met eenen kring van talrijke 
voelers omgeven is, kan terugtrekken. 

De polypstokken der eigenlijke Sertularia’s hebben kelkvormige cellen 
zonder of slechts met eenen zeer korten steel. Eenige der voornaamste soorten 
uit de zeeën om Europa zijn: Sertularia abietina, de polypstok tot een 
halven voet lang, eenigzins gelijkende op een takje van eenen denneboom, 
en de cellen op twee elkander tegenoverstaande rijën geplaatst; Sert. (Dy- 
namena) pumila, boompjes, een’ duim lang, en slechts met eenige takjes, vor- 
mende; Sert. (Antennularta) antennina, de cellen op dwarsrijën geplaatst, 
de polypstokken in menigte bij elkaâr, tot vier duim hoog, maar ieder een 
enkelen steel vormende; Sert. (Plumularta) pluma, ieder polypstokje van 
omstreeks een duim hoogte en op eene veder of pen gelijkend; Sert. (Plum) 
myrriophyllum, als de voorgaande, maar veel grooter en uit de Middelland- 
sche zee; Sert. (Laomedea) antipäthes, de polypstok een klein, nagenoeg zes 
duim hoog boompje vormend, en de cellen met zeer korte steeltjes. 

Men noemt Campanularia’s de soorten, wier cellen klokvormig zijn en 
aan het einde van eenen tamelijk langen en krachtigen steel zitten, die zich - 

in den polypstok voortzet; deze is klein, en heeft de gedaante van een stam- 

melje met korte, maar veelal gevorkte zijtakjes. Eenige der voornaamste 

soorten uit de zeeën om Europa zijn: Camp. geniculâta, het polypstokje 
eenen duim hoog, en met ongevorkte zijtakken; Camp. dichotoma, even 
klein, maar de zijtakken veelal gevorkt; Camp. gelatinosa, en Camp. of 
Clythia volubilis, de zijtakjes dooreengekronkeld. 

De Tubularia’s. (Zubularta.) 

Hiertoe behooren de in de zee levende soorten, welke zelden naakt, maar 
gewoonlijk van eenen hoorn-, vlies— of geleiachtigen polypstok voorzien zijn, 
die echter uit eenvoudige buizen bestaat. De Polypen van sommigen hebben 
voelers van onderling verschillende grootte, die somtijds onregelmatig geplaatst 
of ook aan het einde bolvormig zijn. 

Bij de eigenlijke Tubularia'’s bestaat de polypstok uit kleine, hoornachtige 
buizen, en er zijn tweeërlei voelers aanwezig, te weten, eene uitwendige rij 
van lange, en een groot aantal van korte, om den mond geplaatste voelers. Onder 
dezen behooren Tub. indivtsa of calamaris, de polypstokken tot twee duim 
hoog, de buizen niet zelden gekronkeld, maar grootendeels uit den alge- 
meenen wortel des polypstoks komend; Tub. ramösa, de buizen als lakken 
om eenen stam geplaatst, en anderen , zoo als Tub. (Corymorpha) nutans. — 
Bij anderen, zoo als Pennaria Gavoliniù, uit de Middellandsche zee, is de 
polypstok getakt en de om den mond staande korte voelers zijn aan de punt 
bolvormig. 

De Corijne’s, ook Syncorijne of Stipùla genoemd, hebben een klein aantal 
gelijkvormige maar onregelmatig geplaatste voelers. Bij sommigen zijn deze 
voelers aan het einde bolvormig, en de polypstok is vn Hiertoe 
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behooren Corijne pusilla, uit onze Noordsche zeeën, de polypstokken eenen 
halven, en Cor. ramösa, de polypstokken eenen duim lang. Cor. stauridium _ 
wordt in de Middellandsche zee aangetroffen : men zegt dat zij in het rond | 
kruipt. Andere, op de voorgaande gelijkende, soorten, maar zonder verharden — 
polypstok en de voelers zonder knoppen aan het einde, worden Clava ge- 
noemd. Eene der gemeenste in onze zeeën is Clava squamâta, parasilica 
of multicornis, uit de Oostzee, die drie tot zes duim lengte bereikt. 

Eene zeer kleine, nagenoeg mikroskopische soort uit de Noordzee, Hydra- _ 
ctinta lactëa, ook Synhydra, Dysmorphosa of Echinochorium genoemd, — 
heeft eenen krans van onderling even groote voelers en vormt eenen polypstok, 
die, als eene grijsbruine korst, de hoorns en andere in de zee voorkomende 
voorwerpen overtrekt, 

De Hydra’s. (Hydra) 

De Hydra’s, welke men gewoonlijk armpolypen noemt, worden in het 
zoetwater aangetroffen. Zij leven afzonderlijk ; de polypstok ontbreekt; haar — 
ligchaam is naakt, buisvormig, van voren van zes tot acht lange, dunne, en 
in eene rij om den mond geplaatste voelers voorzien, maar naar achteren 
in eene soort van verdunden steel uitloopend, waarmede zij aan andere voor- 
werpen vastzitten. Het schijnt, dat sommige voorwerpen hermaphrodieten 
zijn, terwijl andere uitsluitend tot eene der beide seksen behooren. De eijer- 
en zaadblaasjes worden uitwendig aan het lijf, laatstgenoemde aan zijn voor-, 
eerstgenoemde aan zijn achtergedeelte, waargenomen. Men ziet niet zelden 
een of meer uitbottende jongen aan het ouderlijke ligchaam zitten. De lange 
voelers dezer diertjes zijn van netelwerktuigen voorzien. Zij leven in staand 
zoetwater; hechten zich meestal aan de onderzijde van kroos of de bladeren 

van andere waterplanten aan ; hebben, wanneer hunne voelers en hun ligchaam 
zamen- en ingetrokken zijn, de gedaante van een klompje slijm van de grootte 
van een speldekop of kleiner; hengelen in het tegenovergestelde geval met 
hunne armen in het rond, om allerlei mikroskopische waterdiertjes te vangen, 
en die in hunne ligchaamsholte te brengen, waar zij verteerd worden, en 
het dier tot voedsel verstrekken. 

Deze dieren werden voor het eerst in het begin der vorige eeuw door onzen 
landgenoot LEEUWENHOEK, en later op nieuw door TReEMBLEY, eveneens in ons 
land, ontdekt. Men kent slechts een klein aanlal soorten van dit geslacht. 
Eene dezer, Hydra viridis, heeft de armen niet veel langer dan het ligchaam, 
en is groen van kleur; eene andere meer algemeene soort, Hydra fusca of 
vulgäris, heeft buitengewoon draadvormig verlengde voelers, en is bruinachtig 

van kleur. Men vindt er ook grijsachtige (Hydra grisèa) of vaal oranjekleurige 
(Hydra aurantiëca); maar deze zijn, volgens sommigen, niet soortelijk 
van de gewone bruine soort verscheiden. 

De Lueernaria’s. (Lucernaria) 

Deze dieren sluiten zich aan de IIydra’s aan, door het ontbreken van eenen 
polypstok en door hun naakt, buisvormig ligchaam, hetgeen met het achter- 
einde aan andere voorwerpen gehecht, en van voren van armen voorzien is, 
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aan wier uiteinde men netelorganen waarneemt; maar zij wijken van de 
Iydra's, zoo als ook van al de overige Hydra-polypen, door de volgende ken- 
merken af. Hun spijskanaal, ofschoon het zich, zoo als bij laatstgenoemde 
dieren, als eene eenvoudige buisachtige uitholling van het ligehaam voordoet, is 
van vier overlangsche ribben voorzien, De hierdoor gevormde vier uithollingen 
loopen op eenen zekeren afstand tusschen de voelers voort, welke, alhoewel 
acht in gelale, aan hunnen wortel, twee aan twee vereenigd zijn, en hier, 
langs hunnen rand, van binnen in het spijskanaal, met vele kleine, draad= 
vormige aanhangsels bezet zijn. De mondopening is met eene korte, breede 
vliesachtige soort van tromp omgeven. De voelers zijn krachtig; van gelijke 
lengte; aan het einde, behalve de netelorganen, ieder van eene menigte, op 

steelen staande zuigschijfjes voorzien, en allen onderling door tusschenvliezen 
tol eene soort van scherm vereenigd : hierdoor verkrijgt het dier, van ter 
zijde gezien, de gedaante van eenen van boven wijd uitloopenden kelk. De 
cijerstokken liggen in de voelers. 

Deze dieren bereiken ongeveer eenen duim lengte. Zij leven in de zee, 
waar men ze voornamelijk aan planten, hetzij naar boven, hetzij naar onderen 
gekeerd, vastgehecht vindt. Zij vangen met hunne armen allerlei kleine dieren, 
vooral Schaal— en Weekdieren, wier overblijfselen men in hun spijskanaal 
vindt, Losgescheurd, zwemmen zij vrij in de zee rond. 

Zij worden‘door de schrijvers ook onder de eigenlijke Polypen, door som- 
migen zelfs onder de Kwallen gerangschikt. 

Men kent slechts een klein aantal soorten, welke in onze Noordsche zeeën 
waargenomen worden, onderling veel overeenkomst hebben, geleiachtig, door- 
schijnend en bleekrood—, bruin— of groenachtig van kleur zijn. Bij sommigen, 
b.v. bij Lucernaria auricùla, zijn de acht voelers, twee aan twee, slechts 
aan den wortel vereenigd , maar de tusschenvliezen zijn groot; bij Luc. qua- 
dricornis zijn zij daarentegen twee aan twee, nagenoeg tot aan het einde 
vereenigd, en de tusschenvliezen zijn kort, zoodat het scherm een kruis vormt 

met vier armen, die aan het einde gevorkt zijn. 
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DE ZEE-NETELS. (ACALEPIE.) 
De Zeenetels, ook wrtiew marine genoemd, zijn vrij in de zee levende 

dieren van allerlei gedaante, wier ligchaam uit eene doorschijnende, gelei 
achtige, maar tevens min of meer in het oog loopend kraakbeenachtige, veelal 
blaauwe zelfstandigheid gevormd is, en wier deelen min of meer volkomen 
straalvormig en naar de getallen twee, vier of derzelver meervouden aanwezig 
zijn. De mondopening is, of eenvoudig of in de gedaante van eene menigte 
gelakte buizen (bij de Wortelkwallen). De mond voert in een regt spijskanaal 

of in eene maag, die zelden van eigene wanden voorzien is. Uit de maag 
loopen een grooter of kleiner getal, meest straalvormig verbreide of ook on- 
derling vertakte, voedingskanalen door het ligchaam : zij zijn insgelijks zonder 
eigene wanden en, als het ware, in de zelfstandigheid van het ligchaam 

uitgehold. Een eigenlijke aars is niet aanwezig, maar er worden bij eenige 
soorten, op verschillende plaatsen van het ligchaam (b.v. bij Beroë, aan het 
achtergedeelte), kleine openingen waargenomen, aan welke sommigen den 
naam van aars hebben toegekend. Slechts bij de hoogst ontwikkelde soorten 
heeft men een klein, in de as van het ligchaam liggend, zenuwknoopje met 
eenige draadjes waargenomen. Bij sommige soorten komen ook kleine, min 
of meer kogelvormige deelen voor, welke vroeger voor gezigtswerktuigen, 
thans door velen voor gehoorwerktuigen gehouden worden, omdat zij steen- 
achtige korreltjes bevatten. Afzonderlijke werktuigen voor de overige zinnen, 
zoo als ook voor de ademhaling en den bloedsomloop, ontbreken : maar men 
meent, dat laatstgenoemde verrigtingen waargenomen worden door de voe- 
dingskanalen, welke derhalve ook veelal als een vaatstelsel beschouwd, en 

het watervaatstelsel dezer dieren genoemd worden. De seksen zijn bij velen 
gescheiden, maar de hoogste zoo als ook de meeste der laagste soorten zijn 
hermaphrodieten. Bij de Zuigk wallen zijn uitwendige geslachtsblazen aanwezig. 
Bij de Kwallen en Ribbenkwallen liggen de kliervormige geslachtsdeelen in 
eigene vliezen van de ligchaamsholte, en hunne voortbrengselen komen veelal 
door scheuring dezer klieren naar buiten, of geraken, zoo als bij vele Medusen 

eerst in de ligchaamsholte, en van daar tusschen de plooijen der armen, waar 
zij, in zakjes gehuld, zoo lang door de moeder rondgedragen worden, tot het 
blaasje scheurt, en het embryo vrij raakt. De ontwikkeling dezer dieren biedt, 
volgens de onderafdeelingen, somtijds zelfs volgens de soorten, allerlei bij- 
zonderheden aan, over welke wij, ter behoorlijke plaatse, nader zullen 
spreken. 

Onder de Kwallen behooren ook verscheidene hoogst zonderlinge wezens, 

de zoogenaamde Zuigkwallen, welke een, veelal uit zeer verschillende deelen, 
zamengesteld ligchaam hebben, en derhalve voor geene algemeene beschrijving 
vatbaar zijn. 

De Zeenetels worden alzoo genoemd, omdat velen, bij het aanraken, op 
de huid eene brandende pijn te weeg brengen. Deze wordt veroorzaakt door 
de mikroskopische draadjes, welke in de opperhuid, ieder in een eirond 
blaasje, opgerold liggen en door de drukking daaruit gedreven worden. Bij de 

van lange getakte voeldraden voorziene soorten, zijn deze netelwerkluigen 
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min of meer uitsluitend geplaatst in de aan deze vangdraden gehechte knopjes, 
welke derhalve ook netelknopjes genoemd worden. 

__ Vele Zeenetlels verspreiden, in het leven, volgens de omstandigheden, 
een min of meer duidelijk phosphorescerend roodachtig geel licht, en het 
is ook om deze reden, dat de Kwallen door de, aan de oevers der Roode zee 

wonende Arabieren zeelichten, kandil el bahr, genoemd worden. Na den 

dood en bij de ontbinding is dit licht blaauwachtig groen. Het schijnt, 
even als het phosphoreseeren van vele andere zeer kleine Zeedieren, mede bij 
te dragen, om het zoogenaamde lichten der zee le weeg le brengen, hetgeen 
ook wij, vooral in kalme zomernachten, dikwerf aan onze kusten kunnen 
waarnemen. 

Sommige Zeenetels bereiken eene aanzienlijke grootte. Het scherm van 
verscheidene soorten van Kwallen heeft een tot twee voet in middellijn; de 
Venusgordel bezit tot vijf voet breedte; de stam van sommige Zuigkwallen 

bereikt verscheidene voeten lengte, en de vangdraden der Zeeblazen worden 
somtijds tot dertig voet lang. 

De Zeenetels houden zich, bij onstuimig weder, meestal in de diepte der 

zee op, en komen slechts bij kalmte, veelal in groote scharen bij elkander, 
aan de oppervlakte der zee. Zij zwemmen meestal gezellig en in bepaalde 
rigtingen. Velen worden bij stormen op het land geworpen. Daar zij zich hier 
in het geheel niet bewegen kunnen, zoo sterven zij weldra, en haar ligchaam 

wordt spoedig ontbonden. Sommigen bewegen zich met tamelijke schielijkheid 
voort; anderen slechts langzaam en onmerkbaar. 

Men treft Zeenetels in alle zeeën aan. Vele soorten zijn tot over groote 
afstanden van den aardbol verbreid. Sommige vormen zijn daarentegen meer 
uitsluitend op de warmere en heete gewesten beperkt. 

De Zeenetels vormen drie natuurlijke onderafdeelingen, te weten : die der 
ribbenkwallen, der kwallen en der zuigkwallen. De orde der Zeenetels 

wordt intusschen door vele nieuwere schrijvers, als een geheel, verworpen, 

de twee laatstgenoemde onderafdeelingen met de Hydra-polypen vereenigd, en 
eerstgenoemde, hetzij als op zich zelf staande beschouwd, hetzij in eene 
geheele andere Klasse, te weten die der Weekdieren, geplaatst. 

DE RIBBEN-KWALLEN. (CTENO-MED US) 

De Ribbenkwallen, gewoonlijk Ctenophöra genoemd, onderscheiden zich 
van alle overige Kwallen door geheel eigenaardige, bij het zwemmen werk- 
zame, toestellen, te weten : overlangsche, met hairtjes bezette lijsten. Zij 
zijn hermaphrodieten, hebben in het geheel geene of slechts twee vangdraden, 
die aan weêrszijde van het ligchaam zitten, en geheel in eigene holten van het 
ligechaam kunnen worden teruggetrokken; en de jongen nemen den vorm der 
ouden, door middel van eene eenvoudige, allengskens plaatshebbende me- 
tamorphose aan. Voornoemde ribben of lijsten zijn gewoonlijk acht, somtijds 
minder in getale, en de hairljes, met welke zij bezet zijn, zijn tamelijk slijf 

en vertoonen, bij hunne bewegingen, de fraaiste regenboog-kleuren. 
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Het ligchaam dezer dieren heeft veelal eene ronde of eivormige gedaante; 
maar het is somtijds (bij Ceslum) zeer in de breedte gerekt en doet zich alsdan 

voor als een lange lintvormige strook. Bij sommigen is het van lappen of 
vleugelvormige aanhangsels, veelal vier in getale, voorzien. De mond ligt aan 
het eene einde der lengteas van het ligchaam : hij is somtijds wijd, somtijds 
tamelijk naauw, en in dit geval bij eenigen met lapvormige aanhangsels om- 
geven. Hij voert in eene regte ligchaamsholte, welke bij sommigen met eigene 
wanden, den zoogenaamden maagzak, bekleed is. Uit den grond van deze 
holte voeren twee sluitbare opevingen in eene trechtervormige, in het achter—_ 
gedeelte van het dier gelegene ruimte, waaruit vaten ontspringen, die onder 
de ribben naar voren loopen, somlijds zijtakken afgeven, en veelal in een, 
em den mond geplaatst, ringvat zamenloopen. Tegenover den mond, in het 

andere einde der lengteas van het dier, ziet men eene kleine verhevenheid, 
welke eenige kalkdeeltjes bevat, en van velen voor een gehoorwerktuig ge- 
houden wordt. In de as van het achterdeel van het ligchaam hebben velen 
een zenuwknoopje, met zeer fijne, naauwelijks bemerkbare takjes opgemerkt. 

De geslachtsdeelen liggen in de wanden der ribbenvaten : de mannelijke op 
de eene, de vrouwelijke op de andere zijde. 

De meeste soorten bereiken hoogstens drie tot vier duim lengte; maar de 
Venus-gordel (Cestum) wordt tot vier voet breed, Deze dieren zijn meestal 
blaauwachtig of ook roodachtig van kleur. Zij komen, bij stil weder, op zekere 
tijden, in groote scharen, aan de oppervlakte der zee. Zij zwemmen ge- 
woonlijk met den mond vooruit, somtijds ook achteruit, en kunnen zich in 
alle rigtingen draaijen, en op— of nederstijgen. Zij voeden zich met kleine 
Kreeftdieren, andere Kwallen en allerlei kleine Zeedieren, welke, nadat ze 

in hunne maagholte gekomen zijn, spoedig verleerd worden. Zij worden in 
de meeste zeeën, vooral in die der warmere en heete gewesten aangetroffen. 

Zij kunnen onder de volgende geslachten gebragt worden. 

De Beroë’s. (Beroë.) 

Dit geslacht bevat alle Ribbenkwallen, zonder vangdraden of aanhangsels, 
wier eenvoudige ligchaamsholte het grootste gedeelte van het ligchaam in- 
neemt, hetgeen hierdoor eene langwerpig klokvormige gedaante krijgt, en rond- 
om de buitengewoon ruime mondholte dun uitloopt. De ribben, acht in getale, 
zijn in den regel van gelijke lengte en evenwijdig van achteren naar voren 
loopend. De onder deze ribben zich bevindende kanalen hebben zijtakken, en 
vereenigen zieh om den mond in een ringvat. Zij zwemmen met groote snel- 
heid, zijn zeer behendig en vraatzuchtig. Haar ligchaam neemt, volgens den 
toestand, waarin zich deze dieren bevinden, allerlei verschillende gedaanten 

aan. Het vertoont zich nu eens plat, dan ei- of liervormig, of, wanneer zij 
haren buit verslonden hebben, bol- of citroenvormig; de, de mondopening 
omgevende, voorrand van het ligchaam kan lipvormig verlengd of naar buiten 
omgestulpt worden, terwijl de mond, wanneer hij gesloten is, de gedaante 
aanneemt van eene groote dwarsspleet. Haar voedsel bestaat in andere Kwallen, 

kleine Kreeften en andere Zeedieren: het is reeds, na een uur in de maag- 
holte vertoefd te hebben, verteerd. De overblijfselen worden weder door den 



mond uitgeworpen, en door het water, hetgeen de ligchaamsholte bespoelt , 
weggevoerd. Deze dieren hebben, wanneer hun ligchaam de gewone gestalte 

heeft, gemeenlijk drie tot vijf duim lengte. 
__De gewone soort der Middellandsche zee draagt den naam van Beroë For- 
skaolii. Eene zeer groote soort, Beroë ovata, wordt aan de kusten van Jamaica 
aangetroffen; Beroë macrostómus of capensis in de nabijheid van de Kaap 
de Goede Hoop; Beroë cucumis in de Baffinsbaai. Andere, zeer kleine, onder 
de namen van Medéa en Pandora vermeld wordende dieren uit de Zuidzee, 
moeten misschien als jonge voorwerpen van de eene of andere soort beschouwd 
worden, 

De Callianira’s. (Callianira) 

Hiertoe behooren alle soorten met een rondachtig of eirond ligchaam, 
hetgeen van vleugel of voelervormige lappen of van aanhangsels in den vorm 
van voeldraden voorzien is, en die eenen kleinen mond en eene maag met 
eigene wanden hebben. Zij zijn tamelijk langzaam in hare bewegingen. 

De eigenlijke Callianira’s hebben het ligchaam van zijdelingsche vleugel 
vormige aanhangsels voorzien, langs welke de ribben loopen; en twee, in 
eenige groote takken gespletene voeldraden. Hiertoe behoort Call. of Janira 
hexagöna, in de Noordzee aan onze kusten, maar zeer zelden, waargenomen : 
zoo groot als eene erwt, en blaauw met roode voeldraden. 

Bij anderen, Alcinoë of Oecyroë, loopt het breede ligchaam aan weêrszijde in 
eenen grooten vleugelvormigen lap uit, in wiens vier binnenhoeken, aan ieder, 
een plat, langs de kanten met zwemhairen bezet, voelervormig aanhangsel 
bevestigd is. Hiertoe behoort Alcinoë eristallina uit den zuidelijken Atlan- 
tischen Oceaan, nagenoeg twee duim in middellijn; de vleugellappen groot, 
halfmaanvormig en grootendeels bruin. Bij anderen, Ale. vermiculäâta, zijn 
deze vleugellappen dik en afgerond. Tot dit ondergeslacht schijnen ook de 
onder de namen Calymma en Oziotima aangevoerde soorten te behooren. 

Bij andere soorten met een min of meer eivormig ligchaam zijn de vier 
voelervormige aanhangsels aanwezig, maar de vleugellappen ontbreken. Hiertoe 
behooren Lesweuria vitra, uit den Atlantischen Oceaan : ligchaam eirond, 
eenen duim lang; Eucharis Tiedemannii, uit den noordelijken Stillen Oceaan : 
het ligchaam met tepeltjes bezet, ruim drie duim lang, langwerpig eivormig 

en de vier voelers tamelijk kort en stomp; Euch. multicornis uit de Middel- 
landsche zee, de tepels van het ligchaam van ongelijke grootte, de voelers 

langer en meer draadvormig; en Muenia Schweiggeri, van de kust van 

Brazilië, 

De Cydippe’s. (Cydippe.) 

De Cydippe's zijn soorten met eenen kleinen mond en maag, wier ligchaam 
kogel- of eivormig is, acht onderling even groote ribben, en twee, geheel in 
het ligchaam terugtrekbare en, met gesteelde netelknopjes bezette, vangdraden 
heeft. Hiertve behooren Cydippe pilêus, uit de Noordzee: het ligchaam 
nagenoeg kogelvormig, een duim in middellijn; Cyd. infundibülum, even- 
eens uit de Noordzee: het ligchaam van de groolte en gestalte van een 
kippenei; Cyd. elliptica, langwerpig eirond, ruim eenen duim lang, in 
de Zuidzee onder de evennachtslijn waargenomen. 
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De Venus-gordel. (Cestum.) 

Men moet zich dit zonderling dier voorstellen als eene Ribbenkwal met 
eenen naauwen mond en maag, en met twee, geheel in het ligchaam terug- 
trekbare, vangdraden, die met gesteelde netelknoppen gewapend zijn; wier lig- 
ehaam echter aan weêrszijde buitengewoon verlengd is en eenen onafgebroken, 
dwarschen, vier tot vijf voet langen, omstreeks drie tot vier duim hoogen, 

en nagenoeg een vinger dikken, strook vormt, die aan beide einden afgerond 
is, en langs welker randen, zoowel van boven als van onderen, eene dubbele 
rij ribben met zwemhairen toopt. Dit dier, Cestum venëris genoemd, wordt 
in de Middellandsche zee aangetroffen. Een ander voorwerp, in de Zuidzee 
onder de evenhachts-lijn gevonden, werd Cestum Najddis genoemd. 

DE KWALLEN. (MEDUS) 

De kwallen of zeekwallen, welke men gewoonlijk schijf- of scherm 
kwallen, Discophöra, noemt, en welke de visschers langs onze kust een- 

voudig gallen noemen, hebben een scherm- of schotelvormig ligchaam, 
hetgeen bij velen, langs den rand, zelden tusschen de armen, van vier of 
een grooter getal vangdraden, of ook van onderen van dikke, in geplooide 
lappen verdeelde, armen voorzien is; in welks midden zich het, eenvoudig 
in de zelfstandigheid van het ligchaam uitgeholde, spijskanaal bevindt, van 
hetwelk straalvormige takken uitloopen; en welks mond , in het midden der 
concave vlakte van de schijf gelegen, zich bij de eenen voordoet als eene 
ruime opening, terwijl hij bij anderen (Rhizostôma) vervangen wordt door 
een aanzienlijk aantal getakte, de dikke armen doorborende buisjes. 

Deze dieren leven vrij in de zee, en zwemmen, door middel der afwis- 
selende bewegingen van hun scherm, welks vorm niet zelden aan dien 
van Champignons doet denken. Hun ligchaam is naakt en veelal van netel- 
organen voorzien, welke, bij het aanraken, eene brandende pijn veroor- 
zaken. Men ontwaart aan of onder den rand van het scherm zes, acht of 

meer kleine tepelachtige ligchaampjes, randligchaampjes genoemd,‘ welke 
niet zelden met eene hoog gekleurde vlek versierd zijn, en daarom van de 
eenen voor oogen gehouden worden, terwijl zij van anderen als gehoor— 
organen beschouwd worden, omdat zij een, van steenkristalletjes voorzien 
blaasje bevatten. De zenuwen ontbreken. 

De Medusen zijn van gescheidene sekse. De geslachtswerktuigen hebben 
de gedaante van klierzakken, welke bij de eenen aan den onderrand der 
schijf als strooken bevestigd zijn; terwijl zij bij anderen in de gedaante van 
geplooide franjes in holten liggen, die ter zijde van de maagholte geplaatst 
en naar buiten geopend zijn. Het embryo ontwikkelt zieh reeds in de eijer—= 
stokken en heeft, wanneer het die verlaat, de gedaante van een klein, 

plat, langwerpig eirond wezen (Planúla) hetgeen in het water rondzwemt. 

Bij sommige soorten ontstaat uit dit embryo het volkomen dier door eene 
allengskens plaats hebbende eenvoudige gedaanteverwisseling; bij anderen 
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daarentegen heeft eene geheel eigenaardige zoogenaamde geslachtswisseling 
plaats. Het embryo namelijk zet zich, in dit geval, na eenigen tijd vrij rond- 

gezwommen te hebben, met het eene der lange einden van zijn ligchaam aan 
andere voorwerpen vast; dit ligchaam neemt met het groeijen allengskens 
eene rolvormige gedaante aan; het wordt aan het boveneind dikker, er vormt 
zich eene regte spijsholte, en er ontstaan eerst twee, vervolgens vier en eindelijk 
acht draadvormige voelers, zoodat het dier nu min of meer op eene gewone 
Hydra gelijkt. Nadat dit polypvormige wezen eenen langeren of korteren tijd 
in dezen toestand verkeerd en zieh, door rijkelijk voedsel tot zich te nemen, 
voer zijne verdere ontwikkeling voorbereid heeft, begint zich zijn ligehaam 
allengskens, door dwarsche ringvormige inkervingen, in een aanzienlijk 

aantal schijfjes te verdeelen , welke, met de holle vlakte naar boven gerigt, 
het voorkomen hebben van een hoopje opeengestapelde schoteltjes. Zoodra 
nu de voelers van het polypvormige wezen verdwenen zijn, raken voornoemde 

schijfjes een voor een los en nemen ieder, in den verderen loop hunner ont- 
wikkeling, als zelfstandige, vrij levende, omstreeks drie lijnen groote, wezens, 

allengskens de gedaante van het volkomen dier aan. Deze twee verschillende 
soorten van ontwikkeling hebben somtijds bij dieren, tot een en dezelfde 

afdeeling of zelfs een en hetzelfde ondergeslacht behoorende, plaats. 

Sommige Medusen bereiken zulk eene aanzienlijke grootte, dat haar scherm 
eenen voet en meer in middellijn heeft; anderen daarentegen zijn steeds veel 
kleiner. Zij verschijnen, op zekere lijden van het jaar, ook in onze zeeën, 
in zulk eene ongeloofelijke menigte, dat de oppervlakte der zee geheel van 
haar krioelt, en men dagen lang door haar heen kan zeilen, alvorens het 

einde der schaar te bereiken. Zij zwemmen veelal in eene bepaalde rigting, 
worden, wanneer zij, bij stormachtig weder, aan de kusten komen, dikwijls 
aan het strand geworpen, maar alsdan, door het heen- en wederrollen zoo 

verminkt en afgesleten, dat men zich slechts een onvolkomen begrip van deze 
dieren, naar zoodanige voorwerpen kan vormen. 

Wij hebben boven gezien, dat de in de zee levende Hydra-polypen Medusa- 
achtige voedsters voortbrengen, wier nakroost wederom tot den Hydra-vorm 
terugkeert, en hebben daarbij de vormen van eenige dezer Medusaächtige 
voedsters opgegeven. Daar nu echter de ontwikkelingsgeschiedenis van vele 
Medusen nog onbekend is, zoo is voor als nog niet aan eene juiste bepaling 
van sommige dezer dieren te denken, en er dienen misschien nog meer 
zoogenaamde soorten als voedsters tot de Polypen gebragt te worden, dan men 
tot nog toe heeft gedaan. Indien men mag aannemen, dat alle soorten met 
eenen mondsteel, en derhalve ook de Favonta’s, Geryönia's en andere ver- 
wante dieren slechts als voedsters van Polypen te beschouwen zijn, zoo 
zouden zelfs ook de Charybdea’s in deze categorie behooren : dit zijn dieren 
met een klokvormig ligchaam, die aan den rand van vier dikke voelerachtige 
vangdraden voorzien zijn, en wier middelmatige, geheel onder de klok ver- 

borgene, moudsteel aan het einde in vier puntige lappen uitloopt; de meest 

algemeen voorkomende soort van dezen vorm wordt Char. marsupialis genoemd. 
De oplossing dezer vragen blijft intusschen aan de toekomst voorbehouden. 

Hetzelfde duister heerscht ook omtrent sommige Medusen, bij welke men 
tot nog toe geene werktuigen voor de voortteeling, geene maagholte, dus ook 
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geenen mond heeft waargenomen. Dit zijn de Berenice's of Cuvieria’s en 
de Eudora’s. De eersten hebben, langs den schijfrand, buitengewoon lange 

eenvoudige vangdraden, die bij de Eudora’s ontbreken. De meest bekende 
soorten zijn Ber. carisochruma of rosëa: de schijf zeer plat, met eenen 
geelen rand, en twee duim in middellijn; en Ber. euchröma, geheel groen 
achtig en de schijf komvormig : beiden uit de zeeën van het zuidelijk halfrond. 

Al de overige Medusen kan men onder de twee volgende onderafdeelingen 
brengen. 

DE ARM-KWALLEN. (BRACHIO-MEDUSE.) 

De soorten dezer afdeeling zijn gekenschetst doordat de ondervlakte van hare 
schijf, in het midden, vier of acht groote, van franjes voorziene, of in lobben 
verdeelde armen heeft. Hiertoe behooren de grootste soorten. Haar scherm is 
veelal kom- of schotelvormig, en aan de randen van inkervingen voorzien. 
De randligchaampjes liggen aan de ondervlakte van den rand des seherms. 
De van de maagholte uitloopende kanalen zijn in den rand van het scherm 
veelvuldig onderling vertakt. De geslachtsdeelen liggen in gekronkelde vliezen, 
welke dwars als een tusscherschot uitgespannen zijn in het midden van vier, 
zelden (bij Cassiopea) acht, zeer ruime, zijholten, die van de maagholte 
komende, het scherm aan den wortel der armen doorboren. De meesten door- 

loopen, bij de ontwikkeling tot het volkomen dier, den Polypvorm. 
Deze afdeeling behelst twee zeer natuurlijke geslachten. 

De Wortel-kwallen. (Akizostoma.) 

De Wortelkwallen onderscheiden zich van alle overige Armkwallen daar- 
door, dat haar mond, in plaats van eene tusschen de armen gelegene, centrale 
opening te vormen, naar buiten geopend is in de gedaante van talrijke getakte 
kanaaltjes, welke de armen zelve doorboren. Deze zijn vier paar in getale. 

Dit geslacht behelst wederom drie ondergeslachten. 
Bij de eigenlijke wortelkwallen zijn de armen aan hunnen wortel in eenen 

gemeenschappelijken steel vereenigd. Het scherm is diep schotelvormig. Onder 
deze behoort Rhizostóma Cuvieri, eene groote blaauwe, in de zeeën om 
Europa, gemeene soort, die ook somtijds aan onze kusten in groote menigte 
aangetroffen wordt. — Rhiz. Aldrovandi, uit de Middellandsche zee; schijnt 
weinig van deze soort af te wijken. Deze dieren hebben gewoonlijk acht 
tot negen duim breedte, maar men heeft er ook gevonden, die bijna twintig 
pond wogen, en wier scherm twee voet in middellijn had. 

De Cephea’s hebben veel overeenkomst met de voorgaanden , maar zij wijken 
van deze af door hare, aan den wortel niet vereenigde armen en, zoo als 
ook van de Cassiopea’s, door de aanwezigheid van acht lange, tusschen de 

armen geplaatste, eenvoudige vangdraden. Hiertoe behooren Ceph. eyclophòra 
uit de Roode zee; Ceph. capensis, van de kust van Zuid-Afrika : het scherm 

twee voet in middellijn, en eenige anderen. 
De Cassiopea’s hebben acht, toevallig somtijds lien, aan den wortel niet 

vereenigde, groote, maar tamelijk korte armen, acht holten voor de geslachts 
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deelen bestemd, en haar scherm is vlak schotelvormig. Hiertoe behoorgn 
Cass. Andromêda, de armen met getande randen, uit de Roode en Indische 
zee; Cass. frondosa, uit de West-Indische zee, de armen fijn getakt en 

met {allooze kleine aanhangsels, en Cass. borbontca, uit de Indische zee, 

met zuigerachtige voelers aan de armen. 

De Cyanea’s (Oyanea.) 

De Cyaneca’s vertoonen alle hoofdkenmerken der Wortelkwallen ; maar hare 

armen zijn slechts vier in getal en veelal langs de binnenzijde met eenen 
dubbelen gekronkelden breeden zoom bezet; en men merkt tusschen deze 

armen eene groote vierhoekige mondholte op. 
Men noemt eigenlijke Cyanea’s de soorten, welke, op de ondervlakte van 

het scherm, in de nabijheid der armen, van acht bundels van eenvoudige 

hairachtige draadjes voorzien zijn. Hiertoe behoort Cyan.capilläta of arctica, 
uit de IJs-, Noord- en Oostzee. Haar scherm heeft gewoonlijk acht duim 
in middellijn, maar sommige voorwerpen bereiken tot twee voet breedte. De 
hairdraadjes aan de ondervlakte van het scherm zijn talloos, en hebben het 
voorkomen van een grooten bundel witte, hangende voeldraadjes. Eene andere, 

tet anderhalven voet groote soort, Cyan. ferruginëa bewoont den noordelijken 
Stillen Oceaan. 

Bij eene andere soort, Cyan. (Sthenonìa) albida, uit den noordelijken 
Stillen Oceaan, ziet men, behalve de draadjes op de ondervlakte van het 

scherm, nog twee-—en-derlig korte maar dikkere draden langs zijnen buiten- 
rand. De armen zijn zeer klein. Het scherm is tamelijk plat en heeft één voet 
in middellijn. 

Bij de Aurelia’s ontbreken, zoo als bij al de volgende soorten dezer af- 
deeling, de draadjes om de mondstreek , maar men ziet diergelijke hairachtige 
draadjes in zeer grooten getale langs den geheelen vand van het scherm, 
en langs de randen der armen. Hiertoe behoort Cyan. (Aur.) aurita, uit 
onze Noordsche zeeën : de schijf plat, zes duim in middellijn, en de draden 
ongeveer half zoo lang als de armen. Aur. labiata, ook met eene platte 
schijf, maar uit de noordelijke Stille zee, bereikt één voet in middellijn. 

Bij nog andere soorten, Chrysaora, zijn vierentwintig tamelijk korte, maar 
krachtige draden langs den rand der schijf aanwezig. Hiertoe behoort Cyan. 
(Chrys.) hyoscella, ook Cyan. chrysaora genoemd, uit de zeeën om Europa; 
het scherm zes duim in middellijn, met of zonder bruine randen, en somtijds 

gevlekt. 
Eindelijk zijn er ook soorten, de Pelagía's, waar slechts acht, maar krachtige 

en de lange armen veelal nog aan lengte overtreffende draden aan den rand 
van het scherm aanwezig zijn. Bij sommigen dezer zijn de armen aan hunnen 
wortel tot eenen steel vereenigd. Onder deze behooren Pel. panopyra, bleek 
purperkleurig, het scherm halfkogelvormig en twee duim in middellijn, uit 
de Atlantische en Zuidzee; en Pel. noctiluca, bleek steenkleurig, vier duim 
breed, gemeen in de Middellandsche zee, en beide met wratachtige verhe- 
venheden op de buitenvlakte van den scherm. Bij de ontwikkeling van laatst— 
genoemde en waarschijnlijk ook bij de met haar verwante soorten, heeft eens 
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egpvoudige metamorphose zoo als bij de Aöquorea's plaats, en niet eene ge- 
slachtswisseling, zoo als men die bij verscheidene andere Armkwallen heeft 
waargenomen. Bij andere soorten zijn de armen tot aan hunnen wortel ge- 
scheiden : hiertoe behoort Pel. discoidea, van de zuidelijke Atlantische zee, 
de schijf zeer plat en drie duim in middellijn. 

DE EQUOREAS. (ZEQUOREA} 

Deze tweede onderafdeeling der Kwallen bevat de soorten zonder armen; 
met eene, veelal zeer wijde, ronde mondopening; met een, gewoonlijk zeer 

plat scherm; met talrijke, stijve voeldraden langs zijnen rand ; met eylindri- 
sche, straalsgewijze van de ligchaamsholte uitloopende voedingskanalen zonder 
zijtakken ; zonder zijholten voor de geslachtsdeelen , welke langs de voedings 
kanalen geplaatst zijn; met onbedekte randligehaampjes; terwijl hare ont- 
wikkeling langs den weg eener eenvoudige gedaanteverwisseling plaats heeft. 

Onder deze behoort guurea Forskaolina, uit de Middellandsche zee: 
het scherm eenen voet in middellijn en met talrijke, eenen halven voet lange 
vangdraden. Men heeft van deze soort een kleiner dier uit de Middellandsche 
zee, onder den naam van Zg. violacéa onderscheiden. 

DE ZUIG-KWALLEN. (SIPHONOMEDUSA) 

Deze hoogst zonderlinge wezens, gewoonlijk Siphonopkhóra of ook pijp- 
kwallen en zwempolypen genoemd, bieden , zoowel onderling als ten opzigte 
hunner verschillende deelen, zoo velerlei verscheidenheden, dat men zich 

tot nog toe geen volkomen begrip van hen heeft kunnen vormen. Verscheidene 
nieuwere schrijvers meenen derhalve te moeten vooronderstellen, dat het 
zoogenaamde dier-koloniën zijn, die echter niet, zoo als die der Polypen, uit 
gelijkvormige, voorwerpen beslaan, maar uit zoodanige welke naar meer dan 

één verschillenden grondvorm gemaakt zijn. 
Alle deze dieren leven vrij in de zee, en hebben, even als de overige Medusen, 

een min of meer geleiachtig doorschijnend ligchaam, welks blaauwachtige 

kleur somtijds door rood, geel of groen aangenaam versierd wordt. Velen 
bereiken eene aanzienlijke grootte. 

De verschillende deelen dezer dieren, welke deelen echter niet altijd bij 
iedere soort tegelijk aanwezig zijn, bestaan uit eenen stam of as (stipes); 
uit zuigpijpen (ook maagzakken, polypen of voedingsdieren genoemd); uit 
armen (ook voelers of tasters genoemd); uit vangdraden; uit dekstukken 

(bractece) ; uit zwemklokken, en uit geslachtsblazen (gewoonlijk geslachts— 
dieren genoemd) — De stam, waaraan de overige hoofddeelen bevestigd zijn, 

is hol, en bij sommigen (de Velella’s) hoornachtig en schijfvormig; bij de 
overigen week en eylindervormig, maar hier, bij de eenen eenvoudig en aan- 
zienlijk verlengd; bij anderen (de Physsophòra’s) aan het eene uiteinde 
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eene kleine blaas vormend, en bij nog anderen (de Phyjsalia’s) tot eene dwar- 
sche blaas van aanmerkelijke grootte verwijd. — De zuigpijpen, welke uit den 
stam komen en niet zelden op min of meer verlengde steelen staan, zijn holle 
cylinders, wier voorste opening mond genoemd wordt: zij bewegen zich 

zelfstandig op de wijze der Wormen, zijn buitengewoon voor zamentrekking 
en uitrekking vatbaar; haar middelgedeeite is gewoonlijk min of meer peer— 
vormig verwijd; het uiteinde stulpt zich dikwijls naar buiten om; de anders 
zeer kleine mond wordt alsdan wijd, en er ontstaat eene min of meer breede 

zuigschijf, waarmede zich de zuigpijp zoo vast aan andere voorwerpen kan 
hechten, dat zij, wanneer men geweld gebruikt, niet zelden afscheurt. Hare 

binnenwanden zijn van verhevenheden voorzien, waarop Klierachtige bolletjes 
slaan, en men vindt niet zelden, in de inwendige ruimte dezer zuigpijpen, 
Vischjes of kleine Kreeftjes, welke aan deze dieren tot voedsel verstrekken; 
en somtijds zelfs Lernea’s, die voor het overige ook in de inwendige ruimte 

der armen voorkomen. — De armen hebben in hunne gedaante zeer veel 

overeenkomst met de zuigpijpen ; hunne inwendige ruimte schijnt zelfs met 
eene zeer fijne opening aan hun einde naar buiten geopend te zijn, ofschoon men 
algemeen het tegendeel gelooft; maar deze ruimte is niet van klieraanhangsels 

voorzien. — De vangdraden, welke aan den wortel der zuigpijpen en armen 
gehecht zijn, en wier inwendige ruimten door eene opening met die van voor- 

noemde werktuigen in verband staat, zijn veelal van aanzienlijke lengte (bij 

de Physalia’s somtijds tot dertig voet lang). Zij zijn zeer voor zamentrekking 
vatbaar, en in dezen staat veelal gekronkeld. Bij sommigen zijn zij tamelijk 
dik; bij anderen dun en van zijtakken voorzien. Bij velen merkt men daaraan 
de zoogenaamde neteldraadjes op, welke meestal bevat zijn in riervormige 
of spiraalsgewijze opgerolde verdikkingen (de zoogenaamde netelknoppen). 
De vangdraden schijnen, behalve als werktuigen tot het tasten, vooral ook 
tot het vangen van den buit te dienen. Zij verwekken, wanneer men deze 
dieren aanraakt, een onaangenaam brandend gevoel. — Men noemt dekstukken 
de meer vaste en drooge deelen, welke voornamelijk dienen, om de verschil- 
lende overige aanhangsels, wanneer zich deze zamen— en terugtrekken, te 
bergen, of welke ook bij het zwemmen behulpzaam zijn. Hunne gedaante 
ìs volgens de soorten zeer verschillend, en somtijds helm-, somtijds trechter= 

of zelfs bladvormig. Hunne beweging bestaat in een eenvoudig open—= en toe= 
kleppen. — De zwemklokken zijn insgelijks hardere, onregelmatig klokvormige 
werktuigen, welke bij sommige soorten, den stam in twee of meer over- 
langsche rijën omgeven. — De geslachtsblazen, die, veelal trosgewijze, aan 
den wortel der zuigpijpen zitten, vertoonen zich als kogel- of klokvormige 
aanhangsels. De vrouwelijke zijn gewoonlijk vastzittend, terwijl zieh de man- 

nelijke veelal losscheuren en, als wezens, min of meer op kleine Medusa’s 

zonder randligechaampjes gelijkende, vrij rondzwemmen. Bij velen zijn beide 
in een en hetzelfde voorwerp vereenigd ; andere soorten daarentegen schijnen 
van gescheidene sekse te zijn. 

De dieren dezer afdeeling worden in de zeeën der heete luchtstreken aan- 
getroffen, en komen noordelijk tot in de Middellandsche zee voor. Zij zijn 
op sommige plaatsen en op sommige tijden zeer talrijk. 

Men kan hen in de volgende onderafdeelingen brengen. 
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De Velella’s. (Velella.) 

Deze familie bevat de minst zamengestelde van alle Zuigkwallen. Het zij 
dieren met een min of meer schijfvormig ligchaam, van één lot twee dui 
in middellijn. De stam bestaat uit een dun, kraakbeenachtig, van co 
centrisch loopende luchteellen voorzien, schijfvormig middelstuk, hetgeen 
somtijds van onderen uitgehold en van boven van eenen kam voorzien is. 
Op de onderzijde dezer schijf bevinden zich de weeke deelen van het dier. 
Deze beslaan uit eene groote centrale zuigpijp, welke, als het ware de hoofde 
mond van het dier is, het voedsel opneemt en steeds onvruchtbaar is; uit 
kleine maar vruchtbare zuigpijpjes, en welke derhalve aan haren wortel de 
eijeren (waarin men dikwijls de reeds ontwikkelde jongen ontwaart), als ook — 
de mannelijke geslachtsblaasjes voortbrengen; en uit een groot aantal, langs — 
den onderrand der schijf kringvormig geplaatste, voelerachtige vangdraden, 
die meestal van gelijke grootte en niet langer dan de schijf zelf zijn. De 
meesten dezer dieren hebben in het leven eene fraai blaauwe kleur, welke 
zich, wanneer men hen in het water ontleedt, daaraan mededeelt. 

Deze familie is niet talrijk in soorten, en bevat slechts twee geslachten. | 

Dat der eigenlijke Velella's, Velella , behelst de soorten, wier schijf lang- _ 
werpig, van onderen uitgehold, van boven van eenen dwarskam voorzien, en | 

doorschijnend is; en wier voelers zich als eenvoudige dikke draden voordoen. _ 
Men vindt deze dieren op de oppervlakte der zee in groote scharen drijven , en 
zij laten zich voortstuwen door den wind, die, op den opstaanden kam met 
zijnen vliezigen zoom, als op een zeil, werkt. De soorten hebben onderling 
veel overeenkomst, en zijn alles behalve voldoende bepaald. Onder deze be- 
hoort Velella spirans uit de Middellandsche zee. Twee duim lang en eenen 
duim breed. Vel, pucifica en lata, worden somtijds in groote scharen in 
den noordelijken Stillen Oceaan aangetroffen. Vel. sinistra of antarctica 
is gemeen in den zuidelijken Atlantischen Oceaan. De onder den naam van 
Ratarta bekende, slechts eene of twee lijnen groote, diertjes, schijnen als 
jonge Velella’s beschouwd te moeten worden. 

De Porpita’s zijn de soorten met eene ronde, platte, ondoorschijnende 
schijf zonder kam , en met vangdraden , welke aan alle zijden van aanhangsels 
voorzien zijn in de gedaante van gesteelde bolletjes. De soort der Middel- 
landsche zee, Porp. mediterranéa, is blaauw van kleur, even als de meeste 
overigen, b.v. Porp. gigantëa, uit den zuidelijken Atlantischen Oceaan, en 
Porp. pacifica uit de Zuidzee. Porp. chrysocòma , eveneens uit de Zuidzee, 
heeft den rand der schijf en de vangdraden geel. 

De Zee-blazen. (Physalia.) 

De Zeeblazen vormen een natuurlijk en scherp begrensd geslacht. Zij zijn 
zamengesteld uit eene vliezige, min of meer langwerpige, aan beide einden 
puntige blaas, die van boven in eenen, eveneens vliezigen en door vliezige 
slijlen ondersteunden kam uitloopt, terwijl men langs de eene, kleinere of 
grootere, middellijn harer onderzijde, behalve een groot aantal zuigpijpen, 
een kleiner of grooter aantal zoogenaamde armen ziet, aan iederen van welke 
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een lange vangdraad bevestigd is. De blaas is aan het eene einde van 
gene kleine opening voorzien , welke echter steeds door kringvezels gesloten 
js, en zich slechts bij drukking opent. Zij is overigens uit een dubbel vlies 
zamengesteld en ligt steeds in eene horizontale rigting. De kam ligt in de 
rust langs de blaas, als een lapvormige zoom; opgerigt dient hij als zeil bij 
het zwemmen. De vangdraden zijn niet getakt, maar langs de eene zijde 

van netelknoppen voorzien; zamengetrokken, zijn zij spiraalvormig opgerold. 
Eenige der armen zijn veel langer en krachtiger dan de overigen. 

Deze dieren bewonen de zeeën der heete gewesten, gaan noordelijk tot in 
de Roode zee en aan de Azorische eilanden, schijnen echter niet in de Middel- 
landsche zee voor te komen. Men ziet haar, bij goed weder, langs de opper- 
vlakte van het water met opgerigten kain zwemmen of, als het ware, zeilen, 
en zij dragen derhalve bij de zeelieden ook allerlei benamingen, welke deze 
eigenschap aanduiden, zoo als: bij-den-wind-zeiler, bezaantje, pelite 
galère, Portuguese man—of-war. Bij slecht weder schijnen zij onder water 
te vertoeven. Hunne kleur is een fraai blaauw, hetgeen aan de punten der 
blaas of op den kam niet zelden in rood overgaat. Zij vangen met hare vang- 
draden allerlei kleine zeediertjes, welke men somtijds in hare zuigpijpen 
terugvindt. Deze diertjes worden bijna onmiddellijk bij de aanraking der 
vangdraden gedood door de daaraan bevestigde netelorganen; en ieder zee— 
vaarder weet ook, dat deze draden op de huid een pijnlijk brandend gevoel 
te weeg brengen. Bij de zeer groote voorwerpen is de blaas zes tot acht duim 
breed, en de groote vangdraden bereiken somtijds eene lengte van derlig voet. 

Men heeft gemeend, bij dit geslacht verscheidene soorten te moeten on- 
derscheiden ; maar deze werden zeer onvolledig gekenschetst, hetgeen ook 
niet te verwonderen is, daar de vorm der blaas van deze dieren, zoo als ook 

het getal hunner aanhangsels met den leeftijd veelvuldige wijzigingen onder- 
gaat. Men geeft gewoonlijk den naam van Physalia pelagica aan de Zee- 
blazen, welke men in den zuidelijken Atlantischen Oceaan op den waterweg 
naar Oost-Indië, somtijds in aanzienlijken getale, op zee aantreft. 

De Blaas-kwallen. (PAyssophora.) 

De Blaaskwallen zijn gekenschetst door haren loodregten, min of meer 
steelvormigen stam, die aan het boveneinde van eene kleine luchtblaas voor- 

zien is, veelal ook in zijn verder verloop twee of meer rijën van zwem- 
klokken heeft; en waaraan van onderen of insgelijks in zijn verder ver- 
loop, zuigpijpen, armen en getakte vangdraden bevestigd zijn. Bij sommigen 
komen bij deze deelen ook nog dekstukken. Deze dieren leven in de zeeën 
der heete gewesten, en worden zelfs in de Middellandsche zee vrij algemeen 
aangetroffen. 

Bij sommige soorten is slechts ééne rij van zwemklokken aan weêrszijde 
van den schroefvormig gedraaiden, maar regten en stijlvormigen stam aan- 
wezig, en men ontwaart aan zijne onderzijde de straalvormig geplaatste 
voelers, zuigpijpen en lange vangdraden. De dekstukken ontbreken. De slam 
dezer dieren heeft omstreeks twee duim lengte; de armen zijn eenen duim 
en de voelers meer dan eenen halven voet lang, De gewone soort, Physsophöra 
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hydrostatïica, bewoont de Middellandsche zee : de stam is rood, de armen 

zijn grootendeels geelachtig. Men heeft gemeend van deze te moeten onder- 

scheiden Phiyss. Philippi, uit diezelfde zee, blaauwachtig met roodachtige 

armen. Een in den zuidelijken Allantischen Oceaan waargenomen voorwerp 

met allerlei fraai geele, roode en blaauwe kleuren verkreeg den naam van 

Physs. muzonema. 

Jij anderen, Forskaclia of Stephanomia, is de stam digt met zwem— 

klokken bezet, en doet door zijne gedaante aan eene aar van turksche larwe 

denken ; hij verlengt zich vervolgens naar onderen en zendt naar alle rigtingen 

zijtakken uit, aan welke de armen, zuigers en getakte vangdraden zitten. De 

takken, waaraan de zuigers bevestigd zijn, vormen lange, dunne, door lange, 

bladvormige dekstukken overdekte steelen. Deze dieren bereiken, zonder de 

vangdraden, ongeveer eenen halven voet lengte. Men heeft uit de Middel- 

landsche zee twee soorten PForsk. contorta en Edwardsiï onderscheiden. 

Andere soorten, Agalma of Agalmopsis, hebben in het algemeen den vorm 

en de deelen van het voorgaande geslacht, maar men ontwaart bij haar slechts 
twee rijën zwemklokken; de zuigers en armen zijn niet gesteeld, en de 

vanedraden zijn kort en niet getakt. Hiertoe behoort Agalma rubrum, uit 

de Middellandsche zee : somtijds tot drie voet lang, waarvan bet eerste zesde 

deel door de zwemktokken wordt ingenomen. 
Bij nog anderen, Apolemia, met \wee rijën zwemklokken, zijn de overige 

deelen van het dier bundelsgewijze en op aanzienlijke afstanden van elkander 
aan den stam gehecht, die aan de ruimte tusschen deze bundels geheel naakt 
is. De vangdraden zijn kort en ongetakt, en de dekstukken zijn knodsvormig. 
Hiertoe behoort Apolemia uvarta, ook Agalma punctätum genoemd, uit de 

Middellandsche zee, van verscheidene voeten lengte. 
In de Middellandsche zee wordt eene soort, Hippopodius lutèus, gevonden, 

met eenen langen draadvormigen stam; twee rijën hoefijzervormige van een 
klepdeksel voorziene zwemklokken ; eene zeer kleine, niet zelden ontbrekende 
luchtblaas ; en enkele zuigpijpjes met eenen langen vangdraad, maar zonder 
dekstuk, en die op aanzienlijke tusschenruimten langs den slam geplaatst 
zijn. Deze soort bereikt meer dan eenen voet lengte. De geheele stam kan 
zich, zoo als dit ook bij de Dubbelklokken plaats heeft, onder de zwem- 

klokken terugtrekken. Gewoonlijk vindt men van deze soort slechts het 
voorgedeelte van den stam met de zwemklokken en enkele vangdraden, en 
zoo wordt het dier meestal afgebeeld. 

Men heeft ook eenige, welligt onvolledige, tot de Blaaskwallen behoorende 

soorten waargenomen, bij welke de zwemklokken en armen geheel schijnen 

te ontbreken. De lange draadvormige stam namelijk, die zoo als gewoonlijk 

van boven eene kleine blaas draagt, is, in zijn verloop, van enkele zuigpijpen 
en tamelijk lange ongetakte vangdraden zonder dekbladen voorzien. Men zegt, 

dat deze dieren zich zoo ineentrekken kunnen, dat hun ligchaam nagenoeg 

eene kogelvormige massa uitmaakt. Zij werden in de Middellandsche, Roode, 

Atlantische en Stille Zee waargenomen, en dragen de namen van Rhizöpkijsa 

of Epibulia filiformis, plänestöma en andere. 

Men kent eene of eenige zeer merkwaardige soorten, Athoribia, welke 

van al de voorgaande door de volgende bijzonderheden afwijken. Haar stam 
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is zoo kort, dat de zuigpijpen, armen en vangdraden, dadelijk onder de 
luchtblaas zitten, en de bladvormige dekstukken zijn straalsgewijze om de 
luchtblaas zoo gerangschikt, dat zij een klokvormig dak vormen, waaronder 
alle voornoemde andere deelen kunnen worden teruggetrokken. De vang= 

draden zijn getakt. De zwemklokken ontbreken. Men heeft deze dieren in 
de Middellandsche zee aangetroffen. De meest bekende soort wordt Ath. 
rosacèa genoemd. 

De Dubbel-klokken. (Diphyes.) 

De stam dezer dieren vormt eenen langen steel, waaraan, op tamelijk kleine 
tusschenruimten, telkens eene zuigpijp, de geslachtsblazen, draadvormige 
getakte vangdraadjes en, ter bescherming dezer deelen, een trechter of klok 
vormig dekstuk zitten; terwijl het vooreinde van den stam tusschen twee 
naast of achter elkander liggende, zwemklokken gelegen is. De enkele dek- 

stukken met de daartoe behoorende zuigpijp en vangdraden, of de enkele 
zwemklokken worden niet zelden, van den stam afgezonderd, in zee drijvende 
gevonden, en werden vroeger voor enkele dieren gehouden, aan welke men de 
namen van Eudoxia, Cymba, Ersea, Enneagönum, Cuboides en Aglaisma 

gaf. De stam dezer dieren bereikt niet zelden verscheidene voeten lengte. 

Bij de eigenlijke Diphyes liggen de zwemklokken achter elkander en zij 
zijn langwerpig, trechtervormig en nagenoeg van gelijke grootte. Hiertoe 

behooren Diph. turgida, Sieboldii en acuminaäta uit de Middellandsche zee 
en Diph. truncäta van de kust van Noorwegen, 

Bij anderen, Abyla, zijn de zwemklokken langwerpig en achter elkander 
geplaatst, zoo als bij de voorgaanden, maar de voorste is veel kleiner dan de 
achterste. Hiertoe behoort Abyla pentagòna uit de Middellandsche zee. 

Bij nog anderen, Praya, liggen de zwemklokken naast elkander : zij zijn 
rondachtig en van gelijke grootte. Hiertoe behoort Praya maxima of eym- 
biformis uit de Middellandsche zee. 
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DE GELEI-DIERTJES. (PROTOZOARIA.) 

Dit zijn zeer kleine of mikroskopisch kleine, in het water levende diertjes ; 

zonder mond, aars of inwendige afzonderlijke werktuigen; met een min © 
meer straalvormig en geleiachtig ligchaam ; hetgeen dik wijls in hoorn- of kalk= 
achtige pantsers, of in kalkschalen die niet zelden op hoorns gelijken, ingesl 
ten is; hetgeen bij de volkomene voorwerpen zonder trilhairen, maar steeds 

van een grooter of kleiner aantal van weeke, aan het einde somtijds geknopte 
draden voorzien, of veranderlijk is, en min of meer onregelmatige vinger= 
achtige stralen uitzendt. Het vertoont eenen vasten ondoorschijnenden kern en 
somtijds eene voor eene geringe zamentrekking vatbare blaas. Men heeft 
de meening geopperd, dat bij sommigen (de Polythalamia) een grooter of 
kleiner getal voorwerpen tot een geheel vereenigd zijn. De meesten schijnen 

zich niet door stekken voort te planten, maar jongen voort te brengen, in vorm — 

gelijk aan de ouden. Zij voeden zich, door vloeibare stoffen aan de geheele — 
oppervlakte van hun ligchaam in te zuigen; sommigen drukken vaste deeltjes 
in hun ligchaam, die alsdan daarin allengskens opgelost worden. Zij worden 
in zoo groote meuigte in rivieren, meren en de zee aangetroffen, dat aan 
vele plaatsen de kalkachtige overblijfsels van levende of fossiele soorten een 
hoofdbestanddeel van het zand der stranden, of van kalk, klei= of mergel 
soorten uitmaken. 

Men kan bij deze afdeeling de volgende hoofdvormen onderscheiden. 
De Proteïden, Proteus, ook Amiba of Amba genoemd, zijn zeer kleine, 

naakte diertjes, welke het voorkomen hebben van een uit weeke korreltjes 

zamengesteld klompje slijm, hetgeen, bij de beweging, gedurig van gestalte 
verandert, doordat het ligchaam tot eene onregelmatige schijf met onregel- 
matige dikke vingervormige, en als stralen uitloopende uitsteeksels uitgebreid 
wordt. Zij worden in het grootste gedeelte van Europa en Siberië, op het 
bezinksel van het zoetwater, of aan waterplanten in beken, rivieren en meren 
waargenomen. De grootste soort, Proteus princeps, bereikt een-zesde lijn 
lengte. Prot. diffluens is viermaal kleiner in middellijn. 

De Difflugia’s, Diffugia, zijn Proteïden, wier lijf besloten is in een 
hoornachtig min of meer eirond busje met slechts ééne opening, uit welke 
de dikke vingervormige, weeke uitsteeksels van haar lijf, even als bij de 
Proteïden voortgeschoven worden, in de gedaante van kleine , somtijds ineen- 
loopende en getakte stroomen van langzaam vloeijend wasch. Bij Diffl. protei- 
formis, die men, zoo als de volgenden, aan planten in zoetwater vindt, 

is het busje rondachtig en met kleine zandkorreltjes bedekt; zij vertoont 
meestal een tiental armachtige uitsteeksels, die somtijds getakt of gedeeltelijk 
ineengesmolten zijn. Bij Diffl. oblonga is het busje langwerpig eirond, en 
er zijn veelal slechts twee tot drie zeer dikke armen aanwezig. Bij Difft. 
(Euglypha) Dujardinü is het busje, op de wijze van een Mosaïk, uit kleine 
deeltjes zamengesteld. 

Het lijf van andere, in zoetwater waargenomene, soorten met dikke 

armen, Arcella, is overdekt door een schotel— of schildvormig pantser. Bij 
Arc. vulgâris is dit pantser schotelvormig, en heeft eenen gladden, ronden 
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d; bij Arc. dentäta is het pantser van boven plat, voor het overige zes- 
meerhoekig, waardoor facetten ontstaan, welke aan den rand in puntige 

oeken uitloopen. Bij Arc. (Cypluydium) auréóla is het pantser onregelmalig, 
€n van bulten voorzien. 

Anderen, de Acineten (Acineta), hebben een rondachtig, of min of meer 

‘driehoekig, in een vlies gehuld ligchaam, met eenen steel, waarmede de 
meesten aan andere kleine waterdiertjes of waterplanten vastzitten; en uit 
hetwelk, veelal aan het tegenovergestelde einde, eene menigte, somtijds als 
in bundels vereenigde, weeke, draadvormige, aan de punt gewoonlijk geknopte 
stralen te voorschijn komen. Deze stralen of voelers kunnen verkort en verlengd, 
maar niet geheel in het lijf teruggetrokken worden; het dier omvat daarmede 
de in zijne nabijheid komende andere diertjes, en drukt deze in zijn ligchaam, 

waar zij, vervolgens daarin overgaande, oplossen. De jongen , welke in het 

moederlijf ontwikkelen, breken diens wand door, en deze sluit zich vervolgens 

wederom ; zij hebben in den beginne eenen eironden vorm en de steel ontbreekt. 
Deze diertjes, welke door hun gesteeld ligchaam eenigzins aan de Klokdier- 

tjes (Vorticella) doen denken, worden zoowel in zoet— als in brakwater aan- 

getroffen. Eene der gewoonste soorten, Ac. tuberosa, heelt een driehoekig 
Jigehaam, aan het vooreinde met eenige knobbelijes, uit welke de voelers als 
bundels te voorschijn komen. Bij Ac. Lymbyi, uit de Oostzee, is het lijf rond 
en de steel zeer dik. — De gewone der niet vaslzitteude soorten is Ac. (Podo- 
phrya) fira, die op vele plaatsen vrij in het zoetwater aangetroffen wordt, 
en een rond ligchaam heeft met eenen twee of drie maal langeren en aan 

het einde somtijds gevorkten steel. 
De zondiertjes, Actinophrys, hebben een ongesteeld, rond ligchaam, uit 

hetwelk aan alle zijden fijne, weeke, beweeglijke draden voortkomen, die 
het ligchaam veelal in lengte overtreffen. Deze diertjes vereenigen zich niet 
zelden, twee of meer, met de randen van hun lijf, die alsdan ineensmelten. Zij 
brengen levende jongen voort, en worden zoowel in het zee— als in zoetwater 
aangetroffen. Zij gebruiken hunne draden even als de Acineten, om andere 
mikroskopische diertjes te vangen, en die in hun ligchaam te drukken; 
buitendien dienen de draden tot het tasten en de plaatsbeweging. Eene 
der gewoonste soorten in zoetwater is Act. sol. Zij is witachtig en door- 
schijnend; beweegt zich langzaam, verlengt en verkort hare stralen, die 
alsdan aan het einde een knopje vormen. Eene andere soort, Act. oculata, 

komt uit de Oostzee. 
De Miliola’s, Miliùla, zijn Zondiertjes met een kalkachtig pantser, hetgeen 

in eenen halven cirkel om eene as gelegen is. Eene der gemeensten is Mil. 
vulgäris, met zeer lange en fijne, draadvormige aanhangsels, gelijkende op 
die der Zondiertjes. 

De overige, en wel het grootste getal der Geleidiertjes, de Cochlozoaria, 
gewoonlijk Polythalamia of Foraminifera genoemd, zijn door eene kalk 
achtige schaal omsloten, welke allerlei, niet zelden zeer sierlijke gedaanten 
vertoont, veelal op hoorns, vooral op die van sommige Polypslakken, gelijkt, 
maar van binnen in kamertjes verdeeld is, wier tusschenschotten bij de eenen 
door openingen met elkander verbonden zijn, bij de anderen niet. Het lig- 
chaam dezer diertjes, of de ligchamen, (want sommigen veronderstellen, dat 
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ieder hoorn een zamengesteld dier bevat) zendt uit ieder dezer kamerlj 
door zeer fijne gaatjes, één of, in de meeste gevallen, een aanzienlijk getal 
zeer fijne, weeke draadjes, gelijk aan die der Zondiertjes. Zij worden 
vooral aan de zeestranden, in sommige streken in buitengewone menigte 
aangetroffen, en de overblijfsels der zeer talrijke fossile soorten maken ni 
zelden een hoofdbestanddeel uit van kalkgebergten ,“ van dikke lagen van klei 
mergel en andere aardsoorten. Velen hebben de grootte van een speldekop 
sommigen worden zoo groot als eene erwt, en anderen nog grooter. — B 
de eenen (Stichostegïa) zijn de kamertjes van den hoorn in de rigting eene 
enkele regte lengteas, aan elkander verbonden. Onder deze behooren Nodosa- 
ria scalâris, een duim lang, dikker dan eene middelmatige speld, op een snoer 

van twaalf tot vijftien geribde parelen gelijkende; Orthocera lamellosa, veel 
kleiner dan de voorgaande, maar in het algemeen van dezelfde gedaante; Mar- 
ginùla tricarináta, kogelvormig met drie overlangsche uitspringende lijsten.— 
Bij anderen, Enallostegia, vormen de kamertjes twee of drie langs elkander 
loopende rijen : onder deze behoort Polymorphtna gibba : met een traan- 
vormigen hoorn.— Bij nog anderen, Heltcostegia, zijn de kamertjes spiraal= 

vormig opgerold en zij doen hierdoor, zoo als ook door hare uiterlijke 
gestalte, min of meer aan de hoorns van Nautilus of andere verwante soorten 
denken : dit is vooral het geval met Rotalina braculeâta ; bij Rot. armâta 
vormen de enkele kamers eenen driehoek, en de geheele hoorn vertoont 

derhalve diepe, hoekige insneden. Bij Polystomella erispa is de hoorn 
ruitvormig; bij Planorbulina zeer plat en schijfvormig. — Bij nog anderen, 
Entomostegia, is eene dubbele rij van spiraalsgewijze geplaatste kamers aan _ 
wezig; b.v. bij Cassidùla lervigâta, wier hoorn ook eenigzins op dien van 
Nautilus gelijkt. — Er zijn er eindelijk, wier kamertjes om eene lengteas, 
maar zoo geplaatst zijn, dat zij de geheele lengte van den hoorn innemen, 
en elkander omvatten. Eene dezer is Quingueloculina savörum : zij heeft 

de gedaante van een, van vijf lengteribben voorzien, tonnetje. 
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4 DE SPONSEN, (SPONGIZE)) 
___Men omvat onder den naam van Sponsen een aanzienlijk aantal, in het 

“water en wel grootendeels in de zee voorkomende natuurvoorbrengselen, 
welke aan de grens tusschen het dier- en plantenrijk schijnen te staan, en 

door de schrijvers, zoowel door die over dieren— als plantenkunde, veelal geheel 

buiten acht gelaten worden. De Sponsen vertoonen zich, in den eersten staat 

van hun bestaan, als kleine, eironde, met trilhairen bezette, vrij in het water 

zwemmende, en om al deze reden op de embryo's van vele lage dieren ge- 

lijkende wezens; die zich echter weldra aan andere voorwerpen vasthechten 

en,‚ zoo als het schijnt zeer spoedig, tot min of meer groote ligchamen van 

verschillende grootte en allerlei gedaante, maar niet zelden op polypstokken en 

allerlei gewassen gelijkende, aangroeijen. Zij bestaan alsdan uit een vezel— 

achtig, min of meer poreus of door grootere openingen doorboord, door fijne 

naaldachtige stijltjes van kalk of kiezelzuur ondersteunde, voor gevoel noch voor 

zamentrekking vatbaar weefsel, hetgeen met eene geleiachtige of slijmerige 

en derhalve weeke zelfstandigheid overtrokken is, die het eenige overblijfsel 

schijnt te zijn van het dierlijk leven. Zij hebben eene eigenaardige lucht, 

welke velen, hoe lang zij ook gedroogd bewaard mogen zijn, steeds blijven 

behouden. 
De soortsbepaling der verschillende Sponsen laat nog veel te wenschen 

over, en is te moeijelijker, daar de vorm der voorwerpen in het algemeen 

vrij onbepaald is. 
De meest algemeen bekende soorten zijn die’, welke voor ons dagelijksch ge- 

bruik eene zoo groote rol spelen. Het zijn Spongia commünis en usilatissima. 

De eerste is de slechtste en minst duurzame soort voor het gebruik; de tweede 

is de betere soort, van welke de fijnste toilet-sponsen genoemd worden. Zij 
worden in de Middellandsche zee, en de fijnere soorten vooral in de Levant, 
aan de kusten van Syrië, door de kustbewoners, voornamelijk door Grieken, 
gevischt. Men houdt zich met dit bedrijf slechts gedurende de maanden Junij 
en Julij bezig. Het wordt op eenen aanzienlijke afstand van de kust en slechts 
bij goed weder uitgeoefend, ten einde men de onderzeesche rotsbanken, 
waarop de Sponsen zitten, kunne zien. De vangst geschiedt eenvoudig door 
duikers, welke de Sponsen van de rotsen afscheuren. Zoodra de Sponsen aan 
wal gebragt zijn, worden zij in, met water gevulde, kuilen geworpen, en 
zoolang met de voeten getrapt, totdat alle gelei en het daaraan hangende 
zwarte vuil verwijderd is: zij worden vervolgens gedroogd, en naar de hoofd- 
markten, Beiruth, Tripoli en Lattakiek gebragt, van waar zij verder verzonden 
worden. 

In het zoetwater van ons werelddeel schijnt slechts ééne soort gevonden 
te worden. Dit is Spongia (Spongilla) fluviatilis. Zij zit als eene onregel- 
matige massa van velerlei gedaante aan allerlei in het water groeijende of 
liggende planten of voorwerpen. 

Onder de uitheemsche soorten noemen wij slechts eenige der meest merk- 
waardigen op. Daartoe behooren Spongia (Halicondria)purpurëa van de kust 
van Australië : eene tamelijk kleine, van zeer fijne poriën voorziene, prachtig 
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lila-purperachtige massa vormend. — Spongia (Halic.) tubiformis, uit de 
West-Indische zee : eenen hollen, eenige duim ruimen en eenen voet en meer 

langen cylinder vormend. — Spongia (Grantia) perfoliata, uit de zee om Au- 
stralië, een tot twee voet lang, eenigzins knodsvormig, maar naar boven puntig 

uitlopend : en bestaande uit eenen vingerdikken steel, die op het onderste 
vierde gedeelte vrij, maar vervolgens in zijne geheele lengte door dwarsche, 

ineenloopende schijven van eenige duimen middellijn omgeven wordt. — Spon- 
gia (Halispongia) pluma, uit de zeeën van Australië; van een buitengewoon 
fijn, teêr en doorschijnend weefsel, ongeveer eenen voet lang en van onderen 
in eenen steel uitloopend. — Spongia (Hal.) pala, uit diezelfde zee, vormt 

eene waaijervormige schijf van ongeveer eenen voet middellijn. — Spongia 

(Hal.) campana, uit de West-Indische zee, heeft de gedaante van eenen 
halven tot eenen voet wijden, min of meer onregelmatigen beker zonder voet. 

Eene vooral om hare grootte en haren eigenaardigen vorm merkwaardige 

soort is die, welke onze scheepslieden van tijd tot tijd uit de zee van Achter- 
Indië medebrengen, en die bij hen onder den naam van Neptunus-beker 
bekend is. Deze soort, welke men derhalve Spongia (Poterion) Nepluni 
kan noemen, heeft de gedaante van eenen ongeveer vier voet hoogen, regtop- 
staanden trechter, die aan den bovenrand twee tot drie voet in middeilijn 
heeft, wiens steel echter geheel massief is. Zij zit met het ondereinde van 

dezen steel aan den grond der zee vast, zoo als de veelal daaraan gegroeide 

koralen en andere zeedieren bewijzen. De wanden van den trechter zijn 
ongeveer eenen duim dik, van vele kleine ronde gaten doorboord, van buiten 
echter aan de meeste plaatsen door eene minder poreuse korst overtrokken. 

Wij willen hier nog gewag’ maken van een, in de Japansche zee, voor- 
komend raadselachtig natuurvoortbrengsel, hetgeen aan de plaats zelve naauw- 
keurig dient bestudeerd te worden, alvorens men zich een juist begrip daarvan 
zal kunnen vormen. Het wordt Hyalomena setacea genoemd. Het, zoo het 
schijnt, onderste gedeelte bestaat uit eene vuistgroote of kleinere, min of 
meer eironde, grijsachtig wille spons van een los weefsel. Uit het midden 
van deze spons komt aan het boveneinde, een bundel, van een pink dik of 
dunner en gewoonlijk een en eenen halven voet lang, van harde maar elastische 
draden te voorschijn, die, aan zijn oudergedeelte, overtrokken is door eene 

bruingrijze korst, waarop eene menigte wratjes, hoogstens zoo groot als 
kleine doperwten zitten, die de gedaante hebben van kleine zamengetrok- 
kene Actinia's zonder voelers. Voornoemde elastische draden zijn eenigzins 

spiraalvormig gedraaid en fraai glanzig wit, zoo dik als paardehair, maar 
het gedeelte, hetgeen in de eigenlijke spons zit, is veelal minder hard en 
dik, en doet aan asbest denken. De vezels van de spons vereenigen zich 
aan haar boveneinde innig met de korst, welke de draden der zuil bekleedt. 
Desnieltegenstaande wordt men, om de verschillende heterogene bestand 
deelen van dit geheele natuurvoortbrengsel, tot de vraag genoopt, of de Spons 
inderdaad moet beschouwd worden als wezentlijk te behooren tot den bundel 
draden met zijne korst en hare polypachtige uitsteeksels. 
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KRUIPENDE DIEREN. 

De gewone zoetwater-schildpad van Sumatra (Emys Diardit). 

(Van boven en van onderen gezien.) '/2. 

Dezelfde (voor- en achterpoot). */a. 
De Japansche lederschildpad (Trionyz japonicus). (Van onderen 

en van boven gezien.) %/s. 
De leder-zeeschildpad (Chelonia coriacea). Warme luchtstre- 

ken. */is. 
De matamata (Cheliys fimbriata). Cayenne. (Kop van boven.) Ye. 

. De groote Kaapsche landschildpad (Testudo pardalis). (Voor- 

en achterpoot.) */. 
De groote lederschildpad van Java (Trionye stellätus). (Kop, 

voor- en achterpoot.) */s. 
De caret—zeeschildpad (Chelonia imbricata). Tropische zeeën. 

(Kop.) Ys. 
. De couane (Chelonia cephalo). Middellandsche zee. (Voor- en 

achterpoot.) '/s. 
De krokodil der Goudkust (Crocodilus intermedius. */ao. 
De grasgroene waraan (Monitor prasinus). Nieuw-Guinea. '/s. 
De kleine gecko van Java (Gecko [Hemidactylus] frenatus). '/. 

„ Teenen van gecho’s. '/1, 
Een platvinger (Platydactylus guttatus). Java. (Van onderen.) 

.„ Een waaüjervinger (Ptyodactylus fimbriatus). Madagascar. (Van 
onderen en van boven.) 

Een halfvinger (Hemidactylus rapicauda). Suriname. (Van on- 

deren.) 
Een halfvinger (Hemidactylus froeenatus). Java. (Van onderen.) 
Een bladvinger (Phyllodactylus tuberculosus). Californie. (Van 

onderen.) °/. 
Een schijfvinger (Spheeriodactylus phantastieus). Cuba. (Van on- 

deren). °%. 
Een naaktvinger (Gymnodactylus marmoratus). Java. (Van on- 

deren.) */1. 
De neus-chameleon (Chameleon nasutus). Madagascar. */. 
De slanke draak (Draco hoematopogon). Java. '/a. 
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De reus-boom—-agama (Gonyocephatus grandis). Malakka. %/. 
De basilisk van Celebes (Basiliscus celebensis). */s. 
De hatteria (Hatteria punctata). Nieuw-Zeeland. */s. 
De blaauwe stekelstaart (Hoplurus azureus). Suriname. °/5. 
De pad-agama van Mejico (Phrynosoma orbiculare). °/s. 
De ridder-anolis (Anolis equestris). Cuba. Ye. 

Dezelfde. (Achterpoot van onderen gezien.) */1. 
De ren-hagedis van Japan (Tachydromus japonieus). */._ 
De gerrhonoltus van Mejico (Gerrhonothus Deppii). */a. 
De zonurus van Nieuw-Guinea (Zonurus Nove Guinee). °/s. 
De chirotes van Mejico (Amphisbena chirotes). '/1. 

De slang-ringhagedis van Zuid-Afrika (Monopeltis capensis). '/,. 
De venus-skink (Scincus cyanurus). Amboina. (Van boven.) “/. 

Dezelfde. (Van onderen.) %/. 
De slangskink van Java (Scincus serpens). *h. 
De blinde skink van Celebes (Dibamus celebensis). (Mannetje) 4/4. 
De blinde slangskink van de Kaap (Typhline Cuvier). '/1. 

De gestreepte slanghagedis (Typhlops hneatus). Java. '/. 

De groote hartkopadder van Java (Trigonocephalus rhodo- 
stoma). (Kop.) “/. 

De ratelslang van Zuid-Amerika (Crotalus horridus). (Kop.) “1. 
De rhinoceros-adder (Vipera rhinoceros). Goudkust. (Kop.) /. 
De adder van Australië (Vipera acanthophrys). Nieuw-Holland. 

De groene boom-brilslang (Naja Jamesonii). Goudkust. (Kop) 1. 
De geplaveide zeeslang (Hydrophis pelamidoides). Sunda-zee. 

(Kop.) %. 
Dezelfde, (Staart) /1. 

De klimslang van Borneo (Herpetodryas Horner). (Kop.) 
De eijervreter (Natrix of Dasypeltis scaber). Kaap. (Kop.) */1. 
De woelslang van Noord-Amerika (Heterodon platyrhinusy 

(Kop) */s- 
De dubbelgekielde wolfslang van de Goudkust (Lycodon bicari- 

natus). (Kop.) %%. 
De herpeton-slang (Homalopsis herpeton). (Kop.) */. 
De takslang van Nieuw-Guinea (Dipsas Nove Guinwe). (Kop.) /. 
De boa-takslang (Dipsas boa). Java. (Kop.) */. 

De langaha (Dryophis langaka). Madagascar. (Kop.) *%. 
De Sunda-python (Python reticulatus). Java. ‘/a. 
De groote wratslang (Acrochordus javanicus). Borneo. (Kop) “/1. 
De bastaard-wratslang (Xenodermus javanicus). Java. (Kop) */. 
De zenopeltis (Xenopeltis unicolor). Java. (Kop.) %/1. 
De glimslang van Suriname (Ilysia seytale). (Kop.) */. 

De wrat-boomkikvorsch (Hyla leprosa). Sumatra. “/. 
De knevel-boomkikvorsch (Hyla leucomystax). Java. %. 
De gras-boomkikvorsch (Hyla erythrea). Sumatra. 4/5. 
De grootkop-kikvorsch (Rana Hasseltit). Java. %/s. 
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De gehoornde kikvorsch van Sumatra (Ceratophryne nasuta). 4/5. 
De lijstenpad (Bufo biporeatus). Java. 9. 
De kkvorschpad van Nieuw-Guinea (Bombinator oxycepha- 

lus). *|. 
De boom-kikvorschpad van Java (Bombinator balteatus). 4), 
De muispad (Myiobatrachus paradoxus). Nieuw-Holland. “/,. 
De Afrikaansche pipa (Xenopus Boiei). */, 
De Surinaamsche pipa (Pipa tedo). °/,. 

De nagel-salamander (Salamandra unguieulata). Japan. 5/. 
De reuzen-salamander van Japan (Salamandra maxima). ). fs. 

De reuzensalamander van Noord-Amerika (Menopoma gigan- 
tea). */s. 

De amphiuma (Amphiuma means). Noord-Amerika. #/,. 
De groote sirene (Siren lacertina). Noord-Amerika. */5. 
De menobranchus (Menobranchus lateralis). Noord-Amerika. “/.. 
De hypochthon of proteus (Hypochthon anguineus). Carinthië. */a. 
De axolotl (Siren axolotl). Meir van Mejico. */a. 

De cecilia van de Goudkust (Cecilia tentaculata). *|s. 

VISSCHEN. 

De gestreepte thonijn (Thynnus fasciatus). Allantische Oceaan. 4/,. 
De zeil-zwaardvisch of heiwo van Japan (Histiophorus orien- 

talis). ®/ao. 

De schee-makreel (Gasteroschisma melampus). Zuidpool-zee. 2/5. 
De gewolkte zonnevisch (Zeus nebulosus). Japansche zee. */,. 

De Japansche spreivisch (Stromateus punctatissimus). Japan- 
sche zee. */. 

De ijsvisch (Pagetodes antarcticus). Zuidpool-zee. 1/,. 
De neusvisch van Australië (Notacanthus sezspinis). */a. 
De kuiflintvisch van Japan (Lophotes Capellei). *a. 
De zadel-lipvisch (Labrus mesolhorax). Kusten van Java. °/s. 
De belager (Epibulus insidvator). Java. */s. 

De gezoomde papegaaivisch (Scarus limbatus). Sunda-zee. fs. 
De koraal-plesiops (Plesiops corallicola). Sunda-zee. '/a. 
De snoek-slangklimvisch (Ophiocephalus lucius). Java. */a. 
De kleine draadklimvisch (Frichopus trichopterus). Java. ‘/,. 
De baars-ombervisch uit de Sunda-zee (Lobotes erate). *|.. 
De geele draadvisch (Polynemus sextarius). Indische zee. */a. 
De gestipte papegaai-beitelvisch (Hoplognuthus punctatus). Ja- 

pan. ‘fs. 

De roodvinnige zeebrasem (Lethrinus erythropterus). Java. ‘|. 
De welifer van Japan (Velifer japonicus). °/s. 
De triangel-klipvisch (Choetodon triangulum). Moluksche zee, '/a. 
De wos-ledervisch (Amphacanthus vulpinus). Ternate. s/,. 
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De eenhoorn-chirurgijn (Acanthurus [Naseus) fronticornis). 
lebes. 4/4. 

De rivier-harder van Java (Mugil lepidorhynchus). ®/s. 
De goudbarbeel van Japan (Mullus chrysopleuron.) '/s. 
De Nippon-bloedoog (Priacanthus niphonius). Japansche zee. '/s. 
De gedoornde soldaat (Holocentrum spinosisstmum). Japansche 

zee. °/s. 

De zeil-eyerlsen (Serranus altivelis). Kust van Java, ®/s. 
De diploprion (Diploprion bifasciatum). Java. ®/s. 

De dubbelring-sterrekijker (Uranoscopus bicinctus). Japan. ®/s. 
De harlekijn-zeescorpioen (Scorpaena multicolor). Java. '/s. 
De pantser-zeehaan uit de Moluksche zee (Peristedion laticeps). ‘/s. 
De monocentris (Monocentris carinata). Japansche zee. 4/5. 
De oreosoma (Oreosoma coniferum). Atlantische Oceaan. */. 

De Japansche zeeduivel (Lophius setigerus). +, 
De Indische paddevisch (Batrachus grunniens). °/s. 
De roode snottolf (Cyclopterus puniceus), Australië. '/,. 
De pluim-salarias (Salarias periophthalmus). Middellandsche 

zee. '/,. 
De juffer-gobius (Gobius elegans). Java. "1. 
De platyptera (Platyptera trigonocephala of aspro). Java. ®/. 
De maan-callionymus (Callionymus lunatus). Japan. ®/s. 
De patecus (Patecus fronto). Zuidpool-zee. */s. 
De chenichthys (Cheenichthys rhinoceratus). Zuidpool-zee. %/s. 
Het wondervischje (Calloptylon mirum). Zuidpool-zee. "/,. 
De witte zuigervisch (Echeneis albescens). Japansche zee. */s. 
De ateleopus van Japan (Ateleopus japonicus). *],. 
De Australische grenadier (Macrurus australis). */s. 
De Australische dwerg-aal (Cheilobranchus dorsatus). Austra- 

lië. “/. 
De sireenvisch van Brazilië (Lepidosiren paradoxa). ']s. 
De gestipte val (Silurus bimaculatus). Java. '/a. 
De breedbaard-vinval (Pimelodus platypogon). Java. Vs. 
De chango (Chatoessa chanyo). Moluksche zee. */s. 
De osteoglossum van Borneo (Osteoglossum formosum). */s. 
De vlagzalm van Noord-Amerika (Thymallus signifer). Noord- 

Amerika. ®%/s. 

De astronesthes (Astronesthes niger). Australië. */,. 
De dunne modderkruiper (Cobitis oblongus). Java. */. 
De tandkarper van Montevideo (Cyprinodon multidentatus). /. 
De langvin-pharaonsvisch (Mormyrus longipinnis). Nijl. °s. 
De ster-schol (Pleuronectes myriaster). Japan. ®/s. 
De Australische snip-fluitbek (Centriscus humerosus). °/s. 
Hei slang-zee-draakje (Pegasus natans). Australië. */. 
De maanvisch (Orthagoricus mola). Japan. */ss. 
De rivier-stekelbuik (Tetrodon fluviatilis). Oost-Indië, “/,. 
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De morgenster-koffervisch (Ostracion boöps). Australië. '/,. 
zwarte hoornvisch (Balistes niger). Roode zee. “/s. De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

draakvisch (Chimera monstrosa). Japan. '/s. 
slanke hamervisch (Sphyra Blochië). Sunda-zee. '/io. 
reushaai (Squalus carcharias). Middellandsche zee. */so. 
gestreepte hondshaai (Scyllium fasciatum). Java. ‘Js. 
haai-zaagvisch (Pristis cirrhatus). Japan. '/s. 
gestipte pijlstaartrog (Trygon liymna). Java. '/s. 
sidderrog van Galvani (Torpedo Galvani). 
zee. */s. 

Middellandsche 

slakprik (Amphiozus lanceolatus). Middellandsche zee, “/, 

GELEDE DIEREN. (4RTIOULATA) 

INSECTEN, (INSECTA.) 

REGTVLECUGELIGE INSECTEN. (ORTHOPTERA.) 

PL.l. Fig. 4. 
„ 

„ 

„ 

SPRINGENDE, 

> 
and 

Bosch-sprinkhanen. (Zocusta.) 
Locusta neriifolium. Java. ®/. 
Megalodon ensifer, Mannetje. Java. '/,. 

Veld-sprinkhanen. (Gryllus.) 
Aecridium gallinaceum, Wijfje. Java. '/,. 5 

4. Truxalis nasuta. Java. ®/. 
5. Pneumora variolosa. Kaap de Goede Hoop. */,. 

6. 

LOOPENDE,. 

Krekels. (dcheta.) 
Gryllotalpa vulgaris. Europa. 9/1. 

Spook-sprinkhanen. (Mantis) 
7. Mantis laticollis. Java. */. 
8. Mantis rhombica. Java. */. 
9. Mantis punctata. Java. */. 

10. Phasma pulchellum. Java. '/s. 
11, Phasma nematodes. Java. '/s. 
12. Phyllium siccifolium. Java. ‘hi. 

15. 

14, 

Kakkerlakken. (Blatta.) 
Blatta lurida. Java. %/. 

Oorwormen. (Zosficula.) 
Forfieula brachynota. Sumatra. /,. 
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STAART-INSECTEN. 

Suikergasten. (Lepisma.) 
Fig.15. Lepisma saecharina. Europa. 5/1. 

Springstaarten. (Podura.) 
» 16. Podura villosa. Europa. 8/1. 
» 17. Anura rosea. Europa. *%/. 
» 20. Sminthurus signatus. Europa. °/1. 

Fig. 18 en 19. Zie de verklaring der figuren bij de SNAVEL-INSECTEN. 

Fig.21 en 22. Zie bij de TORREN. 

NETVLEUGELIGE INSECTEN. (VEUROPTERA.) 

Waterjuffers. (Zibellula.) 
Pl. 1. Fig.4. Libellula tillega. Java. */1. 

» 2. Agrion chinensis. China. */. 

Mieren-leeuwen. (Myrmeleon) 
„ &. Myrmeleon formicarium. Europa. ®/. 
„ A, Ascalaphus italieus. Warm Europa. ®/. 

Krip-vliegen. (Memerobius.) 
» 5. Hemerobius perla. Europa. 4. 

Semblis. (Semdlis.) 
» 6. Semblis lutaria. Europa. 
» 7. Corydalis cornuta. Noord-Amerika. '/s. 

Kameel-vliegen. (Rapkidia.) 
» 8. Raphidia ophiopsis. Europa. */.. 
» 9. Mantispa pagana. Europa. '/1. 

Scorpioen-vliegen. (Panorpa.) 
» 10. Panorpa communis. Europa //1. 
„ 11, Nemoptera coa. Noord-Afrika. /:. 
» 12. Bittacus tipularius. Europa. ‘/1. 
» 15. Boreus hyemalis. Lapland. °/,. 

Pareljuffers. (Perla.) 
14. Perla pallida. Europa. */. = 

Termieten. (Zermes.) 
» 15. Termes lucifugum. Mannetje. Oost-Indië. 4/1. 
» 16. Termes sumatranum. Wijfje. Sunda-eilanden. %/t, 
» 17, Termes lucifugum. Soldaat. */t. 

Houtluizen. (Psoeus.) 
18. Psocus lineatus. Europa. °/. 

Haften. (Zphemera.) 
„ 19, Ephemera vulgata. Europa. 1. 

hd 

ie tal 
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Kokerjuffers. (Phryganea) 
Fig. 20. Phryganea striata. Europa. '/,. 

» 21, Phryganea capillata. Europa. */. 
» 22, Phryganea montana, Zwitserland. '/s. 

SNAVEL-INSECTEN. (RHYNGOTA.) 

WANTSACHTIGE INSECTEN. 

Landwantsen. (Geocores.) 
Fig. 25. Edessa cervus. Europa. */. 
» 24. Coreus marginatus. Europa. %/. 
» 25. Seutellera signata. Europa. °/. 
» 26. Anisoscelis bilineatus. Brazilië. */,. 
„ 27. Neides tipularius. Europa. °/. 
» 28. Heterotoma spissicornis. Europa. °/1. 
» 29. Reduvins amcenus. Java. '/. 
» 50. Holoptilus ursus. Australië. */1. 
» 81. Leptopus littoralis. Zuidelijk Europa. */:. 
» 52. Cimer lecticularius. Europa. %. 
» 83. Phlea corticalis. Heet Amerika. ®/,. 

WATERWANTSEN. 
» 54. Nepa cinerea. Europa. '/. 
» 95. Belostoma testaceo—pallidum. Oost-Indië. */, 
» 56. Ranatra linearis, Europa. */. 
» $7. Notonecta glauvca. Europa. °/. 

CICADEACHTIGE INSECTEN. 

Cicaden. (Cicade.) 
» 8. „Cicada rhaphideuta. Java. */. 
» 89. Cercopis sanguinolenta. Java. °1. 
„ 40. Membracis mexicana. Mejico. */s. 
» 4l, Centrotus anchorago. Java. */1. 
» 42, Boeydiwum galeritum. Brazilië. */1. 
» 48, Boeydium tintinnabuliferum. Brazilië. °/r. 

‘nn 44, Flata marginella. Madagascar. */,. 
» 48. Fulgora lanternaria. Suriname. 2/5. 

Bladluizen. (dphes.) 
» 46. Aphis enothere. Mannetje. Europa. °/1. 
NRE VA Dezelfde. Wijfje. */. 
» 48, Livia juneorum. Eurcpa, ®/1. 

Schildluizen. (Cocct.) 
» 49. Coccus cacti. Mannetje. Mejico. °/, 
„ ò0. Dezelfde. Wijfje. fn. 

LUIZEN. 

PLL, Fig. 48. Philopterus slilifer. Op den Kalkoen. *°/,, 
» 19. Pediculus suis. Op het Zwijn. '°/:, 
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TORREN. (COLEOPTERA.) 

ZANDTORREN. 
PLL, Fig. 2. Collyris longicollis. Java. 2, 

» 14. Manticora mazillosa. Kaap de Goede Hoop. */,. 

LOOPKEVERS. 
» 8. Carabus auratus. Europa. */,. 
» 4. Casnonia senegalensis. Senegambië. 5/,. 
nd. Mormolyee phyllodes. Java. °/s. 

KORTSCHILDKEVERS. 
» MM. Staphylinus hirtus, Europa. */,. 

WATERTORREN. 
» 7. Gyrinus natator. Europa. °/,. 
„ 8. Dytiscus latissimus. Mannetje. Europa. */,. 
» 14, Hydrophilus spinipennis. Senegambië. '/,. 

KNODSSPRIET-KEVERS. 
» 12. Hister cadaverinus. Europa. °/a. 
» 15. Sylpha thoracica. Europa. 5/a. 
» 15. Neerophorus vespillo. Europa. */5. 
» 48. Paussus wthiops. Nubië. ®/,. 

ZAAGSPRIET-KEVERS. 
» 6. Hemirhipus lineatus. Zuid-Amerika. '/,. 
„ 9. Buprestis gigas. Brazilië. */1. 
» 16. Lampyris noctiluca. Mannetje. Europa. °/,. 
» 47. Dezelfde. Wijfje. */s. 

HOUTTORREN. 
» 410. Lymezylon brevicornis. Guinea. '/. 

BLADSPRIET-KEVERS. 
» 25. Ateuchus sacer. Noord-Afrika. '/t. 
» 26. Scarabveus hercules. Mannetje. Heet Amerika. */s. 
» 27. Dezelfde. Kop en voorborststuk van ter zijde gezien. ‘/a. 
„ 28. Dezelfde. Wijfje. */a. 
» 29. Goliathus giganteus. Goudkust. !/a. 
» 50. Cetonia aurata. Europa. '/1. 
» 44. Lucanus cinnamomeus. Java. '. 
» 42. Tetrophthalma chiloensis (van onderen gezien). Ghiloë. */,. 

MELOE'S. 
» 55. Meloë cordillerw. Andes gebergte. '/1. 
„ 87. Cantharis vesicatoria, Europa. '/. 

MORDELLA'S. 
» 19. Myodites subdipterus. Zuid-Europa. °/. 
» 22. Rhipiphorus bimaculatus. Europa. °/,. 

WESPENTORREN. 

Pl.I, Fig. 2/. Xenos vesparum. Europa. ®/,. 
» 22, Halietophagus Curtisiù. Europa. °/,. 
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ROUWTORREN. 
PII Fig.48. Pimelia bipunctata. Warm Europa. ®h. 

BOKTORREN. 
»n 56. Cerambya speculifer. Cayenne. 'h. 
n 88. Cerambyzx hirtipes. Cayenne. '/1. 
» 40. Prionus cervicornis. Mannetje. Warm Zuid-Amerika. !/e, 
» 46. Acrocinuslongimanus. Mannetje. Warm Zuid-Amerika. ‘/a. 

SNUITKEVERS. 
» 25. Rhina barbirostris. Brazilië. '1. 
„ 31. Cercidocerus nigrolateralis. Java. '/1. 
„ 52. Balaninus nucum. Europa. °/1. 
» 24, Entimus imperialis. Brazilië. 'h. 
» 21, Attelabus coryli, Europa. °/,. 
» 20. Bruchus pisi. Europa. ®/,. 
» 59. Ulocerus squalidus. Brazilië. %/s. 

SAGRA'S. 
» 44. Sagra Buguetii. Mannetje. Cochinchina. t/:, 

HAANTJESTORREN, 
» 54. Hispa atra. Europa. °).. 
n 45. Chrysomela cerealis, Europa. °1. 
» 48, Chlamys monstrosa. Zuid-Amerika. 1ft. 

MARIA-TORREN. 
» ö3. Eumorphus marginatus. Sunda-eilanden. */1. 
n 47. Coccinella septempunctata. Europa. °/. 

VLIESVLEUGELIGE INSECTEN. (HYMENOPTERA.) 

BIJËN. 

PL.IV. Fig. 4. Apis mellifica. Het mannetje. Europa. '/t. 
3: Dezelfde. Het wijfje. */1. 
„ ö. Dezelfde. Eene werkbij. */u. 
» 4. Bombus terrestris. Het wijfje. Europa. */. 
» 8. Euglossa cordata. Amerika, '. 
» 6. Centris clypeata. Warm Amerika. */. 
» 7. Anthophora parietina. Het wijfje. Europa. °t. 
»„ &. Xylocopa auripennis. China. */1. 

ZANDWESPEN. 

n 9. Pelopceus lunatus. Antillische eilanden. !/1. 
» 10, Proneus maxillaris. Westkust van het heete Afrika. #/1, 
» 11, Scolia hortorum., Wijfje. Warm Europa. */1. 

MIEREN. 
» 12. De roode mier (Formica rufa). Europa. Mannetje. 3/2. 
» 15. Dezelfde. Werkmier. °/,. 
» 14, Cryptocerus atratus, Heet Amerika, '/t. 
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BLADWESPEN. 

Fig.15. Tenthredo viridis. Europa. °/,. 
„ 16. Lophyrus pini. Europa. °/s. 

HOUTWESPEN. 
»„ 417. Sirer gigas. Wijfje. Europa. '/1. 

SLUIPWESPEN. 
„ 18, Evania Cube. Cuba. "1. 

„ 19. Pelecinus polycerator. Amerika. '/1, 
» 20. Bracon nominator. Europa. %/e. 

BASTAARD-SLUIP WESPEN. 
» 21. Diapria elegans. Middel-Europa. °/. 
» 22, Mymar pulchellus. Duitschland. */. 

GOUDWESPEN. 
n 235. Chrysis ignita. Europa. ®/s. 

SPRINGWESPEN. 
» 24, Chalcis caudata. Brazilië. '/1. 
» 25. Eulophus pectinicornis. Mannetje. Middel-Europa. */. 
» 26. Thoracantha Latreille. Brazilië. ®. 

GALWESPEN. 
„ 27. Figites scutellaris. Middel-Europa. °/1. 

TWEEYLEUGELIGE INSECTEN. (DIPTERA.) 

MUGGEN. 
Fig. 28. Anopheles bifurcatus. Europa. °1. 

» 29. Psychoda palustris. Europa. °/. 
„ 50. Bibio hortulanus. Europa. ®/a. 
» 81. Dilophus collaris. La Plata, °/. 

SNUITVLIEGEN. 
» 52. Tabanus latus. Chile. '/1. 
» 55. Bombylius tricolor. Bengalen. '/t. 
» 54, Nemestrina longirostris. Zuid-Afrika, '/1. 
» 55. Asilus crabroniformis. Europa. '/. 
» 56. Leptis vermileo. Warm Europa. °/1. 
» 57. Mydas bonariensis. Zuid-Amerika. '/1. 

DOORNVLIEGEN. 
„n 58. Stratiomys chameleon. Europa. '/1. 
» 359. Dicranophora furcifera. Brazilië. '/1. 
» 40. Acanthomera Servillei. Heet Amerika. '/1, 

VLIEGEN. 
» 41, Musca vomitoria. Europa. °/1. 
» 42. Musca carnaria. Europa. °/. 
» 45. Scatophaga stercoraria. Europa. °/. 
n 44. Diopsis atricapilla. Senegambie. °/1. 
» 45. Phora abdominalis. Europa. °/. 
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WESPVLIEGEN. 
Fig. 46. Conops rufipes. Europa. ‘/1. 

» 47. Stomozxys calcitrans. Europa. */s. 

HORZELS. 
„ 48, Oestrus ovis, Europa. */s. 
„ 49. Oestrus bovis. Europa. '/1. 
» 80. Oestrus tarandi. Europa. */s. 

LUISVLIEGEN. 
n 81. Ornithomyia hirundinis. Europa. 5/s. 
» 52. Melophagus ovinus. Europa. °/,. 
»n 55. Nycteribia Westwoodii. Europa. */s. 

VLOOIEN. 

» 54. Pulex penetrans. Mannetje. Heet Amerika, */,. 
„n 5. Dezelfde. Bevrucht wijfje. */,. 

VLINDERS. (LEPIDOPTERA.)— Allen Y,. 

DAGVLINDERS. 

PI.V, Fig. 4. Papilio arjuna. Molukken. 
„ 2, Pieris thiria. Oost-Indië. 

Danais penthesilia. Java. 
Heliconius Langsdorf}ii. Brazilië. 
Vanessa levana. Europa. 
Argynnis moneta. Middel-Amerika. 
Nymphalis iasius. Portugal. 
Satyrus hermione. Warm Europa. 
Polyommatus aleris. Europa. 

» 10. Polyommatus jafra. Java. 
»n 11. Polyommatus licarsis. Brazilië. 
»n 12, Polyommatus basilis. Brazilië. 
» 15. Hesperia thraz. Java. 
» 14, Urania ripheus. Madagascar. 

SoNnsena 

NACHTVLINDERS. 

Sphinxen. (SpAhinz.) 
» 15. Sphinx atropos. Java. 
» 16. Macroglossa stellatarum. Europa. 
» 17. Sesia apiformis. Europa. 
„ 418. Thyris sepulchralis. Noord-Amerika. 
„ 19. Zygena pulchella. Kaap de Goede Hoop. 
» 20. Zygena myodes. Madagascar. 
» 21. Procris nebulosa. Europa. 
» 22, Atychia appendiculata. Mannetje. Hongarijë. 
» 25. Dezelfde. Wijfje. 
» 24. Agarista glycine, Australië. 
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Spinners. (Bombye.) 
Fig.25. Bombye dispar. Mannetje. Europa. 

„ 26. Dezelfde. Wijfje. 
» 27. Orgyia antiqua. Mannetje. Europa. 
» 28, Dezelfde. Wijfje. 
» 29. Psyche calvella. Mannetje. Warm Europa. 
» 50. Cossus macmurtrei. Noord-Amerika, 
» 51. Hepialus humuli. Europa. 

Uilvlinders. (Noctua) 
» 52. Triphena comes. Europa. 

Spanners. (Geometra.) 
n 55. Geometra machaonaria. Golumbie. 
» 34. Geomelra syringaria. Europa. 
»n 55. Geometra grossulartata. Europa. 
» 56. Geometra falcaria. Europa. 

Motten. (rea) 
»n 57, Tinea tapezella. Europa. 
n 58. Crambus retusalis. Europa. 
» 39. Adela Degeerella. Europa. 
» 40. Galleria cerella. Europa. 
» 41. Euplocamus anthracinus. Europa. 

Rolmotten. (Zortriz.) 
» 42, Tortrie vitana. Zuidelijk Frankrijk, 

Vedermotten. (Ptferophorus.) 
» 45. Orneodes hezadactylus. Europa. 
n 44. Pterophorus ptilodactylus, Europa. 

SPINDIEREN. (ARACHNIDA.) 

SCORPIOENEN. (SCORPIONES.) 

Eigenlijke Scorpioenen. (Scorpio) 

PL.VI. Fig. 4. Scorpio mucronatus. Java. */s. 

Tarantel-scorpioenen. (PArynus.) 
» 2. Telyphonus caudatus. Java. '/s. 
n 35. Phrynus reniformis. Java. '/a. 

SPINSCORPIOENEN. (GALEODES.) 

Fig. 4. Galeodes spinipalpis. Zuid-Europa. */s. 

BASTAARDSPINNEN. (PHALANGIUM.) 

Fig.5. Phalangium rugosum. Kaap de Goede Hoop. */. 

» 6. Gonyleptes curvipes. Chile. */. 
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SPINNEN. (ARANE ZE.) 

Fig. 7. Epeira argenteo-flava. Java. '/1. 
» 8, Gasteracantha curvicauda. Java. */,. 
» 9. Gasteracantha fornicata. Java. '/s. 
» 10. Lycosa tarantula. Italië. */,. 
» 11. Mygale atra. Java. */,. 

MYTEN. (ACARI) 

Fig.12. Trombidium phalangii. Op onze Bastaardspinnen. °/.. 
»n 15. Ixodes elegans. Egypte en Senegal. 5/1. 
» 414, Sarcoptes scabiei. Europa. °°/. 
» 15. Demodezr folliculorum. Europa. °/,. 
» 16. Linguatula proboscidea. Europa. '/s. 
» 47. Dezelfde. Kop, van onderen gezien. °/s. 

BEERDIERTJES. (ARCTISCA.) 

Fig. 18. Macrobiotes Hufelandii. Europa. *°®/,. 

ZEE-SPINNEN. (PYCNOGONA.) 

Fig. 19. Pycnogonum balenarum. Noordzee. '/s. 
» 20. Nymphon grossipes. Noorweegsche kust. */. 

KREEFTDIEREN. (CRUSTACEA.) 

KRABBEN. 

PLVII, Fig. 7. Portunus vigil. Moluksche zee. */,. 
»„ 2. Ranina serrata. Indische zee. */a 

BASTAARD-KRABBEN. 

» ö. Remipes tesltudinarius. Kust van Australië. '/. 

EREMIET-KRABBEN. 
„ 4. Pagurus guttatus. Mauritius. */s. 
„ &, Birgus lalro. Stille zee. */o. 

KREEFT-KRABBEN. 
„ 6. Porcellana punctata. Middellandsche zee. “/,. 

KREEFTEN. 
» 7. Palinurus fasciatus. Sunda-zee. */s. 
» 8. Seyllarus latus. Middellandsche zee. */4. 
» 9. Palemon lar. Oceaan. '/z. 

SQUILLA-KREEFTEN. 
» 10. Squilla stylifera. Indische zee. '/. 
» 11, Phyllosoma commune. Oost-Indië. */s. (*) 

(!) Volgens nieuwe onderzoekingen zijn de Phyllosoma’s niets dau de jougen van 
Langoesten (Palinurus). 
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VL0O-KREEFTEN. 
Fig.12. Gammarus locusta. Noordzee. %/s. 

LUIS-KREEFTEN. 
n 15. Cyamus Delphinii. Op Dolfijnen. */s. 
» 14. Caprella tuberculata. Middellandsche zee. */,. 

ARMADIL-KREEFTEN. 
» 15. Porcellio scaber. Europa. °/s. 
» 16. Spheroma serratum. Middellandsche zee. %/,. 

CYCLOOP-KREEFTEN. 
n 17. Cyclops quadricornis. Europa. °/,. 
» 18. Cypris fusca. (Een der twee schalen is weggenomen. 

Europa. */. 
» 19. Daphnia pulex. Europa. °/ 
» 20. Branchipus paludosus. Europa. 5/2. 
» 21, Apus cancriformis. Europa. */,. 

ROG-KREEFTEN. 
PLVIIL Fig./. Limulus longispina. Van boven gezien. Japansche zee. '/a. 

„ 2. Dezelfde. Op de buikzijde gezien. '/s. 

PARASIET-KREEFTEN. 
»n &. Argulus foliaceus. Europa. */,. 
» 4, Lernea branchialis. Wijfje. Noordzee. */,. 

» 8. Chondracanthus cornutus. Mannetje, ter zijde gezien. 
Europa. °°. 

„ 6. Dezelfde. Wijfje, van boven gezien. *°/. 

MOSSEL-KREEFTEN. 
» 7. Anatifa levis. Van de rugzijde. Sunda-zee. */s. 
Jk” Dezelfde. Van de buikzijde. 
ei. Dezelfde. Van ter zijde. 
» 10. Polheipes imbricatus. Moluksche zee. */. 
» 11. Cineras vittata. Atlantische Oceaan. */. 
» 12. Otion Cuvierii, Van de buikzijde, Noordzee. '/,. 
» 15. Dezelfde. Van de rugzijde. 
„44. Dezelfde. Van ter zijde. 

» 45, Balanus tintinnabulum. Mauritius. '/1. 

DUIZENDBEENEN. (UYRIAPODA.) 

DUIZENDPOOTEN. 
n 16. Scolopendra javanica. Java. */. 
» 17. Geophulus Lefebvrii. Egypte. '/1. 
» 18. Scutigera araneoides. Middel-Europa. */. 

MILLIOENPOOTEN. 
» 19. Julus flavizonatus. Zuid-Amerika. “/. 
» 20. Polydesmus pallipes. Middel-Europa. °/1. 
» 21. Glomeris marginata. Europa. °/,. 
» 22, Polyvenus lagurus. Middel-Europa. 2/4. 
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WEEKDIEREN. (MOLLUSC4.) 

POLYP-SLAKKEN. (POLYPOCOCHLI.) 

INKT VISSCHEN. 

SEPIA'S. 

Pl.1l. Fig.1. Sepia unita. Java. */s. 
» 2. Onychotheutys angulata. Java. *s- 
» 5. Spirula Peronii. Atlantische zee. '/:. 
» 5a, Dezelfde. (De hoorn.) “/. 

POELPEN. 

» 4. Octopus lunulatus. Moluksche zee. */s. 

» 5. Argonauta argo. (Het wijfje zonder hoorn.) Middelland- 

sche zee. */,. 
„ Sa, Dezelfde. (De horen.) */s. 

NAUTILUSSEN. 

Fig. 6. Nautilus pompilius. (Van boven gezien.) Moluksche zee. '/,- 

SLAKDIEREN. (COCHLI.) 

VOETSLAKDIEREN. (PODOCOCHLI) 

HOORNSLAKKEN. 

LANDHOORNS. 

Boomhoorns. (Helix) 

Fig.9. Helix striolata. Java. * in 

Tijgerhorens. (Bulimus.) 
» 10. Bulimus zebra. Java. hu. 

Auricula’s. (Aurieula.) 
„ 11. Auricula Myde. Oost-Indië, */. 

Cyclostoma’s (Cyclostoma.) 
» 42. Cyclostoma variegatum. Java. 'h. 
„ 42a, Dezelfde. (De hoorn.) */. 

MODDERHOORNS. (LINV ZEI.) 

Eigenlijke Modderhoorns. (Limnaus.) 

Fig.45. Limneus stagnalis. Europa. */. 
„ 15a. Dezelfde. (De hoorn.) 
» 14. Planorbis corneus. Europa. */. 
n 44a. Dezelfde. (De hoorn.) '/. 

Ampullaria’s. (dmpullaria.) 

„ 45. Ampullaria cornu arietis. Oost-Indië. */. 

Fig. 7, 8en 16. Zie bij de NAAKTE SLAKKEN. 
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ZEEHOORNS. (OCEANIDES.) 

SLEUFHOORNS. 

PL. IL. Fig. 

= 

„ 

„ 

Stekelhoorns. (Murex.) 
17. Murer cornutus. Moluksche zee, '/,. 

Trompethoorns. (Pritonium.) 
14. Tritonium nodiferum. Moluksche zee. '/,. 

Spilhoorns. (Fwsus.) 
20. Fusus acutus. Moluksche zee. */. 

Peerhoorns. (Pyrula.) 
15. Pyrula ficus. Indische zee. °/s. 

Vleugelhoorns. (Strombus.) 
16. Strombus lentiginosus. Indische zee. !/,. 
19. Pterocera multipes. Indische zee. °/s. 
18. Rostellaria pes pelecani. Middellandsche zee. '/,. 

Myterhoorns. (Mitra.) 
10. Mitra pontificalis. Moluksche zee, '/1. 

Vathoorns. (Dolium.) 
8. Dolium perdiz. Moluksche zee. !/1. 

Harphoorns. (Harpa.) 
11, Harpa ventricosa, Indische zee. 1/a. 

Toothoorns. (Conus) 
ö. Conus cedo nulli. Moluksche zee. '/1. 
6. Conus teztilis. Moluksche zee. */,. 

Voluten. (Voluta.) 
9. Voluta ethiopica. Moluksche zee. */,. 

Dadelhoorns. (Oliva.) 
12. Oliva pica. Molukken. '/. 

Poreeleinhoorns. (Cypraa.) 
7. Cyprea mappa. Indische zee. '/, 

15. Ovula vulva. Antillen. */1. 

TOLHOORNS. 

”„ 

Tollen. (Frochus.) 
5. Trochus pyramidalis. Roode zee. 1/1. 

Delphinula’s. (Delphinula.) 
4. Delphinula laciniata. Indische zee. '/t. 

Tanthina’s. (Zanthina.) 
1. Ianthina communis. Atlantische zee. !/t. 
fa. Dezelfde. (De hoorn.) '/1. 

Nerita’s. (Nerita.) 
2. Nerita polita. Indische zee. '/1. 



559 

NAPHOORNS. 

Zeeooren. (Haliotis.) 

Fig. 21, Haliotis tricostata. Indische zee. */. 

Vensterhoorns. (Fissurella.) 
» 26. Fissurella greca. Middellandsche zee. '/,. 

BUISHOORNS. 
» 25. Vermetus dentiferus. Middellandsche zee. '/, 
» 22. Siliguaria muricata. Indische zee. */2. 

TANDHOORNS. 
» 27. Dentalium elephantinum. Indische zee. */,. 

NAAKTE SLAKKEN, 

LANDSLAKKEN. 
PL. Fig. 7. Limax rufus. Europa. 4, 

„ 8. Testacella haliotidea. Zuid-Europa. */,. 

STRANDSLAKKEN. 
» 16. Oncidium punctatum. Java. “Jr. 

ZEESLAKKEN. 

Schermslakken. (Pleurobranchus.) 
PLL, Fig. 7. Pleurobranchus Meckelii. Middellandsche zee. */s. 

» 12, Umbrella mediterranea. Middellandsche zee. */1. 

Schotelslakken. (Patella) 
PIL. II. Fig. 24. Patella lugubris. (Van boven.) Zuidzee, “1. 

„ 25. Patella coerulea. (Van onderen, met het dier.) Atlantische 
zee. Pf 

Forslakken. (CXiton.) 
PIM. Fig. 4. Chiton elegans. Chile. */,. 

n„ 2. Chitonella fasciata. Zuidzee. °/,. 

Zeehazen. (Aplysie.) 
»n 4. Aplysia depilans. Middellandsche zee. °/,. 

End 

» 8. Dolabella Rumphii. Moluksche zee. */a. 

Doris. (Doris.) 
»n &. Doris leucosticta. Java. ‘Ji. 

Phyllidia’s. (PAyllidia.) 

n 6. Phyllidia ceruginosa. Java. */. 

Tethys. (ZetAys.) 
„11, Tethys fimbria. Middellandsche zee. '/a. 

Glaucus. (Glaucus.) 
» 9. Glaucus atlanticus. Atlantische oceaan. '/:. 
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Eolidia’s. (Aolidia.) 
Fig.40. /Eolidia annulata. Atlantische zee. */,. 
» 8. Cavolinia peregrina. Atlantische oceaan. '/,. 

Elysia's. (Eiysia.) 
„ 15. Placobranchus Hasseltii. Java. *). 

Vinvoet-slakken. (Pferotrachea.) 
» 14, Carinaria eymbium. Middellandsche zee. '/,. 

VLEUGELSLAKDIEREN. (PTEROCOCHLI) 

WALVISCHSLAKKEN. 
„ 18, Clione australis. Zuidpoolzee. 6/5. 

KRISTALSLAKKEN. 

» 46. Hyalea tridentata. Atlantische-zee. */,. 
» 4162, Dezelfde. (De hoorn.) */ 
» 17. Cleodora lanceolata. Atlantische zee. */,. 
» 17a, Dezelfde. (De hoorn, van boven gezien.) '/,. 
» 17b, Dezelfde. (De hoorn, ter zijde gezien) '/,. 

SCHELPDIEREN. (CONCHOZOA.) 

VOETSCHELPDIEREN. 

KAMSCHELPDIEREN. 

Eigenlijke Kamschelpen. (Pecten.) 
P),IV, Fig. 2. Pecten plica. Middellandsche zee. '/,. 

Klepschelpen. (Spondylus.) 
» 4. Spondylus americanus. West-Indië. */,. 

Roerschelp. (Pedum.) 
»„ 5. Pedum spondyloideum. (De regter-schelp van binnen.) 

West-Indië. */,. 

HAMERSCHELPDIEREN. 

Hamerschelpen. (Malleus.) 
» 8. Malleus vulgaris. (De linker schelp van binnen.) Moluk- 

sche zee. '/,. 

Hamschelpen. (Perza.) 
» 4. Perna isogonum. (Schelp van binnen.) Indische zee. '/s. 

ZOETWATERSCHELPDIEREN. 

Rivierschelpen. (Unio.) 
217 ren (De linker-schelp van binnen.) Noord-Ame- 

rika. “/s. 
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MOSSEL-SCHELPDIEREN. 

Boormossels. (Zithodomus.) 
Fig. 6. Lithodomus lithophagus. (De regter-schelp van binnen.) 

Middellandsche zee. */,. 
PINNA'S. 

» ò, Pinna chinensis. Chinesche zee. 5/s. 

BAK-SCHELPDIEREN. 
„ 9. Tridaena squamosa. Moluksche zee. */,. 

HARTSCHELPEN. 
» 10. Cardium cardissa, (Van achteren gezien.) Middellandsche 

zee. */s. 

SCHEEDE-SCHELPDIEREN. 
» 12, Solen vagina. (De regter-schelp van buiten.) Noordzee. tja. 
» 11, Solenomya mediterranea. (Beide schelpen van binnen ) 

Middellandsche zee. */,. 

BOOR-SCHELPDIEREN. 

Steenboorders. (Pholas.) 
PIII Fig.48. Pholas chiloensis. (De beide schelpen van de rugzijde.) 

Chiloë. */. 

» 419. Pholas callosa. Middellandsche zee. '/,. 

Houtboorders. (Zeredo.) 
» 20. Teredo navalis. Europa. ®/s. 
„ 202, Dezelfde. (De beide schelpen.) '/,. 
» 21, Septaria mediterranea. (Achtergedeelte der buis.) Middel- 

landsche zee. '/,. 

BUISSCHELPEN. 

Clavagella’s. (Clavagella.) 
„n 22, Clavagella bacillaris. Fossiel. “/a. 

Aspergillum’s. (Aspergillum.) 
n 25. . Aspergillum agglutinans, Indische zee, */s. 

ARM-SCHELPDIEREN. 

PI.IV.Fig.44. Terebratula plumbea. (De regter-schelp van binnen.) */. 
„ 14a, Dezelfde. (De linker-schelp van binnen.) '/. 
» 15. Lingula anatina. Oost-Indië. */1. 

ZAKDIEREN. (TUNICATA .) 
ASCIDIA'S. 

» 47. Cynthia microscosmos. Middellandsche zee. '/.. 
» 15. Boltenia pedunculata. Groenland. °/s. 
» 16. Phallusia mammillata. Middellandsche zee. */,. 

1 
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Fig.48. Diazona violacea. Middellandsche zee. #/,. 
» 19. Polyclinium constellatum. Kust van Mauritius. '/,. 

FLAMBOUWDIEREN. 
» 20. Pyrosoma giganteum. Middellandsche zee. */,. 

SALPA'S. 
» 24. Salpa maxima. Middellandsche zee. 2/5. 

WORMEN. (/ERMES.) 

RINGWORMEN. (VERMES ANNULATI.) 

RUPSWORMEN. (VEREIDES.) 

Pl. 1. Fig. 4. Nereis margaritacea. Spaansche zee. */,. 
» 2, Aphrodite (Hermione) hystricella. Kanaal. '/. 
„ 8. Cirratulus Lamarckii. Fransche kust. °/a. 

ZEE-KWASTEN. (AMPHITRITZE 

Fig. 4. Serpula contortuplicata. Noordzee. '/,. 
n _&. Clymene amphistoma. Roode zee. */,. 

BUISWORMEN. (CH/ETOPTERUS.) 

Fig. 6. Chetopterus pergamentaceus. West-Indië. '/a. 

ZEE-PIEREN. (ARENICOLA.) 

Fig. 7. Arenicola piscatorum. Noordzee. '/a. 

SLURPPIEREN. (SIPUNCULUS.) 

Fig. 8. Thalassema echinurus. Noordzee. °/s. 

PIEREN. (ZLUMBRICUS.) 

Fig. 9. Nais proboscidea. Europa. *®/,. 

BLOEDZUIGERS. (HIRUDINES.) 

Fig.10. Hirudo vittata. (Van boven selien) Java. 4/,. 
» 102, Dezelfde. (Van onderen gezien) '/s. 
» 11, Pontobdella muricata. Middellandsche zee. */. 
» 12. Branchellion torpedinis. Middellandsche zee. '/. 

PLATWORMEN. (PLANARLE.) 

Fig. 45. Planaria levigata. Europa. 6), 
» 14. Planaria sanguinolenta. Europa. 2/1. 

WEEKWORMEN. (HELMINTHES.) 
ROLWORMEN. (STRONGYLI.) 

PL. II. Fig. 4. Echinorhynchus gigas. (Voorgedeelte.) Europa. Uit het 
Zwijn. */,. 

„ 2. Cucullanus elegans. (Wijfje.) Europa. Uit den Baars. */s. 
„5. Oxyuris vermicularis. (Wijfje.) Uit den Mensch. °/s. 
» 4, _Trichoeephalus hominis. (Wijfje.) Uit den Mensch. *%/. 
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BOTWORMEN, (TREMELMINTHES.) 

Fig. 5. Tristoma coccineum. (Van onderen.) Middellandsche zee, 
van de kieuwen van den Zwaardvisch. */,. 

‚_» 6. Distoma hepatieum. Uit het Schaap. */,. 
LINTWORMEN. (ZZENLE ) 

Fig. 7. Tenia solium. (Middelste leden.) Uit den Mensch. t/,. 
„ &. Tenia perfoliata. (Kop, van voren gezien.) Uit het Paard. °°%. 
» 9. Botrivcephalus latus. (Middelste leden.) Uit den Mensch. '/,. 
„ ga, Dezelfde. (Kop) '%/%. 

TRILDIERTJES. (VIBRATORIA.) 

_RADERDIERTJES. (ROTATORIA.) 
Fig.40. Stephanoceros Eichhorni. (Een der armen ontbreekt.) 

Europa. *°%. 
» 411, Floseularia ornata. Europa. *%/. 
„ 12. Limmias ceratophylli. Europa. *°/,. 
» 15. Rotifer vulgaris. Europa. *°/,. 

KLOKDIERTJES. (WORTICELLA.) 

Fig. 44. Vorticella microstoma. Europa. °/,. 
» 15. Stentor polymorphus. Europa. °°. 
n 41öa. Dezelfde. (Een enkel dier, vrij rondzwemmend.) *°%. 

BORSTELDIERTJES. (OXYTRICHINA.) 

Fig.46. Ploesconia longiremis, Europa. °°°. 

HAIRDIERTJES, (TRICHODINA.) 

Fig.17. Paramecium caudatum. Europa. %/,. 
» 18. Chilodon eucullulus. Europa. °°%/. 

PLANTDIEREN. (ZOOPH ITA.) 

STEKEL - PLANTDIEREN. (ECHINOZOA.\ 

STERDIEREN. 

ZEESTERREN. 

Eigenlijke Zeesterren. (Asterias.) 
PIL. Fig. 9. Culcita discoidea. Indische zee, */,. 

» 10. Stellaster Childreni. Indische zee. */e. 
„ 11. Oreaster turritus. Moluksche zee. */. 

HAIRSTERREN. 

Eigenlijke Hairsterren. (dlecto.) 
» 12. Alecto Nove-Guinece. Nieuw-Guinea. '/,. 
» 15. Dezelfde. (Het middelgedeelte van boven gezien.) */1. 

Zee-leliën. (Pentacrinus.) 
» 14, Pentacrinus capul-meduse, Antillische zee, */,. 
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ZEE-EGELS, 

Zee-klitten. (Zchinus.) 
Fig. 6. Echinus esculentus. Noordzee. */1. 

„ &. Echinometra mammillata. Moluksche zee. */» 

Zeeschilden. (Clypeaster.) 
„ 8. Scutella hezapora. Indische zee. 1/1. 

Zeeharten. (Spatangus.) 
» 7. Spatangus purpureus. Noordzee, !1. 

ZEE-ROLLEN, 

Trepang's (Holothuria.) 
» 4. Holothuria doliolum. Noordzee. *‚1. 
„ 2. Thyone fasciata. Java. '/a. 
»n 8. Psolus phantapus. Noordzee. */s. 

Synapten. (Synapla.) 
1, Synapta fasciata. Java. *Ja. = 

POLYPEN. (POLYPI.) 

MOS-POLYPEN. 
CEL-POLYPEN. 

Pl.ll. Fig. 6. Retepora cellulosa. Indische zee. '/t. 
„ &. Flustra foliacea. Noordzee. *h. 

Flustra chelata. Middellandsche zee. *%/. 
Cellularia avicularia. Middellandsche zee. *°%. 
Cellularia geniculata. Middellandsche zee. *%/. 
Cellularia catenulata. Middellandsche zee. '/,. 

„ 

Se te 
PLUIM-POLYPEN. 

PL.IV. Fig. 6. Lophopus erystallinus. Europa. 4/1, 
„62, Dezelfde. (Twee polypen.) *%. 
» 7. Alcyonella fungosa. (De polypstok.) Europa. */. 

EIGENLIJKE POLYPEN. 

STER-POLYPEN. 

Orgelkoralen. (Zwbipora.) 
Pl. ll. Fig. 40. Tubipora musica. Sunda=zee. */:. 

» 4102, _ Dezelfde. (Eene enkele polyp.) */t. 

Schorskoralen. (Zsis.) 
„ 9. Isis nobilis. Middellandsche zee. */s. 
» 8. Gorgonia verrucosa. Middellandsche zee. '/1. 
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Zeeveders. (Pennatula.) 
Fig.44. Pennatula spinosa. Indische zee. */s, 

» 12. Virgularia mirabilis. Noorweegsche kust. *, 
» 15, Renilla violacea. Zuidzee. */,. 

Kurkpolypen. (dlcyonium.) 
„n 7. Aleyontum palmatum. Middellandsche zee. '/,. 

Ster-zeebloemen. (Anthelia) 
» 414. Anthelia lilacina. Sunda-zee, */,. 
„ 14a, Dezelfde. (Een enkele polyp.) °/,. 
» 15. Xenia viridis. Sunda-zee. 4/,. 
„ 152. Dezelfde. (Een enkele polyp.) °/ 
STRAAL-POLYPEN. 

Steenkoralen. (Zithophyton.) 
PLL. Fig. 4. Madrepora verrucosa. Indische zee. '/,. 

2. Seriatopora subulata. Indische zee. */, 
5. Pocillopora acuta. Indische zee. '/s. 
6. Caryophyllia calicularis. Middellandsche zee. */,. 

» 7. Caryophyllia ramea. Middellandsche zee. #/,. 
4 

5 
da 

Sb 

Astrea heliopora. Indische zee. */,. 
Meandrina tenuis. Indische zee. °/,. 

Dezelfde. (Met de polypen.…) */,. 
Dezelfde. (Een gedeelte met drie polypen.) 

Pavonia lactuca. Zuidzee. */, 
» 9, Eene soort van Fungia. (Met den polyp.) Sunda-zee. °/s. 

Straal-zeebloemen. (Actinia) 
» 10. Actinodendron radiatum. Sunda-zee. 1/1, 
» 11, Zaanthus Hasseltii. Sunda-zee. */,. 

» 12, Polythoa myriaster. Sunda-zee. '/1. 
» 15. Mammillifera Kuhlii. Sunda-zee. '/1. 
„ 153. Dezelfde. (Een enkele polyp.) °/:. 

ie 

HYDRA-POLYPEN. 

Sertularia’s. (Sertularia) 
PL.IV. Fig. 1. Laomedea antipathes. Noordzee. '/, 

» 2. Antennularia ramosa. Noordzee. */,. 
» 5. Campanularia dichotoma. Noordzee. "*/1. 
» 4, Plumularia pluma. Noordzee. */s. 

Tubularia’s. (Tubularia) 
„ &. Tubularia indivisa. Noordzee. */1. 

Hydra’s. (Hydra.) 
„ 8. Hydra fusca. Europa. *°/,. 

Lucernaria’s. (Lucernaria) 
„ 9. Lucernaria auricula. Europa. */. 
„ ga, _ Dezelfde. (Van boven gezien.) °/:. 
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ZEE-NETELS. (ACALEPHE.) 

RIBBEN-K WALLEN. 

Beroë’s. (Beroë.) - 
PIV. Fig. 4, Beroë elongata. Middellandsche zee. i/. 

Callianianira’s. (Callianira) 
„2. Aleynoecristallina. (Ter zijde gezien.) Atlantische Oceaan / 
„ Za, Dezelfde. (Van boven gezien.) */1. 

Venus-gordel. (Cestum.) 
„ 5. Cestum Veneris. Middellandsche zee. */s. 

K WALLEN. 

Cyanea's. (Cyanea.) 
„ 4. Pelagia panopyra. Atlantische zee. */. 

ZUIG-K WALLEN. 

Velella’s. (Velella.) 
„ 8. Velella sinistra. (Ter zijde gezien.) Atlantische zee. '/. 
„ da, Dezelfde. (Van boven gezien.) */,. 

„ 6. Velella lata. (Van onderen gezien.) Atlantische zee. '/,. 
» 7. Porpita pacifica. Zuidzee. */,. 

Zee-blazen. (PAysalia.) 
„ 8. Physalia pelagica. Atlantische zee. */a. 

Blaaskwallen. (PAyssophora.) 
» 9. Physsophora muzonema. Atlantische zee. '/. 
„ 10. Athoribia rosacea. Middellandsche zee. '/1. 

GELEI-DIERTJES. (PROTOZOARIA.) 

PI.IV. Fig.40. Proteus diffluens. Europa. °°. 
» 11. Difflugia Dujardinii. Europa. °°. 
» 42. Acineta lemne. Europa. °°. 
„ 15. Actinophrys oculata. Oostzee. °°%/,. 



ALPHABETISCHE BLADWIJZER 
VAN HET TWEEDE DEEL. 

| Acanthurus Vlamingii. . 
| Acarus destructor. . 

Mal. . . Blz.148. » _ domesticus. 
Aap. … 3 „ 147. » _ursellus. 
Aal-slijmvisch „141. | Acephala.. 
Aardhommel „ 281. | Acephalocysten.. 
Aardmijten » 550. | Acera carnosa. . 
Aard-slakken „415. » viridis. 
Aardtorren (Carabi). „ 250. | Acerina cernua… 
Aardvlooijen. . „ 216. » _ schraetzer… 
Aardworm. „ 468. » 
Aas-tor. . .… n 254. | Acetes indicus. 
Ablepharus Peronii. » 52. | Achatina perdix. 
Ablette. „ 161. 5 purpurea, 
Abramee.. n 152. ’ variegata 
Abyla pentagona. „831. | » virginea. . 
Acalephe. fi » 524. | Achatinella lugubris 
Acanthia.. n 228. | Acherontia. . d 
Acanthias. . » 196. | Acheta campestris. . 
Acanthobdella peledina. „Al. | _» domestica. . 
Acanthocephala. „A18. | __» __megacephala. 

| Acanthodactylus. » 26. |» monstrosa. . 
Acantholabrus Palloni. . » 85. \ Achirus. 
Acanthomera picta. » 305. ‚ Achlysia. . 

» Servillei… »_— | Achtheres percarum. 
Acanthophis.. „ 58. | Acineta fixa. 
Acanthopterygii.. … Pr PE » __Lymbyi. 
Acanthosaura (Moloch). har, Ala | » _ tuberosa. 
Acanthurus anginosus.. „ 104. \ Acipenser huso… 

” annularis. n_— | » 
’ axinurus. . nm | » ruthenus.. 
> chirurgus.… „| » sturio.. 
> ceeruleus. „ — | Acoëtes Pleei é 
» etenodon. . . # — | Acontias ccecus (Pyphtine 
» fronticornis. . » — | _ Cuvier). zh 
» lineatus. » — | Aeconlias meleagris... 
» lituratus. . »_— | Aerantus viridis. 
» scalprum. . „_ — | Aecridium. 
» SCOpe. . „__— | Aerochordus fasciatus. 
» triostegus… n= » javanicus. 
» velifer… m — | Aerocinus. 

Rafinesquei. 

. Blz. 

„ 

vulgaris (Acer. cernua). 
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Acropoma. … … « « « Blz.f15. | Agama colonorum. . ‚Blz. 17% 
Ketean. soie Ee re ES » mutabilis. . . … » —l 
SERRES 174 PRO tieel » orbicularis.. . . » — 
Actinecta cyneeta. . . … „519. | Agama-achtige Saurers. . » 16. 

» flava.. . -« « » — | Agarista hen . … … 24m 
» tuberculosa… . n — | Aglaia. . . . … « 102000 
« ultramarina.. . » — | Aglaisma. … st 

Actinia cerea. . . . . » 518. | Aglaura fulgida se «ZOOM 
se ellela: js. »__— | Aglossa pinguinalis. . . n 555. 
> mesembryanthemum. »__— | Agonus (Cottus hi) 
» _nummiformis.. . # — Seius). Se: „1258 
» _ plumosa. . …. … „ — | Agrion chinensis. . . . » 259 
pe ‘tapetum «Jt, wee | » puella. ……. mn 
We Myimdis, Ab stg » virgo. nl 

Actinocephalus.. . » 484. | Agriopus leucopccilus.…. … » 1298 
Actinodendron aleyonideum. „518. » _peruvianus. «… …  — 

» arboreum. . » — »* spinifer: … … 
» loligo. … n= s * torvas.. … 
» radiatum …. » — » _ VErrUcosus: 

Actinophrys oculata... w 859. | Aigle... … … es 
» sol; plet — | Aileron. … 

Actinopolypi. . … . … »n 515. | Ailia bengalensis, . „ . » 158. 
Aclinurus Regge « … mp 489. | Akaankoo. … … … u UTO 
Aculeata.. .… te tet wi818Á | Akajeï. … … „ALTE ZOEN 
Adah djankrik. .  … … m 217. | Akatarokamasu.. …… …… … # 118 
Adders. . . » 58. | Alasmodonta. . . . . w 4528 
Adderachtige gislangen. … m 56. | Alaúsa finta.- … „AUDI 112 
Adder-pike. . Bld senti es | -Alben.” rt. 1618 
Adderslangen: en er eht pet AES | Albula erythrocheilos. EE 
Addersnoek.. . …. … . w 119. » macrocephala. . … » —_ 
Addersterren. . . . . w 499. | Albunea symnista. . . . w 562 
Adela st …. duegsre, 358.) Albuknus:s oo 1618 
Adeona cribiformis.. . . w 509. | Alcinoë cristallina.… . en 5270 

»__ foliifera. „ 509. » vermiculata. ann 
Admiraal-toot. . „ 405. | Alciopa dr d » 459. 
#Kolidia. . „ 419 Alcippe. ' n 516. 
Molis affinis. „ — | Aleyonella. B „510. 

» annulata. » — | Aleyonidia elegans. . „315. 
» _ccerulescens. »_ — | Alcyonium digitatum. . „514. 
» _papillosa . D » lobatum. . nd 
» peregrina. é „ 420. » palmatum. . pn 

AEquorea Forskaolina. . „552. | Alecto carinata „ 500 
» _ violacea... — » _europea… \ — 

Aschna grandis. » 259. » _ mediterranea. . nn — 
Atheria elliptica. „ 455. » _maultifida. é n= 

e _ Lamarckii. n— » _Nove-Guiner. . Dn 
Afgietseldiertjes. „ 486. » _ rosacea, n= 
Agaat-hoorns. „n 3595. » _ rotalaria… Nee 
Agaat-peer. . . … » 400. | Alepas fasciculatus. . „ w óîde 
Agaat-uil. k » 550. | Alepocephalus rostratus. . w 178. 
Agalma rubrum. » 536. | Algyra. … . . ERE 
Agalmopsis. . a1530 2 4 Alkrmike nee 0% . „407. 



_ Alima hyalina. . 
»__ longirostris.. 
» _ tetracanthura. 

’ bifasciatus. 
p ephippium. 
a polymnus. 
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Alligator lucius. a 
° sclerops. . _— 
, palpebrosus. nn 

Alopia (Squalus vulpes). „195. 
MN ile ile 

Alytes (Bomb. obstetricans). „ 58. 
Amarucium Nordmanni. „ 450. 
Amazonen-mieren. . „ 288. 
Ambassis Commersonii. „112. 

e robustus. nm — 
Amblyopsis spelseus. „ 164, 
Amblyopus Herrmannianus. » 158. 
Amblyrhynchus. ; 30, 
Ambulacrum. Sn 496, 01. 
Ameiva vulgaris. RTE 
Amia marmorata. „ 180. 
Amiba. : „ 958. 

_ Ammoccetes branchialis. » 205. 
Bandytes. DR 

2 lancea. » 158 
9 tobianus. . Den: 

Ammophila. . „ 285. 
Ammothea virescens. „5lá4. 
| Amoeba. IS. 

Amphacanthus auranliacus. „ 105 
> corallinus., » — 
° dorsalis, nn 
> fuscescens. » — 
> luridus. „— 
> siganus. n= 
° virgatus. n= 
> vulpinus, no 

Amphibia. k … „if, 92. 
Amphibola nux avellanaria. „ 596, 
 Amphicore sabella. . „ 465. 
 Amphileptus. „ 495. 
Amphimalla.. ENA „ 264. 
Amphinome capillata. . „ 460 

» flava. nend 

° foliosa. no 
D laureata. .… nent 

Amphion. / ) » 561. 
Amphioxus lanceolatus „ 206, 
Amphipnous. „ 150. 
Amphipoda. … lb » 568. 
Amphiprion bicinctus.. „00. 

‚ Blz.561. | Rene alba. 
chirotes, 

> cinerea. . 
p fuliginosa. 
° trogonophis. . 

‚ Amphistoma alatum. 
p conieum. . 
» cornutum. 
» subcelavatum.… 

Amphitrite. . Shade 
Amphitrite auricoma. … 

» egypliaca. . 
p capensis. 

‚ Amphiuma means. . 
Ampsah. É 
Ampullaria cornu arietis. 

' Anabas seandens. 
Anabatici. 

Anableps tetrophthalmus. 
Ananaze. . 

Anampses eceruleopunctatus. 
Anarrhichas lupus. . 

 ‚ Anastoma ringens.. 
‚ Analifa levis. 
Anchorella. N 
Ancillaria cinnamomea. 

» glabrata.. 
Anecylodon parvipinnis…. 

‚ Ancylus fluviatilis, 
| Andijvie-koraal 
Andrena flessce, . AD 
Angel. . „278, 
Angelmier. et LAZEN RD 
Anguilla vulgaris. . . . » 
Anguillula aceti. » 

p cuspidata. . Dj 
D fluviatilis. „ 

» glutinis. 7 
» graminearum. . 
> gryllotalpe.. „ 
’ lucani. » 
» lumbrici. D 

‚ Änguinaria anguina. 
> spatulata. 

Anguis fragilis. 
Animalia articulata. 

n radiata. 
Anisoscelis bilineatus. . 
Anobium paniceum. 

> perlinax. 
» striatum. . 

» tessellatum., . 

72 



Anodonta anatina. . 
» cygnea. . 
» intermedia. . 

Anolis auratus. . 
» _ carolinensis. 
» __equestris. 
» _ refulgens. 

Anomala. . 
Anomia. 

° cepa. … 
° ephipptum 

Anomura. 5 
Anopheles. 
Anoplognathus. . 
Anoplus. . 
Ansjovis. 
Antennarius (Chironeetes). D 
Antennularia. 

Anthelia glauca . 
» lilacina. 

Anthias buphthalmus. 
pint Bacer.n: 

Anthocephalus. . 
Anthonomus. 

» pomorum. 
Anthophora parietina. 
Anthrax morio. . 

D semiatra. 

Anthrenus. …. … d 
Anlipathes feniculum . 

n larix. 
» radians. . 
° spiralis . 

Antliata. . 
Anura rosea. 
Apatura. 
Aphareus ceerulescens. 
Aphis cenothere. 

s MAAN. ese 
PI. 
» populi. 
rt RDS; 
»__ rose. . 
» _ salicis. 

tilie. 
ns: À 
Aphrites Urvillii. 
Aphrodita aculeata . 

» hystrix. 
Apis mellifica. 

» unicolor. 
Apistus alatus. . 

„26, 

si ART, 

21. 

562, 
A45. 
421. 

562. 
291. 
264. 
115. 
115. 
155. 
521. 
915. 

115. 

481. 
212. 
299. 
282. 
501. 

256. 
516. 

Apistus australis. 
» _ barbatus. . . 
» __monodactylus.. 
» niger. 

» _ teenianotus. 
trachinaides. 

Anladn caliculatum. . 
» lobatum. 

Aplustrum. 
Aplysia depilans. 

» punctata. 

» __Rumphii, 
Apoderes. 
Apogon imberbis (Ap. rex 

mullorum). 
» nigripinnis. 
» rex mullorum. 

» _ semilineatus. . 

Apolectus. …. . : 
Apolemia punctatum. É 

» uvaria. 
Apollo. 
Aporomera flavipunetata. 

D ornata. 

Anpponsenan cophocerca. 
furcata. 

sh. puella. . 
Aprion virescens. 
Apron. 
Apsilus fuscus. 
Apterichthys Bois cous) 

| Aptinus. 
Apus cancriformis. . 

e _ productus. 
Arachnactus albida. 
Arachnida. 
Aragna. 

Aral. : 

Kratiea domestica. 
Arapaima. 
Arbeider. . 
Arca Noe. 
Arcacea. , 

Arcella aureola… 
» _ dentata... 
e _ vulgaris. 

Archer (Toxotes). 
Areliseon tardigradum. 
Arend-pijlstaartroggen . 
Arenicola Boeekii. . 

» branchialis. . 
> piscatorum. . 

at: 
AETRAn: 
to —_ _ A 



Argas persicus. . 
» reflexus. . 

Argentina sphyrena. 
Argonauta. 
| > argo. 

: tuberculata . 
Argulus foliaceus. . . . 
Argus-wormen. . 
Argynnis aglaja. 

» latonia. n 
» EED OEE 

Argyreiosus vomer. 
Argyronela aquatica. 
Argyropelecus hemigymnus. 
Arieia Cuvieri. . 
Árion. … ek 
Ark-schelpen. Ì 
Arlequin de Cayenne... 
Armadil-kreeften. 
Armadillo officinalis. 
Arm-kwallen. 
Arm-schelpdieren. . 
Arpephorus. . 
Artemia. 
Ascalaphus itali teus. 
Ascaris lumbricoïdes. 

e __megalocephala. 
» _ suisla. 
» _ versicularia. 

Ascidia borealis. 
a _ clavata. 

elucidens. . 
fusiformis. 
lepadiformis. . 
Listeri. 
MacLeyanum. . 
maminillata. 
mierocosmus. . 
momus. 
nigra. 
ovifera.. 
papillata. 

» pedunculata. 
Ascidie composite. 

* _ _simplices. . 
» _ sociales. 

Asellus vulgaris. 
Asilus craboniformis. … 

» _germanicus.. - 
Aspergillum agglutinans. 

» javanicum. 
’ vaginiferum. . 

id Ed id id Eed id ed id hed ed = 
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Aspidophorus. 
ASpIS PRITE 
Aspredo levis. 
Aspro vulgaris. 

e _zingel. CPR IEREE 
Astacus fluviatilis (Astacus 

vulgaris). 
> marinus. 
» _ vulgaris. … 

Asteracanthion. 
p Müller. 

Asteria. 
Asterias aurantiaca. 

p Childreni.. 
discoidea. . 
glacialis. 
helianthus. 
membranacea. 
opbidiana. 
palmnipes. . 
papposa. 
rubens. 
seposita. 
solaris. 
tenuispinis. 

» turrila, 
| Asterida. 
Asteriscus. 
Asteronyx. 
Asteropteryx. 
Asloma. 
Aslreea heliopora. 
Astrodermus coryphenoïdes 

(Astr. elegans). … … 
” elegans. 

Astronesthes niger. d 
Astropecten. . 
Astrophyton. . 
Astropolypl. . 
Ateleopus. 
Ateuchus. 8 
Atherina presbyter. 
Alhoribia rosacea. 

| Atimosora capensis 
Alinga. end 
Allanta Keraudehni: 

o Peronii. . 
Atlas. . 
Atroctocerus . 

. | Attelabus avellane. . 
. bacchus. . 
2 coryli. 



Altus scenicus. . Blz.548. « Basiliscus mitratus. . . Bl. 19. 

Atyehia appendiculata. . „ 525 » physignalhus. n= 

Aulacocephalus. . „115 ° vittatus. . n= 

Aulopus. «. … „ 167. ‚ Basilisk. . nn — 

Aulopyge Hagelii. „160. , Bastaard-Anolis. „ 21 

Aulostomus (Fist. chinensis) „ 184. _Bastaard-doornhaaijen… „197. 

Aurelia. „516,551. « Bastaard-dorschen.. „ 146. 

Auricula imbrium. . . » 3595. « Bastaard-geepen. n 11. 

: myde.. no Bastaard-krabben. … „ 561. 
» scarabea. . „ __— _… Bastaard-pietermannen. „119. 

Auricularia. . » 497. Bastaard-roodvischjes. . „112. 

Auxis vulgaris. . é » 711. „ Bastaard-scorpioenen. . n 5ál. 

Avicula margarilifera. . „ 451 Bastaard-sluipwespen. . » 292. 

» _ tarentina. »__— __ Bastaard-spinnen. n 542. 
Avond-vlinders. . n 520. Ae (Xeno- 
Axinurus.. „ 104. dermus). en 

Axius. . » 565. « Batrachers. n 92. 

Axolotl. „ 61. « Batrachi.. Eeen no 
Batrachus grunniens. . „ 156. 

B » porosissimus. n= 
; ” surinamensis. no 

Baard (der seen . Biz.425. | » tau. : 4% n— 
Baars. . … „110. | BEA? 0 GAS „350, 411. 
Baarsachtige visschen. » 109. | » vulgaris. n 550. 
Baars-ombervisschen. » 95.  Bdellostoma cirrhosum. » 205. 
Baars-scorpioenvisschen. » 126. « Bécard. De „ 165. 
Babelsche toren. n 401. | Bedeguar. . .… „ 295. 

Baciliaria.. » 486. « Bedrieger (Ep. insidiator) »n 84. 
Bacterium. »_— _… Bedwants. p „ 228. 
Bagijne-drol. » 406. « Beef-alen. „n 150. 
Bagrus. 2 » 154.  Beefvisch (Mal. eleetricus). n 154. 
Baikalvisch. . » 142. « Beerdierije. „n 595. 

Bak-schelpen. n 4571. | Beerrups. .. . n 521. 
Balancier. n 211. « Beitel-visschen. . „ 98. 

Balang sangat. » 228. | Belager. „ 84. 
Balaninas: „212. | Belone Cantrainei. „111. 
Balanus psittacus. n 518 » _ gigantea. n= 

» sulcatus. n_ — | __» vulgaris. — 

Balate. ; n 505. | Belostoma grande. . » 250. 

Balistes capriscus. n 189. | : indicum. 4 . rn — 

e __conspicillum. . mn | ° testaceo-pallidum.» — 
» _ ringens. n_— | Bembex rostrata. ‚ „ 286. 

» _ vetula. . »_— _, Bembras curtus. n 124. 
Balitora. » 163 : japonicus. n= 
Bandpen.. . » 405. « Bénitier. . n 451 

Bandworm (Lint-worm). „ 482. | Benkusabi. „ 84. 

Barbeel. « : bi 1,160. ‚ Bennobuzu. 5 „ 85. 

Barbicornis. » 319. | Berenice carisochroma. » 550. 
Barbier. » 115. | r euchroma. n= 
Barbus. e „ 160. | ° rosea. . no 
Basiliscus amboinensis, n 19. | Berg-adder. . „ 58 

> Lesueuri. »__— | Berken-schorskever. » Ul. 

512 
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_ Berken-spanner. . … Blz.55f. | Blatta lurida. 
_ Bernard l'hermite (Pag. Ber- » orientalis. 

MRS) OCE. 7363. | Blij: : 
Beroë capensis. . »n 921. | Blennechis. . eli 

» cucumis... » _— | Blennius gattorugine. . 
» _ Forskaolii. ns ? levis. . 
» _macrostomus. ns : pavo. . 
» _Ovala.. IN » sphynx. 

Beryx lunatus. . „ _» 109. | Blepharis indicus. . 
Bezaanlje. n101,555. | Blepsias bilobus. 
Bibio hortulanus. „ 299. | » __haploaclis. 
Bicellaria. „ 508. | Blicca. EEND AT 

Bichir. «__« « _« # 180. | Blindschleiche (Hazelworm). 
Bicho (Pulex penetrans). . # 509. | Bloedkoraal... . , 7 
Bicho de mare. . …„ 505. | Bloedoogen. . 
ERE » 219. | Bloedzuiger.. 
Bij-den-wind-zeiler. » 535. | Bloemdiertje. 
Bijënkorf.. » 219. | Blutegel.. 
Bijënwas.. » 280. | Boa canina. . 
Bijoog. pr, n 210. | » carinata. 
BY. OO » 160. | e cenchris. 
Bipes anguineus. „38 » constrictor. 

__Biphora. . „n 452. » _hortulana. . 
Bipinnaria. » 491. | » madagascariensis. 
Birgus latro…. n 562. » melanura. . 
Bisschops-—mijter. n 405. * murina. 
Biltacus tipularius. . » 245. | Boeken-scorpioen. . 
Bitterling. è » 161. | Bogmarus. 
Blaas. . Bd n 481. | Bokking. 
Blaas-kwallen. . . n 5355. | Bok-torren. . 
Blaasvisch (Kogelvisch). » 186. | Boletophila. . 
Blaaswormen. … … «… mn 481. | Boltenia.. 
Blaauwe weeskind. . „529. | Bolti.. en ers 
Blaauwvisch. . . . » 166. | Bombardeerkevers. . 

„Blackbass. . . . „111, 115. / Bombinator balteatus. . 
_Blackfish . 4m ORL. | „ bifasciatus. 
Blackharry. . „115. | 9 Darwinii. . 
Bladkreeften. n 561. | » fuscus. . 
Bladluizen. „254. | » gibbosus. . 
Bladroller. n 55de | ’ igneus. . .… 
Bladslangen. . „ 46. | » obstetricans. 
Bladsoijders.. „ 282. | » oxycephalus. . 
Bladspriet-kevers. . » 260. | Bombus lapidarius. 
Bladvingers. . „ 16. | » __museorum. 
Bladvlooijen… „254. | » _ terrestris. , 
Bladwespen. . » 289. \ Bombylius major. 
Bladzuigers. „ 254. | ” tricolor . 
Blanquette. . „172. | Bombyx esculi. 
Blaps mortisaga. „ 268. » _ antiqua. 
Blatta americana. » 225. | » _ atlas. 

» _ gerfhanica. n= » __auriflua. 
» _ lapponica. n= » _ Caja. 



Bombyx carpini. 
»__ chrysorrhea. . 

COSSUS . - 
cynthia. . . 
dispar. 
dominula.. 
hebe. . 
humuli. 
jacobeea. 
luna. 

matronula. 
meenas. 
monacha. . 
mori. 
neustria. 

pini. 
pityoeampa. 
populifolia. 
potatoria. 
processionea. . 
purpurea. 
pyri. AG 
quercifolia. 
salicis., 
selene. . 
spini. 
lau. 

versicolor . 
» vinula.. 

Bonnetje. 
Boom-agama’s. . 
Boomhoorns. . 
Boomkikvorschen. 

3 hd hd = ed Kd 

pavonia major. 

‚ Blz. 

Boom-kikvorschpad Combi 
nator balteatus). 

Boomklimmer. 
Boomslak. 
Bvomslangen. 
Boorhoorns. . 
Boormossels. , 
Boorschelpen. 
Boorwormen. ze 
Bopyrus squillarum. 
Bordes-lrap. . 
Boreus borealis. 
Borlasia. 
Borridia! "grossidens. 
Borsteldiertjes. 
Bosehmeester. 
Bosch-sprinkhanen. 
Bostrichus capucinus. . 

526. 
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54 Î 
Bostrichus cylindricus. bong ride: | 

° destructor . 
° piniperda. . nm 
. nagana: HP. 

Bot, tnt rs … « te rw82, 418. 
Boternapjes. … „ 459. 
Bothriocephalus felis. ain 485a 

” latus. „ “me 488 

punctatus. n 485. 
Botryllus Leschii. . n 450. 

» polyeyclus. ee 

: stellatus. . n= 
Botwormen, . A „ATI, 

‚ Botys potamogeta. . n 553. 
» __urticalis. . 

Bourdon. 
Bouvière. 
Bovichthys diacanthus 
Bowerbankia densa. 
Box-visschen. 

Box vulgaris. 
Boxydium galeritum. , 

Brachiella thynni. . 
Brachinus erepitans. 
Brachinconche. . 
Brachiolaria. . . … 
Brachio-meduse. 

Brachionus urceolaris, 
Brachiopoda. 
Brachyecephalus ephippium. 
Brachycerus. 
Brachvlophos. 
Brachymerus. 
Bracon denigrator. . 

e _impostor. 
e _nominator. . 

Brakwater-hoorns. 
Brama Raji.. … 
Branchellion torpedinis. 
Branchiobdella astaci. 
Branchiopus paludosus. 

: salina. . 
d slagualis. 

Branchiostoma lubrieum: 

es 
Brems. ikk 

Brentus italieus. lk 
D Temminckii. . 

Breviceps (Bomb, gibbosus). 

° globulare. D] 
’ iutinnabuliferum. » 

Brachelytra. n 



Briaxis. … 
Brilslangen. . 
Brilvliegen. . .… 
Brochet. . . 
Brommer . 
Brontes prenadilla… 
Brosmius vulgaris. . 
Brotula barbata . 

» _ multibarbata. … 
Bruchus granarius.. 

» pisi. 

Bruine pad. . 
Bryopolypi. 
Bryozoa. . 
Buccinum. k 

» glans. 
» undatum. 

Bucephalus sion 
Bufo agua. 

” biporcatus.. 
» _Calamita. . 
» japonicus. 
» _pantherinus, 
»_typhonius.. 

» 

variabilis(Bufo calamt ta). " 
viridis. . 

» vulgaris. 

Buidelkrab. 
Buikpootige weekdieren. . 
Buikzalmen.. 
Buishoorns. . 
Buispolypen.. 
Buisschelpen. 
Buisspinnen . 
Buiswormen . 
Bulimus citrinus. 

. ovalus.. 

» ___polyehroa…. 
» Winteri. 

Bulla ampulla. . 
e _apluster. . 

Bulla-slak. 
Bullea aperta. . 
Bull-frog. 
Bultvisch. 
Bulizalmen. 
Bungarus annularis. 

n semifasciatus. 
Bupreslis eenea.. 

» bicolor. . 
» fascicularis. . 
» fulminans. 

Led 

9) 

Buprestis gigantea. 
> quadripunctata. 

Bursaria truncatella. 
Butirinus Plumieri. 

Byrrhus museorum. 
» _ pilula. . 
» ke d 

Byssus. . . . 
Bylhites foscus. 

» inermis. 

C. 

Cecilia annulata. . … 
» _ glutinosa. . 
» _ lumbricoides. . 
» tentaculata . 

Cesio chrysozona. . 
» _ erylhrogasler. 

Caitia africana. . f 
Calamaria arcliventris. 

’ elapoides. 
» Linnei. . 
» lumbricoides. 
. oligodon. 
» scytale. . 

Calandra. . 
Calappa granulata. 

» _ tuberculata. 
Caligus curtus. . 

» ___hippaglossi. 
Callianira hexagona. 
Callichthys asper. 
Calliodon japonicus. 
Callionymus dracunculus 

(Call. Iyra). . 
filamentosus. Ld 

» japonicus. 
» longicaudatus. 
. lunatus. 
. Iyra. … 

Calloptilon mirum.. 
Callorhynchus. 
Calmar. 
Calosoma sycophanta. . 
Calotes cristatella. . 

s …_ guttarosass 
» _ jubata. . ® 
» nd : 

Calymma. 
Calyptreea equestris. 
Campanularia dichotoma. ; 
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Campanularia gelatinosa. „ Blz, 521. Carynobelva eristata. . „ Bl.517, 5 
’ geniculata. . » — fascicularis. . # — 
» volubilis. . » — ° ramea. …. u 

Campsodactylus (Scincus Casnonia senegalensis.. . « 251. 
Lamarrei). ……_… m_5Î. | Cassida equestris. . . wm 210, 

Cancellaria reticulata. . . » 400. B, VirIdIS.t ar han 
> trigonostoma. . » — | Cassidula levigata.. . . „ 540. 

Cancer pagurus. . . … » 558. | Cassiopea Andromeda.. , w öôf. 
Caneri parasiti.. « … . „óld. > borbonica. … … e — 
TA ee nen » frondosa. . * wm 
Cantharidine. …. …. … 265, 269. | Cassis madagascariensis. . „ 404, 
Ganlâris. 4 n 265. | Castalia. . 
Cantharus vu ulgaris… . … _»p «97. | Castnia-lyeus. … 7e 
GepatSanta. … … „altalvsn ai64B: | Catocala. , … „ne ‚ n 528. 
Capelaan. . . . _… … n 166. | Catostomus communis ‚ „ 162. 
Caprella lobata. sti, # 369. | Cawelinia.. dre 

» scolopendroïdes. den os ij Gebrie gigas. REN ‚ m 256. 
Caprodon. . . . … … » 94 | Cecidomyia destructor . . w 298. 
Oaprosvaper.. „vatten 18: ' tritiei. 2 he 

Bv australis.. ied al aleer) 1 Geena, ze 6 sr es RE 
» __pusilla (Capros aper). » — \ Gecrops Latreillei. . .„ . e 315. 

Capsule seminis. . … …. » 585. | Gellaria. . . . . « … wm 509. 
Capulini.. . … „ie 409. | Gellulani. , … zn 
Capulus hungaricus. eis ps — | Gellnlaria,. … en 
Carabus auratus. . . . » 250. » eburnea... … …. # 910. 

> NiGlacens. ssl rr — » geniculata. . . „ — 
Caranx cirrhosus. . . . mw 13- | Gel-polypen.. . . . … mw 508. 

a DIGMIPES. „vas more ori: | Gendhris,. … rohe 
s…… Thonchus,' …ovsrd il a == Centrarchus hexacanthus.. 117. 
nen Folter “Arget grain . sparoides. . n — 
» __speciosus. . … …. » — | Centris clypeata. . … . „ 282. 
e _ trachurus. . « . # —- | Gentriscus humerosus. . wr 184. 

Carapus brachyurus. . …. „ Îöl. » scolopax. . == 
p Carapbs2 mile. ite leer scutatus. ’. „nd 
> rosiwatas. <… vs „atie > velitaris. . . nn — 

Carassius. . . . . « „160. | Gentrolophus pompilus. , # 11. 
Carcharias. . . . . …- » 198. | Gentropomus undecimalis, « 110. 
Carcharodon . . … … … » 194. | Centropristis hirundinaceus. # 115. 
Carchesium polypinum. . » 49L. | > nigricans. … » — 
Carcinus meenas. . . . » 561. \ Gentropyx calcarata. . . mn 21. 
Cardita antiqua. . . . » 4358. p striata. … von 

» _ phrenetica.. …. …. » — | Gentrotus anchorago. . . w 252. 
Cardium cardissa. . . . » 451. p cornutus. …„ ‚ rm 255. 

» echinatum. … …» — | p genisls. iks no 
> edule.. . . … vp _— | Gephalacanthus spinarella. „125. 
e __Junonis. . . . » 438. | Cephalomyia. .… n 507. 

Cardo (der pik . … n 581- | Gephalopellis (Lepidosternon 
Caret. . . afge n3106 scutigerum). . .… …. . m 50. 
Carinaria eymbium. …  n 420. | Gephalophora. … . art 590. 

> VILEGR 5 … „n _— | Gephalopoda. . …. . . wm 582. 
Carvophylleus mutabilis. . » 482. Cephaloptera. . « . … w 202. 

Cephalothorax, … « … … ww ó8. Caryophyllia corymbosa, . » 917. 
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_Cepola abbreviata. 
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EE ‘leenia.. . 
_Gerambyces. . 
_Gerambyx eedilis. 
Ö p carcharias. . 
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Dejeanii. . 

> hirtipes. 
» longimanus. . 
° moschatus. . 
» sanguineus. . 
o speculifer. 

Gerastes. . . sE 4 
EERE. 
Geratophora.. . … . 
Ee spkryae dorsata. 

montana . 

» nasuta. . 

p turpicula. 
Gercaria, Demir! 
Cercaria-zak . 
Cercidocerus. 
Cercopis sanguinolenta. 

» spumaria.. 
Cerf volant. . À 
Cerithium muricalum., 

» palustre. . 
Cernier. … p 
Cernio. Ue 
MEEVGES 
Ceryx. . 
Gestoidea. 
Cestracion. 
Cestum Najadis. 
MED veneris. . 
Cethosia. . 
Cetochilus australis. 
Getonia aurata. 

° fasluosa. 
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Chaca laphioides. 
Cheenichthys. 
Chetodon argus. 

» chrysozonus, 
» cornutus. 
p ephippium. . 
» faber.. . 

» gigas. 
» hypsinotus. 
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950. | CGheetodon longirostris.. . Blz. 
| » macrolepidotus. » 
82. | ° modestus. ” 
8l. ° punctatus. » 
tt p roslratus. . . n 

268 e setifer. n 
269 | p striatus. . ” 
— » taurichthys. y 
— » triangulum. . » 
— | Chetonotus larus. . » 
— » maximus. . ĳ 
— | Chetopterus.. . ; ” 
— > capensis. . » 

291. p luteus. » 
269. ’ norvegieus. „ 
58. » pergamentaceus. » 

486, ‚ Chaleeus macrolepidotus. . 
18. | Chaleides cophias. » 
57 p Cuvieri. 7 
— | Chaleis (Chalcides). » 
— » caudata. Dj 
En » __elavipes. » 
419. | » _ minuta... » 
— | Chama damecornis. D] 

215. e _ lazarus.. D) 
232. : macrophylla. ” 
— | Chameleon bifureus. … » 

260 2 eristalus. . D 
405. ° dilepis. . n 
— | ° indicus. D 

116. p nasutus. 0 
— ° pumilus. n 

598. , tricornis. Dj 
599. o vulgaris. „ 
480. \ Chamesaura anguinea. » 
197. { Champsa (krokodil). » 
928. | Chanos orientalis. D 
— Chaperon . : D 

515. | Characinus argenteus. . » 
912. | » eyprinoides. „ 
264. | » fasciatus. n 
ee ’ Friderici. u 
459. D Nefasch. ”„ 

155. unimaculatus. . 
145. Chiryndea marsupialis » 
100. | Chasmodus. p p 
— Chatoëssus. Ah) 

101. | Chauliodes pectinicornis. In 
100. » ruficollis, » 
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Cheilio hemichrysos. 
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Cheilobranchus aptenodytum.Blz.150. | Chlorechis. Blz. 58, 
> dorsalis. . » — | Chlorophancs. .…n 215. 

Cheilodactylus carponemus. » 94. de oden cornutus.. » 515. 
> fasciatus. . » — triglee. Pon 
> zonatus. … » 95. Ühaadrannen (Velella). n 55Á. 

Cheilodipterus arabicus. . » 112. \ Chondropterygii. . „ 10. 
Cheiracanthus gracilis. „ . » 415. \ Chondrosepia. „ 586. 

» robustus. . » — | Choridactylus. EN 
Chelar. A 1. . … » 162. \ Chorinemus Commersonii.. » 716. 
Chelifer caneroïdes. ale or ri » Sancti Petri... » — 
Chelmon.. … » 100. \ Chromatophoren. „ 582. 
Chelodina (Emys longicollis) „8. | Chromis cyanopterus. . » 86 
Chelone.. Ne > milotieus. . en 
Chelonia cephalo. sutal … 10. | Chrysalis. . «rie ne 

> coriacea, . 10. | Chrysaora. vl Geender, WE 
” esculenta (Che EE Chrysis ignila. . „ 295, 
> imbricata. . . …. » — | Ghrysomela senea. » 215 

mmydas. malt ge Wifr » cerealis. AN on 
Chelydra.. ol A Geh EAR SD TRD » graminis. . Abr 
Chelyosoma.. . . … …. » 449. | n polita. — 
Chelys fimbriata. . … … » 8. ’ populi. . Kor 
Chenopus. » 402. | Chrysophora. . » 264. 
Chersydrus (Aer. fasciatus). „ 49, ‚ Chrysophrys aurala. „ 96. 
Chiasognathus. . . . . » 261. ° calamara. ne 
Chilodon eueullulus. … . » 495. » gibbiceps n= 
Chilognatha (lulus). . … « » 556. | Chrysops cceculiens. „ 500, 
Chilopoda (Scolopendra). . w 558. | ’ relictus. nl: 
Chimera callorbynchus. . » 195. | Cicada fraxini. . „252 

p monstrosa. …. …. „192, Beh onl. n= 
Chineesche duivel. , . . „ 101. e _ plebeja. . n— 
Chionea araneoïdes. . . » 298. » _ raphideuta,. n= 
Chiroeentris dentex. . …. „114. pe), OSUMK n= 
Chirodota discolor... . » 504. | Cieaden. . À „231, 

» verrucosa. … …. „ — | Gicadella viridis. » 252. 
Chironectes hirsutus. . . » 155. | Gicadine.. : „251. 

» hispidus. . . # — | Gichla fasciata. . „ 86. 
° VBVRS 0 Wijhe Vie 1D. Bie » _ saxalilis, „86, 
» marmoratus. . » — | Cichlops. . „ 120. 
p pictus.. . . » — | Gichlopsis ciehlophthalmus. „121. 
> tridens. … . # — | Gieindela campestris. „ 249 

Chironemus georgianus. „ » 95. p hybrida. . „ . n — 
Chitenomus. … … ov on 299. > beha n— 
Chinates. … … … snsiek #50. 4 Cidaris. ss k „ 502. 
Chirurgyn. …. … « … … » 105. | Cigale (Gicada).. „7 Zale 
Chiton elegans. . . . …« » 416. | Gimbex lutea. „ 290 

BR EDINOSUS 1 PDA AIT e _ sericea. no 
ì _ Stelleri.. . … … wm _ — | Cimex lecticularius. „ 228. 

Ghatanella fasciata. + tt voe „PTT » torquatus. » 
Chlamydosaura Kingii.. … » 18. | Cineras vittata. k 7 517. 
Chlamys indica.. . … „ „ 216. Cinnosternum (Emysscorpioides). „1. 

> monstrosa. . . … » — | Cinyxis (Kinyxis). 
GHRÍDeI Pe zerk on lite ROOD locatulns australis. 
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© Cirratulus borealis. . ‚ . Blu.461. Clypeaster hexaporus. . . Blz,502. 
> Lamarckii. . . » — » TOSHEBUSE INE IN An 

Cirrhibarbis capensis. . . » 140. | Clypeus. . . . . . . » 209. 
BERADrUS. oe vre 88 | Glythid.. zn Ds 
Cirrhipedia. . . . . … » 519. | Cnemidophorus murinus. . » 21. 
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plumbeus U nn A 
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Coluber pcecilostoma. . 
» __quaterradiatus. 
» _ variabilis, . 

Colubrini 
Columella. 
Comatula. 
Comedo. 
Comephorus baikalensis. 
Concha, 
Conchifera. 
Concholepas. . 
Conehozoa. . 
Conchyliën. . 
Conchyliologie. . 
Condaga. . g 
Conger myrus. . 

»___ vulgaris. 
Conodon antillanus. 
Conops rufipes. . . . 
Conus amiralis. . 

s __aurantiacus.. 
eedo nulli. . 
cervus. 
gloria marijs. 
ignobilis. 
mediterraneus. . 
nobilis. 
textile. 

egyptiorum. . 
fimetarius. 
lunaris. … 
sacer. 

» stercorarius . 
Corallina. . 
Corallium nobile. 

° rubrum. 
Cordylus. 
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Coregonus oxyrhynchus. 
Corethra lateralis. 

> plumieornis. . 
Coreus marginatus. . 
Corieus rostratus. 
Coriocella tonganus. 
Corisee. kid 
Corixa striata. 
Coronella cobella. 

» eoccinea.. … 
» leevis. . v 
» rhombeata. . 
p rufescens. 
n venusta. . 

» venustissima . 
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42. | Coronis. . . ‚ Blz 
— bv eind. Elin se 
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— Corselet. . D 

580. | Cortieifera. n 
500. | Corvina nigra. n 
552. | Corvo... n 
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580. | Corymorpha. . ë n 
424 | Coryne pusilla. . : „ 
402, » _ ramosa... à „ 
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580. | Corypheena equisetis. . ” 
— » hippuris. n 

406. » japonica. » 
148 ° pelagica. ” 
— | Corytophanes cristatus. n 
92. | Cossus ligniperda. . ” 

506. | Cossyphus. . » 
405. | Cottus cataphractus. n 
— e __elaviger.. ” 
— ° decagonus. 3 n 
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404. phraetus). EE 
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-— » __hemilepidotus. . » 
405 » _monopterygius. . ” 
— »____quadrieornis. ” 
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265 » _ tripterygius.. n 
— » __uncinatus. ” 

262. | Couane. ” 
265. | Courpata. . ” 
507. | Cousin. ” 
512. | Coivri. ” 
— | Coxa.. ” 
28. | Crabro eribarius. $ n 

166. | Crachat de grenouille. . „ 
299. ‚ Crambus. . 8 „ 
— | Cranchia scabra. „ 

227. | Crangon loricatus. , » 
85. D vulgaris. ” 

409. | Crania anomala. . » 
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251. » __norwegica. . ” 
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— | Crenidens Forskaolii. . ” 
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Ektioida.. -. . ..… Blz-500. 
Criocerus asparagi. . „ 215. 

p merdigera. — 
Crisia. n 509. 
Cristatella. nork: 
Cristiceps australis. „ 140. 
Crocodilurus amazonicus. . » 27. 

» bicarinatus. . » — 
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amazonicus). . she star EN 
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» acutus, . „ 14. 
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Belaefist. „ 498. 
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Crotalus durissus. iv ADL 
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” lachesis. „ 38 
> miliarius. . n= 
e mutus. . — 

Crustacea. n.535. 
Cryptocephalus sericeus. n 218 
Cryptocerus. . „ 288. 
Cryptophialus. „51 
Cryptops. ki „ 556 

Cryptostoma. „ 409. 
Crypto-telramera. „ 248. 
Cteniza. . „ 549. 

Ctenodinium. et , „ 486. 
Ctenolabrus rupestris. „ 85. 
Cteno-meduse, . „ 525 
Ctenophora. tte NE 
Ctenopoma multispinis. „ 87. 
Cuboides. . Pis „53l. 
Cucujo. „ 258. 
Cucujus depressus. . „ 255. 
Cuculea auriculifera. „ 456 

» concamerata. . n= 
Cucullanus elegans. . . „ 4716. 
Cuilleron. . v:395: 
Culcita. uv 
Culex annulatus. „391 

» _ bifurcatus. — 
»___maeulipennis. „— 
»___pipiens. an: 

Culices. „ 296. 

Capes; un 
Cureculio alni, 4 

» barbirostris. . 
» ferruginea. 
» granaria. . 
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» incanus. 
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» nucum. 
. obesus. 
» oryze. . 4 
» palmarum.. . 
» paraplecticus. 
» pomorum.. 
» populi. .… 
» quercus. . 
» regalis. 
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Cuttle-fish. 
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° erraticus. . 
° gracilis. 
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ne antica. 
» __aurita. . 
» _ capillata. . 
» __chrysaora. , 
» _ ferruginea. . 
» __hyoscella. 
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Cyclas cornea. . 

» ___fontinalis. 
» _ obliqua.. 
» __obtusalis. 
» _ rivicola. . 
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Cyclops alpestris. 

» quadricornis. . 
e vulgaris. 

Cyclopsina castor. . 
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Cyclopterus lumpus. 
» puniceus. . 
» spinosus. . 
» tunicatus. . 

Cyclostoma elegans. 
» variegatum. 

Cyclura. als. 
Cydippe elliptica. 

» _ infundibulum. 
» ___pileus.. 

Cymba. 
Cymbulia Peronii. 
Cymodocea Lamarckii. 
Cymothoa cestrum. . 
Cynips cultellator. 

Ld gallee. 

» __inferus.. Ü 
* quercus folii. . 
» " petioli, 
» » tinctorie , 
BORE 
» _ scutellaris. . 

Cynthia. . 
Cyphus arenarius. . 

»__ mediterraneus. 
»____polythalamias., 

Cyphydium. . 
Cyprea argus. 

" aurora. . 

» ___gutlala. . 
» mappa. . 

» __monela,. 
tigris. 

Cypridina. é 
Cyprina islandica. . 
Cyprinodon ecalaritanus. 

» multidentatus. 
Cyprinus alburnus. 

’ amarus. 
aspius. 
auratus. … 
barbus. 
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. Blz.157. Cyprinus orfus. . 
" platypus.. …. .… 
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" rie sij 

595. INGE eg 
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295. | Cytherea. . 
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295. | Dactylethra. . é 
— | Daetyloptera ‘orientalis. 

449. . volitans, . 
445. « Dadel-hoorns. 

Dag-vlinders, 
Dambord. 
Danaïs eunice. . 

» __penthesilia.. 
» ___plexippus. . 

Daphoia magna. 
, pulex. . 

Dascyllus. 6 
Dasypeltis scaber. . 
Datnia argentea. 
Davids-harp. . 
Death-watch. 
Decapoda brachyura. 

» macroura. 
Deilephila. 
Dekschild. e 
Deksel (der slakkenhuizen). 
Deksel-polypen. . 
Delma Fraseri. 

‚ Delphinula laciniata. 
Demodex folliculorum . 
Demoiselle 
Dendroaspis. . 
Dendrophis aheetulla. 

» auratus. 
. Chenoni. … 

: colubrinus. 
DS ornatus, 

. Bl.162. 

161. 
160. 

315. | 

455.| 
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‘endropis pictus. . . . Blz. 46. | Diopsis atricapilla. . . . Blz.5 
» rhodopleurus. „ 41. sep ornata. wss oa bin 

Ë » smaragdinus.. « — | Diphyllidia. . . . … … » 
_Dennen-pijlsaart. . « « » 521. | Diphyes acuminata. . . » 
_ Dennen-uil. . . .… » 550. > Sieboldii. . . .w 

_ Pentalium elephantinum. ; „ 412, de WEBBER Poi, TAA 
. eee terdam ° turgida. , aijn 

Dentelle de mer. . . . » 509. Diplediseus > 2,4 cure 
Dentex filamentosus. . . » 96. Diploprion bifasciatum. …. 

» __seliger.. . …. … » _— | Diplostomum volvens. . …. » 
» vulgaris. . . . w — | Diplozoon paradoxum.. . » 

Mermestes lardarius. …. . n 255. | Diporpa. . . «. …. 
: murinus. . …. » 256. | Dipsas boa. . z arta 
° B ni Sami dendrophila. zend in 

Beda. . - . . - » 486. » mebnlasa.  …… , ‚mm 
Desoria glacialis. . . . # 225. | » Nove Guinee. . . w 
Diacope nigra. . . . . » 116. “REBA zc veoh latt 

Rr sctolineata. …… 7 — |’ = _ {rigonata., … „15 
EE el es Wegelis …; ulShuaois 
sier umnotata. . … …«… n — | Diptera: . ….…- dd ay 

Diadema. . . .… . … » 502.  Dipterodon capensis. Sapes 
Diagramma cavifrons. . . » 95. Disedphorap”:, ……ctgnldy 

° orientale. . . « — DasedBoma., ‚na rkenen 
> plectorhynchum. » — ‚ Distelvlinder. …. .… NN 
’ punctatum. … 7 — | Distoma appendiculatum. AN, 

Diamantkever. .…. . . . » 215. | » _ globiporum. . . » 
Diapria elegans... . . . » 295. | „ _ hepaticum. . . » 

e verticillata. . . » — ” hotostomum. . …. » 
Bena. . . . . . #299,486. | o lanceolatum, . . » 
Diazona violacea. . . . » 450. | : nodulosum. „ „ » 
Dibamus celebensis. . . wv 52. \ Distomus ruber... . . . w 

> Nove Guinee. . » — | Dithyridium.. . . …. . » 
Dibothryum. . . . . . » 482. | Ditrema.. . br eerd 
Dibranchiata. . . . . » 585. | Dityseus latissimus. . . » 
Diehelestion sturionis. . . » 515. | ° marginatus. … …. » 
Dieranophora furcifera. . » 505. » semistriatus (Dityseus 
Dietyosoma. . .… bites 144. | CC ndarginatis)s hs, Enka 
Didemnum Bd » 450. Diar 90 SR 
Difflugia Dujardinii. . . » 958. | Doeken-huif. . . . . 58 

> oblonga. . . . wv — | Doktor-visschen. . . … » 
> proteiformis. .… … » — Dekabelia. … … Meseres 

Rikke startepen. . . . n-402. | Dolfijnen. ….. . …, voalrn 
Dilophus thoracicus. . …. » 299. \ Dolfijn-visschen. . . . » 

° vulgaris. . . . » 298.  Doliolum denticulatum, . » 
Mephyrus. os «nr 18. | p Troschelii. . . » 
BARS. en oel. . 2 451. | Dolium galea, … re gersnt ain 
Dinemura ferox. . …. . „514. | & pende, prater nt 
Dintenfisch. . . . . … » 585. | Dolomedes fimbriatus. , . » 
Mieden alinga. ..,. . » 181.) ’ mirabilis. „ …. » 

» —_ pilosus, . . . . wv — | Donacia sagittarie..”. . » 
EBUS Sn Olesen Dotax seratutpe … … ita 

Diopatra amboinensis. . …. » 458. st ATOOM > on 
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Donder-aal. . . . « . Blz.162. | Dreyssenia polymorpha. . Blz, 454. 
Donder-padden. … …. . „124, . Wolge.. . . » — 
Doode-mans duim. …. . » 514. | Drilus flavescens. . . . » 256, 
Doode-mans hand, . «. # — | Drohne. . . . … » …. w 279, 
Doodentor. …. . « …. . » 268. | Drum. » 95m 
Doodgraver. … … . … n 254. [ Dryinus (Dryophis auratus). „n 46. 
Doodshoofd-vlinder . . … u 521. { Dryophis auratus. . . rn — 
Doorn-haaijen. . .… … . » 196. » fulgidus. . n= 
Doorn-vliegen. . . . . » 502. ° langaha. . . . n — 
Dassypor ,: …- „et CU TD ’ nasutus. . … == 
Doosschildpad. . «… . . n 1. » Pelii, „CO 
Dorados: . . . . . . v 711: | Dryops auriculatus... . . “sea05e 
Doras costata. . . . . » 194. | Dubbele Argus.. . . . » 406. 
Doridium (Acera). . . …. » 411. | Dubbel-klok.. . . . . wm 931. 
Doris“argo.. . . 0’ nn — | Duinskever.. 

» leucosticta. . . . wv — | Duivel (halve). . . . . w 255. 
MAURER MM sn‘! (kleine)... „on 
ve: stellata, .-.-. - n= | Duivelsklaauw, . % „ 40f. 
» tuberculata. . . . # — | Duivelskrab (Lith. arctica). „ 561. 

Doritis apollo. . . . …. » 515. | Duivelvisschen. . . . . » 155- 
» delius. . . . . » — | Duivel-zeescorpioenen. . » 128. 
» _ hypsipile. . . . » 514. | Duivenluis. . . . «. . „ 251. 
» __mnemosyne. . „…» 513. | Duizendbeenen. . . . . # 559. 
» _ medesicaste. . . wv 5t4. | Duizendpooten. . . . . nn — 
si à- polyxenase , … ‚ue == «| Dules auriga, …- 

Dormeurs. . …. . . #95,159. | Dwerg-aal. . . . …. . „149. 
Doro-negiri. . . … …. … » Î4te | Dynamena. . . nr ADE 
Danse." : . _» 145. | Dysdera erythrina. … 0e ME 
Dorsch-achtige visschen. . » 144. Dysmorphosa. . . . . „ 522. 
Dorsibranches. . . . . » 481. 
Dortliesia. -. .-. . .” #°258. E 
Douve. .… . … „419. p 
Draad- fluitbekken. . … „184. | Eeheneis albescens. . . „ 155. 
Draad-klimvisschen. . . » 88. > lineata. …. … CUM 
Draadstaart. . . . . . »„ 82. ° naucrates. …. . nr — 
Draadvisschen. . .… . . » 108. | ’ pallida. . ..r — 
Draadworm. . . . . … „281. - remora. ne 
Draaitorren.. . . . . » 255.) Echinaster. . . … … % nr 
Draaiworm. . . . . . „481. ° Sarsii. . . „ „49U. 
Dramrektde 5. ot Echinella, Sn 
Drädkk. :.. . . . … -# "224! Echinochorium. „TI 
Draakvisschen. . . …. . » 192. | Echinococcus. . . . . » 4St, 
Dracgena. …. -. . « … pn '21e'| Echinometra.  . … ……’ poo0am 
Draco fimbriatus. . … „ 22. | Echinomyia.. … „ 504. 

» fuscus (Draco viridis). „_— Echinorhynchus claviceps . „ATS. 
e _ heematopngon. . . » — | > gigas. n= 
Nnealns: „A mT ° heeruca.. … „== 
» _timoriensis. . . … » — ° macracanthus.» — 
e… viridis. ,*. … » » — | Echinozoa... . … A 

Dragonneau. . . . …. …. » ÂT1. | Echinurus. . . . . . # 468. 
Drap marin.. . . . . » 381. | Echinus atrata. . . . . » 502. 
Drepsne se eta ink TOP » esculentus. . .» — 



Echinus lividus . 
» mammillatus . 
» verticillatus. . 

Eechiodon Drummondii. 
Echiurus. 
Eepleopus ‘Gaudichaudii. 
Eeusson {der schelpen). 
Edessa. 
Edwardsia Beautempsi 
Eel (Anguilla). 
Eendenmossel. … 
Eenhoorn. 
Eenhoorn-visschen’. 
Egelvisschen. 
Egrefin. : 
Eihoorns. 
Eijerblaas. 
Eijerdooijers. . 
Eijervreter. 
Eiken-pijlstaart. 
Eintagsfliege. 
Elacate bivittata. 
Elapbrus riparius. . 

D uliginosus. 
Elapoides. i 
Elaps bivirgatus. 

» furcatus . 
s Hygeie. . 
» inornatus. 

» irregularis. 
» _ lacteus. 
» _ lemniscatus. . 
e _ surinamensis. 

Elater zeneus. 
» lineatus. . 
» _ luminosus. 
» _ murinus. . 

» _noetilucus. 
» __phosphoreus. 
» _segetum.. 

Eledone. . 
Eleginus maclovinus. 
Eleotris dormitatrix. 

» _ gyrinus. 
EN 
Elops lacerta. 

Pe __SaUrUs. 
Elysia viridis. 
Elytrum. . d 
Elzen-spanner. . 
Emarginula fissura. 
Emesa. à 

. Blz.502. 
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Emmelichthys ha . Blz. 94. 
Empusa. zen nij AA 
Emys amboinensis. nj he 

e _clausa. n= 
» _ Diardii. Per 
» _europea. . Me And 
» __ expansa. . sr SK 
» _galeata. n= 
» _ longicollis. lj Mater 
» _Maximiliani. . erf 
» __megacephala. . DN 
» ‘ odorata. » 1, 

» orbienlaris (Emys europa)» an 
» __ scorpioides. MK mm 
» _ serpentina. wi 
» sinuata. ne 

vulgaris. e= 
Bnaaatspia. SN n 940. 
Enchelina. „ 492. 
Enchelyophis vermieularis. » 444. 
Enchelyopus (Brot. khael, » 146. 
Enchelys pupa. . „ 492. 
Enchytreeus. . „ 469. 
Encysteren. . „ 485. 
Endomychidee (Fungicolee). „n 211 
Endomychus coccineus. Bi ier 
Endromis. : „ 528. 
Engerling. 4 „ 265 
Engraulis enerasicholus. „175 

p selirostris. n= 

. taty. . . ĳ 
Engystoma guineënse.. „ 58. 

> microps. D= 
Enneagonum. „ 551. 
Enneapterygion „140. 
Ennomus. » 531. 
Enoplosus armatus. „114, 
Enteroplea hydatina, „ 490. 
Entimus. Á »„ 215 
Entoconcha mirabilis. . „ 505. 
Entomostegia. „ 540. 
Entomostraca. „313. 
Entozoa. . „ äl4. 
Eolis . di, „419. 

bird cicatricosa. . „n 545. 
diadema. . n 544. 

e _Doreyana. n 545 
e _ fasciata. . east 
» impressa. — 
» _ scalaris. . ; n= 

Ephemera albipennis. . „ 246. 
. diptera. . 

74 
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Ephemera Swammerdam- Eulophus pectinicornis. . Blz. 294. 
miana. . Blz.246. | Eumeces (Scincus eyanurus) „ 51 

. vulgata. n_— | Eumenes. Ô „ 285. 
Ephippus. n 101. | Eumorphus marginatus. u 211. 
Epibulia filiformis. n 956. | Eunice antennata. n 458. 

° planestoma. n— e __aphroditois. n= 
Epibulus insidiator . „ 84. » _ gigantea. n— 
Epieyrtus cynopotamus. n 168. | Eunicea. . n 515. 

» gibbosus. n_— | Euphrosine. . . n 460. 
Epistylis digitalis. . „ 491. | Euplocamus anthracinus. . » 3553. 

: grandis. … n_— | Euplotus aculeatus. „ 492 
Eques americanus. . n 92. ’ patella. no 
Equula ensifera. n 719. | Euprepia. n v 521. 

» _ filigera.. „ _— | Euryale arborescens. » 500 
Erebus. n 528. » _ Loveni. no 
Eremias. . n 26. » __palmiferus. n= 
Eremiet—krab. É n 562 » verrucosa. . — 
Kremophilus Mutisii. . n 155- | Evania Cube. „ 292, 
Ergasilus gibbus. A n 513. | Everls-baars. » 114. 
Erichthus Duvaucelii. . n 567. | Exoccetus altipinnis. „118. 

» vitreus. . Alken » evolans. . — 
Erotylus hystrix. „ 216. ” micropterus. — 
Erpeton. . „ 48. . pecilopterus. r— 
Errantia. . n 451. » Solandri. nn — 
Erszea „351- ’ volitans. De 
Eruca. „510. 
Erycina. . .… „519. F 
Erythrichthys. „ If. : 
Eryx conicus. n 5l Fabricia sabella. »„ 465... 

» _jaculus. n — | Facet.. . »n 210. 
» Jdohnii.. “ _ Fahaka. . . „ 188. 

» _multicarinatus. »__— | Fasciola hepaticum. „ 479 
» _Reinhardtii. no » _ lanceolatum. . n— 
» turcica varias n — | Fasciolaria trapezium. . „ 400 

Escargot. dd „592. » tulipa. … Deens 
Eschara cervicornis. „ 509. | Fares. . . „ 97. 

» _ foliacea. n_ — | Fario. . . „ 165. 
Esox lucius. n 116 Faucheur . „342. 
Espadon (Xiphias). . n 712. | Faux pucerons. . ' n 254. 
Espelo. 4 „ 118. | Favonia. é » 520, 529. 
Etelis carbunculus. n „n 115. | Fazant-hoorns. „ 407. 
Etheria. „ 455- | Februa Hofimanseggii. … vinis. 
Etoile de mer (Asteria). „ 498. | Figites. à TT . 
Euastrum. „ 486. | Filaria attenuata. „ 4716. 
Euczlium hospitiolum.. „ 450. » _ gracilis. . n— 
Eucharis multieornis. . n 527 » _ labiata. . -— 

. Tiedemannii. nn » _medinensis . „ 471. 
Eudora. » 550. | Fil dela vierge. . . n 545. 
Eudoxia. . n 551. | Filou (Ep. insidiator). n 84. 
Euglena. . n 486. | Firola. . n 420. 
Euglossa cordata. n 282. | Fissura (der ‘schelpen). . „581. 
Euglypha. n 558. | Fissurella greeca. LE 



| Fissurella maxima. . 
e » nodosa. . 
“| Fistulana. 

Fistularia chinensis. 
» immaculata. . 
» serrata. 

» tabacaria. 
Flabellina, 
Flagrum. . id 
Flambouw-dieren. 
Flata maculata. 

» _marginella. 
» ee. 

EN. 
Flesch-polypen. 
Fliegender-sommer. 

« Floersvlieg (demerobius). 
Floriceps. 5 
Floscularia ornata. . 
Fiuitbek. . 
Flustra. 

» cornuta. 
» _ foliacea. 
» pilosa. 
» verticillata. . 

Foelie-doublet. . 
Feenus jaculator. 
Foraminifera. 
Morel... 
Forest-fly. à 
Forficula auricularia. 

: branchynota. . 
: insignis. . 
» minor. 

Formica atrata. 
» bispinosa. 
» cunicularia. 
» fusca. . 
» rubra. . 
» rufa. 
» rufescens. . 
» sanguinea . 

Forskaolia contorta. 
» Edwardsii. . 

Foulon. sl 
Fragilaria. 
Fransche spil. . 
Fredericilla sultana. 
Frélon. 
Fulgora candelaria . 

» europa. 
» lanternaria. 

zE âll. 

A45. 
184. 
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Fulgora Lathburii. . 
" pyrorhyncha. . 

Fungia agariciformis. . .… 
» __crassitentaculata. . 
> echinata. 
» _pectinata. 
st hpileus. 
» _ talpa. 

Fungicole. 
Furcularia gibba. 
Furia medinensis. 
Fusus antiquus. . 

sn «colus, 
» _ longissimus. . 
» morio. 
» proboseidiformis. 

Gr 

Gaap-schelpen. . 
Gadini. 
Gadus eglefinus. 

” callarias. 
” carbonarius : 
ee mint 2 
» __merlangus. .… 
» __merlucius. 
» _niolua. 
’ morrhua. 
» _pollachius. 
» 

» _ tricirrhatus. . 
Gal-appel. . 
Galatheea strigosa. 
Galathea radiata. 
Galaxias brocchus.. 
Galea. . É 
Galeodes araneoïdes. 

» chelicornis. 
° spinipalpis. 

Galeruca alui. 
Galeus canis (Squat. galeus) 
Gal-insecten. 
Gallen. 
Galleria. : 
Gallichthys major. 
Gallionella. 4 
Galnoot. 
Gal-uitwas. . 
Galvliegen. 
Galwespen. 
Gamasus coleoptratorum. 

quinquecirrhatus. 

„ 

„ 

„ 

’ 

146. 

7218, o04, 305. 
564. 
435. 
116. 
210. 
342. 

—_——— 

216. 
196. 
Dh 
528. 
Gas 
14. 

486. 
994. 
289, 
505. 

te vil “290, 294. 
zel 



Gammarus pulex. … - 
. saltator. 

Gamma-uil. . 
Gaper. 
Garnaal. 

Garnaal-squill. 
Garnaat. 
Garnele. . 
Garon . 
Garum. 
Gasteracantha curvichada, 

- fornicata. 
Gasteropelecus sternicla. … 
Gasteropoda. . . 
Gasteropteron Meckelii. 
Gasteroschisma melampus . 
Gasterosteus aculeatus. 

: pungitius. 
» spinachia. 

Gasterostomum. 
Gastrobranchus coecus (Myx. 

glutinosa). = 
Gastrochena clava. . 

. mumia. 
Gastrus. 
Gaviaal. 
Gavialis gangelicus. 

» _ Schlegelii.. 
Gecarcinus ruricola. 
Gecco. 
Gedaanteverwisseling. 
Geele harte-toot. 

» _ topslak. 
Geep. . . 
Gehoornde kikvorsch. 

p slangen. 
Gekko. Eus 
Gekorvene dieren, . 
Gekroonde tepelbak. 
Gelasimus annulipes. 

» vocans, . 

Gelede dieren. . 
Gelei-diertjes. 
Gelijkvleugeligen. A 
Gempylus serpens. 
Geocores. . 7 
Geometra alnaria 

» betularia . 
» brumaria. 
: defoliaria. 
” falcaria. 
: grossulariata. 

„568. 
569. 
529. 
440. 
566. 
567. 
566. 

dA | 

545. 

169. 
59t. 
A17. 
19. 

151. 

» 419. 
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| 

Î 

| 

| 
| 
Î 

Geometra hamula. . „ Bl.551. 
. machaonaria. „ 550 
: papilionaria . » 551. 
- sambucaria. . » 530, 
. syringaria. … „551. 

Geophilus. és „n 556. 
Geotrupes. » 263. 
Gerres filamentosus. „ 98 
Gerrhonotus Deppii. „ 284 

: multicarinatus. » — 
‚ Gerrhosaurus bifasciatus. . » 29, 
| î flavigularis,. # — 

> sepiformis. n= 
‚ Gerris lacustris. „ 229. 
Gervonia. 
Geslachtlooze insecten. 
Geslachtsblaas. . 

‚ Getakte dolfijntje. … 
»*_ snippeukop. 

eid nr. 
Gifttand. ; 
Giftvisch . 
Glanskevers. 
Glansslangen. 
Glaskreeften. . 
Glas-nautilus. 
Glasvleugel. . 
Glaucopis (Procris) 
Glaucosoma Bürgeri. 

e hebraïcum. 
Glaucus atlanticus 

e _ hexapterygius. 
Glazenmakers. 
Glimslangen . 
Glimwormen. ) 
Gloechidium paradoxum. 
Gloeiwormen. é 
Glomeris insignis. . 

: limbata. … 
marginata. 

e zonala. 
Glycera, alba. 

» _ Meekelii. 
Glyeimeris siliqua. . 
arq aureus. 

fa 

cinerascens. . 

» insolatus . 
melas . 

cad. 
Gaathobolus mucronatus. 
Gobiesox (Cycl. dentex). 
Gobioides Broussonelii. 

5 „520, 529. 
„211, 218. 
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ius fluviatilis. Blz.158. | Grammatophora barbata. . Blz. 17. 
EE rr en | Grammistes orientalis. . . w 111. 
mieutus. . …. . # — | Grantia. „n 542. 
niger »_— | Grapsus barbatus. n 599. 
rik „ 88. | » penicillatus. no 

goliathus cacieus. » 264. » _ pictus. . . » 598. 
n Drurii. « # __— , Gras-boomkikvorsch (sta 

gigauteus. . . » — | _ Eerythrea). , v 55. 
Bte » 256. « Gravende sprinkhaan. » 220. 

$ » 219.  Green-fish. . s n 14. 
; » 486. « Gregarina agilis. „ 484 

deer Cepedianus. „n 84. : blattarum. u 
« n 251 ° cuneata. . . — 

»„ 486. D Heerii. nn 
anche abbreviatus. » 158 > ovala. „— 
| > Gronovii. . » — > polymorpha. nn — 
) î rbyrchana. # — " scolopendra . ilse 
Gonyleptes curvipes. . . w 542. ! : Sieboldii. n— 
_Gonyocephalus armatus. . # 18. Grelin. He Ba „ 145. 
À „ grandis. . » — Grenadier. 4 „ 147 

: margaritaceus.» — Grieksche ridders. » 515 
À ° Stoddarti. „ » — | Griet... à „ 182. 
À " sumatranus. » — ‚ Groene sprinkhaan 5 » 217. 
FE ’ tigrinus . . # — | Grondel. EE 

» tricinctus. . » — | Grondin (Trigla). ë @ » 122 
rs Gonyodactylus. . . . . w 567. pest ggn (ara 
oli, apert te ER Hassellii). . . „ 56. 
Gordius aquatieus. . . . » 477. | Gros-yeux. . . … … … „115 
RN. - . . … oe — | Growler.. . RE 1 

Gorette. Es Gryllotalpa vulgaris. „ 221. 
jeetmonis fabellum. . . » 515 Gryllus bipunctatus. „ 249 
il mammosa. . . r — e _ceerulescens. . . » — 
Ke verrucosa. …. .n — » _ gallinaceus. — 
| » verruculata. . . > — » __migratorius.  —= 
y verticillaris. , . » — e » Siberiens. … „SA MIES 
Bisenocephalus. kee „ 500. p » Stridalos. : … gen 
Goud- =barbeel (Mullus chryso- * __subulatus. . . . » — 
___pleuron). . .… „ 108. » _ lataricus. . … .r — 
_Goudbrasem (Chrvs. aurata). » 96. ‚ Grystes macquariensis. . » 115 
„Gouden naald. . . . . » 444. » __salmoides. . . . » — 
‚Gouden tongdoublet. . . w» 459. « Gueule-rouge. . . . . vw 95. 
Gouden tor … … „354. | Guignette. … . .. An 
Goudhaantje n 215. | Guinea-worm. . . . . » 411. 
Goudkoker 465. | Gummilacca. . . » 256 
Goudlaken » 405. | Gunellus vulgaris. . » ia. 
Goudmond » 407. | Gurnard (Trigla). „ 122. 
Goud-uil „ 529. ' Gymnarchus. R » 151. 
Goudvisch » 161. | Gymnetrus (Regalecus). „ 81. 
Goudvlieg » 504. | Gymnodactylus guttatus. „ 16. 
Goudwespen : » 295. ° marmoratus. » — 

Gozza di San Giacomo. „ 428. | , phyllurus. . » 
Graanvliegen. » 504. ' Gymnophthalmus quadrilineatus.n52. 



Gymnotus electricus. . 
Gyrinus natator, 

Hi 

Haaiachtige visschen. . 
Haai-roggen. . 
Haai-zaagvisch. . 
Haantjes-torren . 
Haanvisch. 
Haar-diertjes. 
laar-sterren. 
Haar-wormen. 
Haddock. 
Hematopinus. E 
Hematopota pluvialis. . 

Hemocharis piscium. . 
Hebteps. ….… . 
Hemulon elegans. … 

» formosum 
Heruca. . 
Haft. 
Hagedis. 
Hagedisachtige Saurers. 
Hair-diertjes, 
Hair-sterren . 
Hair-wormen. 
Haje. . 
Hake., 
Haleyonium. 
Halfvingers. . 
Halfvleugeligen. . 
Halieondria. . ì 
Halietophagus Curtisü . 
Halieutsea. 
Haliophis guttatus. ê 
Maliotidei 
Haliotis iris. ; 

» _tricoslata. . 
» _ tuberculata. 

Halispongia. . 
Halithea. 
a vride diaphanus. 

Halsschild. 
Halteres. .… 
Haltica oleracea. 
Hamdoublet. . . 
Hamer-haaijen. 
Hamer-schelpdieren. 
Hamer-visschen. 

hare E 

„ 

EBR 

Hemeroccetes acanthorbynchus. 
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. Biz. 150. 
255. 

542. | 
459. | 
510. 

Ham-schelpen. . 
Hana-ara. 
Hanekam . 
Hanneton. 
Haploactis 
Haplodaetylus. 
Harder. 
Haring. 
Haringachtige vissehen. 
Haring-koningen. 
Haring-snoeken. 
Harlekijn. 
Harnasman (Cottus ez catapbrachus) 125. 
Harp-hoorns . 
Harpa costata. 

* _ imperialis. 
» nobilis. 
» _ venlricosa. 

Harpagifer BE 
Harpyia. 
Hartkep-adders. . 
Hart-schelpen. 
Harvestfish. . 
Harvest-spider. . 
Hatteria punclata. . 
Hausen. 
Hausenblase.. . .… 
Hawks-bill-turtle. . 
Hazel-worm. . 
Hecht . 
Hectocotylus oetopodis. 
Heeren-visschen. 
Heerwurm. 

Heester-koralen . 
Heilbot. 
Heilige kevers, . 
Heiwo. 
Heledone. : 

» moschata. 
Heliases. . 

‚ Helicina agglutinans. 
Helicini. 
Helicocochli. . 
Helix adspersa. . 

» arbustorum. . 

» cellaria. 
» citrina. 
» _Cunninghamii. 
» _hortensis. . 
» _labyrinthus. 
» nemoralis. 
» _pomatlia, . 

„ 



591 

Helix pyrostoma. . …. … Blr.593. | Heterobranchus bidorsalis. Blz. 154. 
_ Heliconius erato. . . . „ 515. | Heterocerus marginatus. . w 255. 
| » Langsdorfûi. . » — | Heterodactylus imbricatus. „ 28. 

Helieostegia.. . . . . » 540. | Heterodon coccineus. . . » 45. 
RE RLN ° oxyrhynchus. . » — 
les. - … a AIA | : platyrrhinus. . » — 
Heloderma horridum. . . » 28. | : rhinostomus. … » — 
Helophilus tenax. . . . » 506. ° scalaris. . … … „ — 
Helostoma Temminckii. . » 87. | Heterognathus bifasciatus. » 94. 
Helotes sexlineatus. . . wv 114. | Heterolepis. . . . « . „ 44. 
Hemerobius chrysops.. . wv 241. | Heteromera.. . . . . w 248. 

» agp — En ARE ie ea 
» pers es — eteroptera. … viv, … s0 2308 

Hemicardium. . . . . » 457. | RE 
Hemidactylus freenatus. . » 15. \ Heterotis Adansonii. . . » 178. 

» Peronii.. . » — | » Ehrenbergii. . Ri 
’ rapicauda. . » — | Heterotoma spissicornis. . » 227. 

d » verruculatus. » — | Hesione splendida. . . . # 459. 
Hemilepidotus Tilesii (Cottus | Hesperia comma. . . . » 519. 

hemilepidotus). . . . » 125. | ° lineola. . ..r=— 
Hemiptera. .… : n 226. | » malvarum. … .»r — 
Hemirhamphus Commersonii.» 117. | , ie A AE 

p dispar.. . » — | Hessian fly. . . . . . » 298. 
’ longirostris. » — | Hippa emerita. . . . . wp 562. 

Ds + … - m 257 | Hipparchia. … 4! inns zom 
Memitriplerus. . . . . » 126. | Hippobosca equina. . . » 508. 
Heniochus. … . … » 101. | Hippocampus brevirostris.. » 186. 

_Hepialus (Hepiolus) EEn of AAR | » coronatus. . » — 
Hepiolus.. . .… trikes . ramulosus. „ » — 
Heplatrema. Ek 4 - - + 208. | Hipponoë Gaudichaudii. .„ w 460. 
Herfstdraad.. . . . . » 3435. | Hippopodius luteus. . . „ 556. 
Herkules-tor. . . . . w 261. | Hippopus. . «suus SOA 
Hermella alveolata. . . . » 464. | Hirschkäfer. . . . . . w 260. 

° ostrearia.. . . # — | Hirudo ceylanica. . . . w 411. 
Hermelijn. . … „328. | eo gulo,s lek … tk 
Herminia proboscidalis. ‚ » ò55 e __medieinalis. . . » — 

: rostralis.. . . „ — se …miloliea: 4 a ARR 
Hermione. . .… « » 459. » officinalis. . . . „ 410. 
ne eradrgas carinata.. . » 43 Mais sanguisorba. …. . » — 

NEN s/n — | -s vsanpusmpridshs ti 
. Horneria. . » — | __» vittata. zh an 
” oxycephala. . » — | Hispa atra. . . . . . „ 216. 
. tricolor. . . » — | Hister cadaverinus. . . m 254. 
: viridissima. . » — | _» _quadrinotatus. . . » — 

Herpeton. . . „ 48. ‚ Histiophorus americanus. . # 75 
Hersensteen (Meandr. cere- | 2 indieus. . . » — 

briformìs). ® : … wv 511. | ’ orientalis. . » — 
Hertenhorzel. . . . . w 507. > velifer (Hist. 
Mertenluis. . . . . . » 508. americanus). . … …..r — 

‚ Hertogin. . . . . . . » 102. | Histiopterus acutirostris. . » 105. 
Hertshoorn-bok. . . . w 210. | - Iypus.. «n= 
Hertshoorn-kever. . . . » 260. | Histiurus. . . . . . „ 19. 



Minh} To sta Wit NS 

Hoed-slang. . . «. …«. …. # 40. 
Hoek-baarzen. . . . . „116. 
Hoender-darm. . .… … 1 AND. 
Holacanthus anaularis … … „102. 

p arcuatus... …. # — 

. acfur: Just. en HL. 
° fasciatus. . . » 102. 
. imperator. …. r — 
° Lamarekii. . » — 
. septentrionalis. » — 
: sexstriatus. . #» — 

n tricolor. «. . mn 101. 
Holocentrum orientale. …. w 109. 

; sogho. …. . „ 108. 
spinosissimum. » 109 

Holoptilus USR esin el RER 
EE EE da 
Holostoma. Ee a atis 
Holothuria cucumer. nan eek 

» doliolum. . . » — 
° ednlas.- xl Alb. 
« fasciata. .…. …. » 504, 
» frondosa. . . » — 
B maculata. . . # — 
. papillosa. . . # — 
" pentaclus. . . 2 — 
’ phantapus.. -. » — 
» squamata. . . » — 
» tubulosa. . . » — 

Hom. Ee db vas lS 

Homalopsis angulata. sr 40 NS 
. buccata. EE HO 
: herpeton. . … » — 
: Marti. sus 
» plicatilis. . . » — 

Homalopsis Schneideri. . » — 
Homaloptera erythrorhina. „ 165 
EE 0 aon sa Sie 
Homarus americanus. . . » — 

: GAPENSIS.… Airis 
E marinus. . .… ue het 

Haal. en "219, 281. 
Hommel-bij.. . . … „ 219. 
Homoptera. . … » 251 
Homopus (Test. areolata). . pe de 
Hongaarsche muts. . …. . » 409. 
Honigbij. LTD ba MAREI Ee IR 10: 

Honigdaauw. … . . …. „ 254 
Honds-haaijen. . . . …. # 197. 
Honds-mijt. . . . …. . » 552. 
Hondsrozenspons. . … …. » 295 
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Hoofdluis . . 
Hoogkijker. … 
Hooibeest . 
Hooiwagen. . 
Hoorn (der slakken). 
Hoornkoralen. 
Hoornslakken. 
Hoornslangetje. . 
Hoorntarren . 

‚ Hoornvisschen. . 
Hoorn wier. 
Hoozenbek. . .… 
Hoplichthys Langsdorfì. 
Hoplognathus fasciatus. 

» punctatus. . 
. … Hoplostethus . > 
‚ ‚ Hoplurus azureus. . 
„ ‚ Horloge de la mort. 
 ‚ Hornera frondiculata. . 

» hehenoïdes. 
» transversa . 
» triquetra. 

Hornhecht (Belone vulgaris ) 
Hornisse. 
Hors. ; 
Hors-makreelen . 
Horzel. 
Hout-boorder. 
Houtbij. … 
Houting. . 
Houtluizen. … 
Houtrups . 
Houttorren. 
Houtvliegen. . 
Houtwespen . 
Huchen. . 
Huid-worm. . A 
Huidzak-dieren. … 
Huisspin. . 
Huisvlieg. . . 
Hummer. 
Huro nigricans. . 
Huso. 
Huwo. . *. 
Hvalea limbata. 

» mucronata. 

» tridentata. 
» _ trispinosa. 

. | Hvalomena setacea . 
Hydatiden. 
Hydatina senta. . 
Hydra. REN Taunus ten tenet es 

Erne knee 

. 



zi aurantiaca. 
fusca. 

» _ grisea. 
. viridis. 

vulgaris. 
Bideachna. eruenta . 

2 holosericea. 
Hydractinia lactea. . 
Bydreepolypi . 
Hydra-medusen. 
Hydra-polypen. 
Hydrocampe. 
Hydrocores. 8 

_Hydroeyon faleirostris. 
? Forskaolii. 
» ocellatus. 
» scomberoides. . 

Eydromedusa (Emys Maximiliani).»8. | 
Hydrometra stagnorum. 
ertles piceus. 

spinipennis. 
dópbis colubrina. 

D gracilis. . … 
: laticaudata Gsdr 

colubring). 
B pelamidoides. À 
> pelamis. . 
> striatus. 

Hydroptile. 
Hyla arborea. 

» bicolor. 
chalconota . 
cyanea . 
erythrea. 
leprosa . 
leucomystax. . 
Reinwardtii. . 
tinctoria. 
venulosa. 
viridis (Hvla arborea). 

Rbdaotslas. ke 
Hyleus quadricinctus. . 
Bylotoma . ak. 
RE 
Hymenoptera. 
Hyannis goreënsis. 
Hyodon terginus. ’ 
Hypochthon anguineus. 
Hypoderma. . 
Hypophthalmus. . 
Hypopus. 
Hypostomus cirrhosus. . 

4 

„ 

. Blz. 522 . 
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Hypostomus plecostomus. . 
| Hypsibates umbra. . 
| Hysteropus. 

E 

lanira hexagona. 
lanthina communis. 
lasius . 
Ibalia … É 
lehneumon cireumflexus. : 

: examinator . 

. fumigator. . 
» fusorius . . 
» irrisorius. … 

luteus. 
HH » 

ra sarcitorius . 
229. » saturatorius. 
255. | Ichthelis. 
— | lehthydina. 
59. | Ichthydium podura . £ 
— | Techthyophira. 

‚ Idea gaura. 
— | __» Iyncea.. 
— | Idothea entomon. 
— | » _ lineatus. 
— » _ tricuspidata. 

248. « Iguana carinata. . . 
55. . cornuta. 

— » Graka. 7e 
— : delicatissima. . 
— : fasciata. 

> subcrisiata 
— ? tuberculata . 
— lluoccetes . 
— | Ilysia rufa. 
— | _» scytale. 
— | Imago. 
— | Inachus Kämpferi. 
58. | Inequitele. 

285.  Infusoria. 
290. | Ingewandswormen. 
As | Inkt. 
211. | Inktvisch . 
14. | Inktzak. 

172. | Inokoo. 
61. | Insecta. 

307. | Insectum declaratum. 
154. | Insekten. jp 
35t. | Irassakuts. 
156. | Iris-vlinder. . 

manifestator. . 

„il 

Blz. 156. 
19. 

_ 



Ischnosoma. . 
Isegrim. … 
Isides , 
Isis dichotoma. . 

» elongata. 
»_hippuris. 

Isocardia cor. 
Isopoda. À 
Istiurus (Histiurus). 
Tulidee (lulus). 
Tulis lunaris . 

» pavo. 

lulus javanicus. 
p _SPInOsUs. . 
» terrestris.. 

Ixodes americanus. . 
» _nigua. 
p _FiCIDUS. 

IJ. 

IJsvisch. . 

Jacob Evertsen. . 
Jagt-spin. 
Jararaca. . 
Jardinier … 
Jenoiwo. 
Jicht- klipvisch. . 
Johanniswurm (Lampyris). 
Jonker-visschen . 
Juffer—baarzen. 
Juffer-visschen.. 
Jnlius-käfer (Mel. tall). 
Junikäfer . 
Juweelkever . 

KS 

Kaaiman. . ndi 
Kaaiman-snoeken. . 
Kaaiman-visschen. . 
Kaakpoot . 
Kaalrug-haaijen 
Kaan. . , 
Kaaphoorn. 
Kaasmijt. . 
Kaasvlieg . 
Kabeljaauw. 
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Kakatoe-visschen. . Blz. 84. | 
Kakkerlak. 225 

Kalkoenenluis. … 9 B 
Kalkplaat. „ 497. 
Kalkstijltje. . „ 392. 
Kalkzak. . „ 496. 
Kameel-vliegen . „ 242. 
Kameleon. „21, 25e. 
Kam-schelpen. . „ 421. 
Kamvingers. . „ 16. 
Kamvisch ……. n 145. 
Kandil el bahr. n 525. 
Kapellen. . „ 309. 
Kapelaan. . » 166. 
Kapirat. „114. 
Karabos. … „ 364. 
Karausche. ” 161. 

Karbouw-visch.. <0 
Kareh . NE He 
Karmijn. . RUM 

Karper. RE „159, 161. 
Karperachtige visschen. n 158. 
Karperzalmen. . „ 169. 
Kasket-hoorns. . n 405. 
Kat (Cypreea). „ 405. 
Katvisch. . „161. 
Kauri . » 406.: 
Kaviaar. „192. 
Kazuna. . . nn 98, 
Keel (der slakkenhuizen). .… n 5804 
Kegelvisschen. „ 150. 
Keizer van Japan. . „ 102. 
Kelder—pissebed . „510. 
Kerf-schelpen. » 450. 
Keris. n 104., 
Kermes. É „ 256. 
Kerona polyporum. 5 n 495. 
Keschre. . „110, 
Kettenwurm (Tsenia solum). „ A82. 
Kever-mijt. , . n 331./ 
Kevers. n 218. 
Kieuwenpoot (Ap. cancriformis). n5T5e, 
Kieviets—ei. 
Kijker. 
Kikkervisschen.. 
Kikoori. 
Kikvorsch. 

Kikvorsch-padden. . 
Kikvorsch-regen. 
King-fish. 
Kink-hoorns . 

” 

ee Kikvorschachtige Batrachers. Pi 

A17. 



Kinyxis Homeana (Testudo 

DSehk” Herten nin aoe 

Kinyxis). . \ Blz. 1. 
Mimakura.. …. …. … /n,188 
ES en, ele no, 
OENE donate derek a 

Klap-hoorns . .… „ 409, 
Klapperschlange (Crotalus) ú sa 
Kleederluis. . … »n 251. 
Kleedermot. EE OTE A 
Klein slangetje. eer haet Pott and dl 
Miep-schelp.. … ……". » 428. 
Klep-tang. er DK: 
slangen. … . . .’n '43. 
Mlimvisschen. . . .-. „86. 
Slip=hoorns. … - … . n 405. 
iissdhens. …… …. 99. 
BEDERIEEHES … 0,490. 
Klonipvisschen. . . . . u 188. 
BEES jee 0 07 200 
Kuaagtorren . .… „ 214. 
Knevel-boomkikvorsch (Byla 

REHGOmMyslax).…. … . pn DD. 
Knodsspriet-kevers . daan 2E. 
Knorhaan. RO CN 
ORrepo…. … „15 
RE OS on et 545 
MEESAESIer. sn, 421. 
EMELDAAEZEN. } . . …. n115. 
Koffervisschen. . . . . „ 189. 
Kogelvisschen. . . . . » 186. 
ats MEE id), verw. 
Kokerjuffers NE waneen Gen hi 00 
MRSHAa. … en Á31. 
Malderen. … . … ……. 151. 
eee. wl 
AES u 162. 
Komma-vlinder . . . . » 519. 
Kom-schelpen. . . . …. » 456. 
EIN en 219. 
Koningin-paadje. . . . » 515 
Konings-aal. . . . …. . » 151. 

s Koningsmantel. . . . . » 316. 
Konings-paadje. . . . „515. 
Mopingsvisch, … …. . …n.…718. 
OGER EE 

BRUNNS Rl Benet een AlÁ. 
Woomuki. . . Zelden RS 
Koornaar-visschen.. . . » 106. 
pperkapel. oto sss ven, Á0: 
Kopervliegen. Hee dra 0d 
Koppootige weekdieren. … » 382 

209 
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Kraken ‘u tolkien uee 

Krakeling Jette dk Arse 
Marans Neben ols et Md 

Kreefbis es 4/1 Eus SMEER GR 

Kreeftdieren, pk vod 
Kröeft-kraks sultans a 
Kreëflss00g sn adds Po 

Bh EARURIE res de RD 

Koraalbank. . . Blz.òf1. 
Koraalrif. . "5 5t6e 
Korsigewas.., raria 7 DÛS 
Korstkoraalt 7 sahla bi a en 
Kortschild-kevers. . . - „ 2öt. 

Kousenband: ts U vaks he eee ADE 
Kovenkapel, so. onl Namr sit Wo ln 
Kraakbeenigen. . . . . w 710. 
Meade, Peene a ee on 

Krab-Spims va olen Menuid' 3. B DAE 

Krekel! onse set ARENA Hf 000 
Krengstor. > ston did oh Ze. 
Kripvliegen. et ok Rt ela ot VOR 

Kristal=slak. …. … ntt a A22 
Krokodillen, 4: mel 
Kramp. ij tion Srei noen 
Kroonhioorû. ,’ 4 …  geA0i 
Kruipende dieren. . … … m1. 
Krûtsspins s … zn 
Kuif-lintvisschen. . . . „ 81. 
Kuit. A n_ 66. 
Kurbiswurm (Teenia solium). » 482, 
Kurk-polypen. . . . .-n-B14. 
Kurolai.s „ 98, 
Kurtus Blochii (Kurt. indicus). » 19% 

a IDDICUSL 77 Kn Ao enen 
Kussentje. . „211, 440. 
Kwabaaak: 5 su evt on OR 
Kwalle-boolje. . . . …« » 408. 
Kwallen: olsun gie sa 
Kwiksfaart..  … „amiden noen 

BDE 

Labberdaan:. „4 on eran 
Labeo falcifer. … … . u k60 

ë SZ, MIIOMOUS smet die elhdi 
Labeobarbus macrolepis. . » — 

p nadgia. . . » — 
Babiage eit zé oat en dra oe 
Eabracinus.: sean stel aA A 
Ealirax Agra att ee va vaat (VAS 

» _ hexagrammus.. …. » — 
p Ove IDBAEDSEEN orto OR 



Labrum. . 
Labrus bergylta. 

» _ japonicus. 
” maecrodontus. 
» __mesothorax. 
e __mixlus. 

reticulatus d 
uitte. 
Lacerta agilis. 

p crocea. . 

grammica. . 
Knoxii. . 
muralis . 
ocellata . 
pardalis. 
perspicillata. 
stirpium. 
variabilis. 
viridis. . 
vivipara . 

» vulgaris. 
Lacerline. 

hd hed kad ed id id id ed ed 

Lachnolaimus aigula. p 
Lachs.. 3 
Lacinularia socialis. 
Lac-lake. . 6 
Laerymaria gulla. . 

» proteus. 
» rugosa . 

Lactarius. 
Lady bird. 
Leemanctus. 
Leemodipoda . 
Lagarto (el). 
Lagria hirta . 
Laguncula. 
Lamellaria. 
Lamellibranchiata. . 
Lamellicornia. 
Lamia. 
Lamna cornubica. 
Lamprei. . 
Lamprina. ! 
Lampris guttatus. 

> luna (Lampr. guttatus) 
Lampugus. 
Lampyris hemiptera. 

° italica. 
° noctiluca. 
° occidentalis . 
> splendidula. . 

Land-agama’s. . 
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. Blz, 210. | Landhoorns.. …_… … Ble.591. 

._n 85. | Landkikvorsch.. . . . m 56. 
» — | Landkrabben. . . . „ n 559. 
— Landkrokodil. … . … enbe 
n ==. | Landmeters... … … … … made 
»__— | Land-salamanders. . . . w 60. 
»__— | Landschildpadden. . . . „ 6. 
» 256. | Land-slakken. . . . . „ 419. 
„ 26. | Land-slangen. . . . «u 4%. 
» _— | Land-wantsen. . . . n 226. 
»_— | Landwaraan (Mon. seineus). » 25. 
„ — f Langaha.,*… rn 
| Langoeste. eee RE 
»_— | Langouste. . . ‚ „564. 
» _— | Langpooten (Tipula). 297. 
»_— | Langsprieten (Cerambyces) „ 268. 
Do Lansvisschen. . . n 145. 
ns Lantaarndrager.. . . . n 2535. 
»__—- | Lantaarn van Aristoteles. . » 50l. 
» _—- | Laomedea. . . Ee 
»_— {| Larimus breviceps. . os al 
„251 Larves; n 215. 
» 85. | Lasiocampa (Bomb. quereitoli) „525. 
„165. | Laterigrade. . » 541. 
» 489. | Lates niloticus. . . „110. 
„n 256. e_nobilis,. „ ‚A 
» 492. | Latilus argentatus.. . . » 94. 
» _— ‚ Latris hecateia. dd n 95. 
»_— | Latrodeetus malmignatus.. „ 546. 
„_ 14. | Lazarus-klep. „ 428. 
„ 217. | Lecanium Rd »n 256. 
„ 21. { Leeheguana. . «265: 
„ 369. Lederschildpadden. . ot 
„ 14f. [ Ledervisschen. . . . »104, 105: 
» 266. | Leech. } „ 4710 
„ 510. Legboor. » 213, 289. 

„ 409. | Legoeaan. ‚ „30, 24. 
» 425. | Leioslomus humeralis. vre 108 
„ 260. | Lelie-kever.. . „ …— „in Zie 
»n 269. | Leng. . n 145. 
„ 194. | Leodice. „ 458. 
» 205. | Lepades. » 515. 
» 261. | Lepadogaster rostratus (Cyel 
ONNA: Gouani). . ‚vest: 

„18. | Lepas analifa. n 511. 
wi Lepidoleprus (Maerourus) . „141. 
» 297. | Lepidoptera. . ER 
» — | Lepidopus argyreus. . . w 12. 
»_— | Lepidosiren annectens . » 157 
mo | ° paradoxa... . » — 
» __— | Lepidosoma scincoides. . w 21. 
„ 16. ' Lepidosternon microcephalum.u 50. 



j 
4 

ì 

Lepidosternon scutigerum. Blz. 50. 
‚ Lepidosteus osseus . 

p spatula. 
_Lepidurus. 
_ Lepipterus Francisci. 
__Lepis. 

_ Lepisma saccharina. 
_ Lepisosteus. 
Leptis scolopacea. . 

» _tringaria. 
» _ vermileo. 

Leptocephalus altus. 
» Morrisii. 

Leptomera pedata. 
Leptopodia sagittaria. . 
Leptopus littoralis. . 
Leptura rubro-testacea, 
Lernea branchialis. 
Lesueuria vitrea. 
Lethrinus rostratus. 
Lelterzetter. 

_ Leucifer tvpus. . 
Leuciscus. 

Leuecochloridium paradoxum. 
Levertraan. 
Leverworm. . 
Lislis Burtonii … 
Libellula depressa. . 

» quadrimaculata. 
> tillsega. 

Lichia glaucos. 
Lichten der zee. 
Lichtkevers. „ 
Liefdepijl. 
Ligia oceanica. . 
Ligula. : 

e _digramma. 
» __monogramma. 
p reptans. 

Liguster pijlstaart. 
Lijstenpad (Bufo biporoatus) 
Lima squamosa . 
Limaces. 
Limacina arctica. 
Limax agrestis. , 

D alena 

» cinereus . 

» maximus. 
D rufus. 

_ Limenitis camilla. . 
» populi, 
„ sybilla. 
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Limnadia* Hermanni. 
180. » mauritiana. . 

Limneus auricularis. 
315. > stagnalis . 
92. | Limnias ceratophylli. 

160. | Limnochares. 
225. | Limpets. . 
119. | Limulus gigas. . 
501. p longispina. 
50. » moluccanus. … 
— | D polyphemus. . 
{bi » rotundicauda . 

Linden-pijlstaart. 
569. Lingualula constricta. 
360. o denticulata . 
228. » teenioïdes. … 
210. | Lingula anatina. 
de. | D hians. … 
5271. { Lint-alen. 
96. | Lintmakreelen. . 

211. | Lintvisschen . 
568. | Lintworm. 
161. | Liparis. : 
419. | Lipoptena cervi. 
145. | Lipvisschen. . 
419. | Lithobius. 
52 Lithodes arctica. 

259. | Lithodomus dactylus. . 
bed » lithophagus. . 
— | Lithophyta. Ô 
15. | Litorina litorea . 

525. | Livia. 
256. | Lixus., 
592. | Lobaria. . 
510. | Lobotes erate. ; 
210 ° somnolentus. . 
485 > surinamensis . 
— | Lobularia. 
el | Kotnsta.. 4 

521. | > dorsalis. 
Biel » ensifera. 

429. e _ephippiger. 
A12. » leuconota.. 
425 » neriifolium. 
415. > verrucivora. 
„en p viridissima. 
— | Logger-head-turtle 
— | Loligo. À 
— » _ sagittata . 

516. » _ subulata . 
— » _ vulgaris. . 
— | Loligopsis Veranii. . 

ULEBELTA: 



Lombric. 
‚_Lonchurus barbatus. 

Longicornia. . 
Longkieuw. … 
Loodsmannelje. . 
Loopkevers. . 
Loopmijten. 
Loopwormen. … & 
Lophius hypsicephalus. 

: longirostris. 
nasutus. 
piscatorius. 
seligerus. . 
stellatus. … 

» __ vesperlilio. 
Lophopus. gig 
Lophotes Capellei. . 

Cepedianus. . 
Lophura. . ’ 
Lophyropoda. 
Lophyrus . 

» PIDU we ht 0 

Loricaria cataphracta. . 
b longirostris. . 

Lota. . : 
Louvette,. 
Lucanus ‘eneus . 

p capreolus . 
- cervus . î 
» cinnamomeus , 
: daama. 
» fulgidus. … 
D Grantii. 
e Humboldtii. 

Lucernaria auricula. 
° quadricornis. . 

Luchtbuis. 
Luchtgat, . 
Lucie. . 
Lucina lactea. : 
Lucioperca americana . 

» sandra. . 
Luis. 
Luiskreeften . 
Luismijten. 
Luisvliegen. . 
Lumbriculus. 
Lumbricus agricola. 

» albidus . 
> rivulorum. . 
D terrestris. … 
» variegatus. . 
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Lumbrinereis Orbignyi. . Blz. 
: pectinifera, . w 

Lauinula. … «PC 
Lupea pelagica... . . … » 
Lutodeira, … 

‚ Lutraria elliptica. . . . 
Lycena. . … RE 
Lycodes reticulatus.  n, 
Lycodon bicarinatus. . …. w 

’ capensis. … tin 
formosus... . … 
geometricus,. …. » 
hebe: + * rs ns 
petolarius. … … w 

: unicolor, … it Ge 
Lycosa saccata..… … … «mm 

p tarantula. —…- A 
Lyda erythrocephala. . . w 
Lygeus equestris. . . . » 
Lygosoma (Seine. serpens). » 
Lymexylon brevicornis. … 

p navale, … ‚ns san 
| Lymnmus. st 
Lymnorea. #3 D 
Lyriocephalus (Loph marga- 

ritaceus). 8 ” 
Lysidice ninetta. ‚AR 
Lytta vesicatoria. . . . » 

M. 

Maanhoorns. . … te 
Maanvisschen. . … …. « » 
Machera . … Td 
Macheerium subducens. ER: 
Machilis maritima. se TNA 

. polypoda.…. EI 
Maconne (Myg. cementaria). » 
Macquaria australasie . …. w 
Macrobiotus... . „see ik 

p Hufelandii. …. » 
Macrocerata. . „2 cen 
Macrocheira. … "er «aen 
Macroglossa. … …„ „tst Mes 
Macropodus. . . ” 
Macrourus ceelorhynehus. . D 

» denticulatus. . » 
" japonicus. … … » 
D rupestris. … …. » 
° lrachyris Di 

Mactra helvacea. …. .… Dj 
e … s0lida. a 



Mactra stultorum. 
Made . 

_ Madeworm. 
__Madrepora laxa . 
À > palmata : 
df » plantaginea . 

» pocillifera. . 
> prolifera. 
» verrucosa. 

Madreporenplaat . s 
Meandrina cerebriformis.. 

» filigrana. …. . 
> labyrinthica. 
> tenuis. . 

_ Mena vulgaris. . 
Magilus antiquus, … 

_ Maigre. 
__ Maillot. 

Maiwurm. 
Maja squinado. 
Makreelen. E 
Makreel-—achtige visschen ; 
Makreelbaars. 
Malacanthus teeniatus. 
Malacobdella Valenciennei. 
Malacopterygii. 
Malapterurus electrieus. 
Malapterus reticulatus . 

_ Maldanie. = 
Malleus vulgaris. 
Mallophaga. . 
Mallotus. . 
Malmignatte . 
Malthe. k 
Mammillifera Cavolinii . 

° Kuhlii. 
_Manchette de Neptune . 

Mangrove-krab. 
_ Mania. 
__ Manna. 

_ Mantel. 
__Manticora gigantea. 
KS, » maxillosa. 
5 > tuberculata. . 
tis gongylodes. . 

laticollis . 
> pauperata. 
” punctata. 
» _ religiosa. 
» __ rhombica. 

E __ Mantispa pagana. 
Margaritana. . 

î 
& E 

E, 

Ë 
Ó 
f 

- "232 

4 

Ko, 

. Blz. 

„213, 503, 

„319, A2 s 
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Margaritiphora. 
Marginula tricarinata. . 
Maria-torren . 
Marlpriem. 
Marsbanker. . 
Masker. S 
Mastacemblus erythrotsenia. 

> ocellatus. 
Masu. . 
Matamata (Chelys fabriate) 
Matskasa . 

‚ Mats'maë-lara. 
‚ Matten-schelpen. 
Matuta Peronii. . 

*_| Maurocolicus. 
‚ Medea. 
Meduse. . … 
Meekrap- pilstart… 
Meeltor. 

-_‚ Meelworm. 
… | Meereichel. . 

10. | Meerminnenwaaijer . 
116. ‚ Meerval. d 
84. | Megaceros gazella. 

ATL. | » longicornis 8 
10. ‚ Megachile eentuncularis. . 

154. | » muraria . 
85. ‚ Megalobatrachus. 

464. © Megalodon. 
450. Megalophrys (Cerat. montana). 
251. | Megalops atlanticus. 
166. > indicus. … : 
546. \ Megalotrocha albiflavicans. 
154. | Mei-kevers. . ' 
518. ‚ Meirval. 
— | Melania amarula. 

509. » _ testudinaria. . . 
598. | Melanichthys tephreeops. … 
528. » triglyphis. 
246. ‚ Melasomata. Ee el 41 
446. \ Meleagrina, . 
250. | Melicerta ringens. 
— | Melina, 2 
— Melitsea artemis. 

223. eh Gamla. 
— » ochracea. 
tl retifera 
— | Meloë eordilleree 

221. | _» _proscarabeus. .… 
222 Meloksen (Willoksen) . 
242. | Melolontha fullo. 
A52. » hippoeastani. 

"215, 
„ 



Melotontha horticola. . 
> solstitialis . 
> vulgaris. 

Melophagus ovinus . 
Membracis foliata. . 

» mexicana. 

Mene maculata. . il 
Menobranchus lateralis. 
Menola. 
Menopoma alleghaniensis 

(Men. gigantea). 
» gigantea. 

Menschenhorzel 
Menschenvreter (Squal. car- 

charias. Klk Gt 
Merlangus. 
Merlucius. É 
Mermis acuminata . 

» albicans. 
» _ nigrescens . 

Meroe . 
Mes. 
Mesoprion. 
Mesostomum Ehrenbergii. 

» tetragonum … 

Mesothorax. . 
Messenhecht 

Mesteque . 
Mesttorren. 
Mestvliegen. . 
Metaalkevers . 
Metamorphosis. . 
Metathorax. 
Metopoceros 
Metsel-wesp (Vespa t murs) ’ 
Mierasterias . : 
Mieropogon lineatus. 
Microps. 
Mieroptera. 
Miecrostoma eirrhosum.. 
Mierostomum lineare. 
Midas . 
Miel vert. 
Mier. . 
Mieren-ei. 
Mierenleeuw . 
Mierenzuur. . 
Miess-muschel. . 
Mijten. 
Mijter-hoorns. 
Miliola vulgaris . 
Millepora aleicornis. 
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Millioenpooten. . 
Mimie. 
Minyas. 
Mit-esser. xl 
Mitra episcopalis. . . . 

e vulpecula . 
Modder-alen . 
Modderhoorns. 
Modderkruipers . 
Modderschelpen 
Modder-slakken . 
Modder-slang. 
Modder-snoeken. 
Modiola tulipa. . 
Moedervlekje. 
Moer-alen. 
Moeras-hoorns. $ 
Mokeson (Trigoonchris) Ë 
Mol-krekels . 
Mollusca . 

| Moloch horridus. 
„ ‚ Molpadia holothuroides. 

» musculus . 

Monacanthus cirrhifer 
° monoceros. . 
r nasicornis. 
” penicilligerus. 
p scopas. 

Monaden . Á 
Monakatsuwo. 
Monas. 
Mond (der slakkenhuizen). 
Monitor albigularis . 

» bivittatus. . 
» exanthematicus. … 
p flavescens . 
»____prasinus. 
» seincus. 
» stellatus. 
D varius. . k 

Monoeentris carinata. . 
2. | Monoecerca rattus. … 

Monoceros (Naseus). 
Monochir . LE 
Monoecondylea. . 
Monoeyslis. . 
Monodactylus. 
Monomyaria . : 
Monopeltis capensis. 
Monophora cylindrica . 
Monopterus. . 

. |} _Monostoma faba. 
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_ _Monostoma mutabile. . . Blz.480. | Musca vomitoria., 
r Moorsche afgod. . . . " 101. | Muscle. 
ë Mopsea. . . … … 512. | Muskusbok. . 
Mora mediterranea. . . » 148. | Muskus-tor. 
Mordella aculeata. . . . » 266. | Mustelus. . . . 

» fasciata. . . . » — | Mutilla europea. 
Mormolyce phyllodes, . . # 251. | Mya. . 
Mormyrus elongatus. . . » 151. » _arenaria. 

p kannume ride » truncata. 
oxyrhynchus). «_» — {| Myacea. 

_ labiatus . . . # — | Mycetophila. . 
p longipinnis. . . » — | Myetophium . 
” oxyrhynchus. . #7 — | Mydas bonariensis . 

Morpho helenor. …. . . » 517. » _ giganteus. 
Morue (Gadus morrhua). . » 145. ‚ Mydas-oor. ó 
Mos-hommel. . . . . » 281. | Mygale avicularia. . 
BEIGE: … rn 2e » cementaria . 

Mos-polypen. . .… „ 507. e _ fodiens. . 
A , 207, Za » javanica. 
EE alen. »„ A54. o Sauvagesii. . 3 

Mossel-kreeften . . . . » 515. | Myiobatrachus paradoxus . 
Mossel-schelpen. . …. . » 454. | Myletes bidens... .„ . 
Ee duld Âb. » _ Hasselquislii. . 
Matten. … Berrdaug SoL e __ duriventris. 
Mouche Bretonne. . . . » 508. Myliobatis. $ 

e _d'Espagne. . . » — | Mymar pulchellus. . 
UNE < - « … … mn 434. | Myodites nee 
Moustique. .… . …« . .-» 297..| Myriapoda. 
ee OO. str | Myrina. « 
MEN >. 7180. | Myripristis jacobus. 
Muenia Schweiggeri. . . » 521. » japonicus. 
Muggen. . . . . . . » 296. | Myrmecophila acervorum . 
Mugil capito. . . . . » 106. | Myrmeleon formica lynx. … 

BE scephalps . ….. . n — » formicarium. 
Muis-oor. . „595. » pictum . 
Muis-pad (lyiobatrachus) „ 59. » speciosum . 
Mulet. .… ater ne279 | Mraniea 0, Kuma. 
Mullus barbatus. . . . » 107. Myroptera. 

» _ surmuletus. . . » — | Mysis spinulosa . 
REE Nlaminelt. „ 0 108. » vulgaris. . 

Murcena helena. . . . . » 149. | Mystacida. 
er pardalis, kie,  «— | Mytilus edulis. . 

Murex brandaris. . . . » 598. \ Myxine glutinosa. . 
BEE BOPDUUSG , weer | Myxodes. 
NEL Nn A NK 
D KAIROSUS eer 4 ve at je 

LN EN N. 
Muricea. . … . . . . » 913. | Naakte slakken . 
Musca cesar. . . . . » 504. | Naaktvingers, 

p‚ Garnaria, nr jw s— | Naald. 
» _ cOrvina.. . . … » — {| Naaldvisschen. 
» _ domestica. . . …. » 505. | Nacht-paauwoog. 

76 



602 

Nachtvlinders. . . . . Blr.520. | Neïdes tipularius. . 
Nada-itojori . . . « « » 115. | Nematelmia. 
Nadgia, . Nematoïdea. = _ lez) le} 

Nagel-salamander (Sal. un- Nematoptera (Nemoptera) . 
guiculata. . . . . . » 60. { Nemertes Angliee. 

Naïden. . . . … «… » 469. | Nemestrina fasciata. 
ien proboscidea. A RE a : tricolor. 

serpentina. … . … » — | Nemichthys scolopacea. 
Naja angusticeps. . …. …. » 40. | Nemoptera coa. . 

» _heemachates. . . . » — { Neophrops norwegicus. 
eis Me … oe behe. Nepatineres: ji 
e _Jamesonii . . . … » ál. | Nephelis octoculatus. . 
BREN rs MN en TRADE > vulgaris. . 
» porpbyrea. . …. . # — | Nephthea celosia. . 
BERGERIE. 0 eme » innominata . 
e tripudians. . …. … » — | Nephthys Hombergii. .… 
e V-nigrum. . . … » — | Neptunus-beker. 

Naden. ee 2 0 ok A51. | Neranlesst 
Nandus marmoratus. . . » 115. | Nereïs arctica. . ad 
Nap-hoorns. . … . „410. » _grandifolia.. . . » — 
Nardoa (Python Schlegel) „51. » _ margaritacea. . . »„ — 
Naseus. . .… . „104. e puotia, „ „oe 
Nassula. . . …. … « ‘… n 493. | Nerila peloronta. …. sn 
Natica albumen. . . . » 408. se. pôlila. : … 

» _mammilla, „ . . » — | Neritina labiosa. . . ‚  — 
» monilifera, . . .» — » pulligera, KL SA — 

Natrices. . . … … …. < » 41. | Netelwerktuig.-… … … #60 000 
Natrix bipunctata. . . . » 49. | Netvleugelige insecten. . w 257. 

s „levis. …. . … # w ‘=| Neuroptera. … 
» _ morluaria. . …. … » — | Neushoornkever. . „ 262. 
» “tessellata. …. . „ w — | Neusvisch. … „ -»80, 104, 162. 
» tigrina. . . . … » — | Neutjes-schelpen. . . » 456. 
». torquata, . . ; »’ 48. | Nevenoog. … < … n 
» ‘viperina. . . … w” 49. | Nicothoë astaci . „ “Sbn 

Nauclerus compressus. …. » 714. | Nigua (Pul. diaries) ‚ „509. 
Naucoris cimicoides. . …. » 250. | Nimf. . . : „215, 510. 
Naucrates ductor. . . . » 76. Niphon spinosus. SNN 
NB a TOBE | NA ‚ „8514 

» _ pompilius. . . . » 588. | Nirmomyia (Hippobosca). . » 508. 
» umbilicatus. . . # — | Nitidula eenea. . . . . m 255. 

Navel (der slakkenhuizen). » 580. ’ obscura. .… ..— 
NME. ln er 00E B varia. … en 
Navicula . . . … … „486. | Noachs-ark.. … 1 
Nebalia Geoffroyi. . … … 'n515. | Nobuza,.- … A 

, Herbslii. .-…. …. v — | Noctua aprilina. mm: 
Nebris microps. . . . n 92. » batis. … 
Neerophorus mortuorum. . » 254. chrysilis. . „ „ 529. 

7 vespillo. . . » — 
Needhamsche ligchamen. . w 585. 
Neet. Ee one BON 
Nefa sch. Ê von Le MRS 
Neïdes elegans. . EARN Pe 

coeruleocephala. . „ 550. 
comes. … 5 ROES 
delphinii. . ..r — 
fraxini. … ld 

gamma, „SAND hr hd ed Ss = ed Eed 
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Noctua innuba., „ Blz.3529. | Oetobothrium. . Bl.478. 
e _ libatrix . „_» _— | Octopus lunulatus. . „n 581. 
» __maura. . „n 528. e _moschatus. „ 585. 
» _meticulosa. . „ 550. » _ vulgaris. ‚ n585, 587. 
» __nupta. » 529. | Oetostoma lanceolatum. „ 418. 
» __pacla. »_— | Oeculina flabelliformis. . „ wv BIT. 
ì _paranympha. »_— | Oeypode arenaria. . » 560. 
» __piniperda. . n 550. > GUESBT Aita Did n= 
» _pronuba. » 529. > eques. . n= 
» _scapulosa. . „ 528 > hippeus. … n= 
wits, SEEIX. „__— | Oeyroë. n 927. 

Nodosaria scalaris . » 540. | Odax moluecanus. „ 85. 
Noja. . »_ 40. | Odontognathus nueronatus. » 173. 
Nomeus. . „_ 14, | Odontomyie . „ 502. 
B erkapel. n 518. | Odynerus. „ 285. 
NDR. n 3526. | Oelar-sawa. . nit. 
Noordhoorn. . „ 599. | OEnone lucida. . „ 458 
Noordsche zeeslang. „3d. » _maculata. „— 
Nopal . 8 » 235. | Oester. A „ 426 
Notacantha. : n 502. _Oester-schelpdieren. n— 
Notacanthus Fabricii. „ 80. | Oestrus bovis. „ 507. 

» SCXspinis . — ®_ GEFVI, n= 
Notarchus punctatus. . „ 416. » equi. . on 
Notaspis alatus . „ 350. » heemorrhoidalis. an 
Notobranchiata. . n 451. » _ ovis. k no 
Notodelphis dorsigera. . pe » _ tarandi. „— 
Notommata acervata. „ 490 » _ veterinus. . — 

» longiseta. . »_— | Oever-aas. „ 245. 
» Sieboldii. . » — | Oki-tara.. . .… „Ait. 

Notonecta glauca. . » 250. Oleander-pijstaart „ 32. 
Notopterus Bontianus. . n 115. | Oliekoek . 5 „ 399. 
Notothenia coriiceps. . » 159. | Olifant. „ 522 
Novaecula pentadactyla . » 84. | Olifant- _pijlstaart. n= 
Nueula margaritacea. . » 456. | Olifants-tand. »„ 412. 
Nullipora.  n- 801. POkeodan 75 deaket „ 45. 
Nyeteribia vesperlilionis. „ _» 508. | Olistus malabaricus. n 14. 

: Westwoodii. »_— | Oliva erythrostoma , » 405 
Nympha. . nadat, » __maura . == 
Nymphalis feronia.. . „512, 317. | Omber-visschen. „1e 

p jasius. DW Onchidium. . „ 415. 

> mas. n= Oncidium Peroniüi. . „ 414 
” iris. _— ° punctatum. . — 

Nymphes . À a 5 D typhe. 4 == 

Nymphon grossipes. » 584. | Ongelijkvleugeligen . „ 226. 
Oniseus asellus . „5710 

O p murarius, _— 
d Onuphis eremita., » 458 

Obisium ischnocheles. . „sil. ’ Eschrichtii. — 
Oblata melanura. »_ 971. |} Onychodactylus . „_ 60. 
Oceania. » 520. | Onychoteuthys. 8e 
Oceanides. „ 598. » angulata. . » 586 

Ocellus. . „210 > armatus. In 



Onychoteuthys Banksii. …. Blz.586. | Ornithoptera. 
° Bergi.. . » — | Orphie (Bel. vulgaris) 
° Fabricii. … » — | Orsodacne. 

Onzen-lieven-Heers-beeslje. » 217. | Orthagoriscus molat É 
Oddens. … 0 Icarp stipt eak » oblongus. … 
Oogstipje . . „210. " spinosus. 
Oor (der schelpdieren). . _» 427. | Orthocera lamellosa. 
Oor-pijlstaartroggen. …. . » 202. | Orthoptera. 
Oor-visschen. …. . …. … „117. | Ortie. 
Oorworm. … … …. « … » 225. | Ortigue. 
Opalina ranarum. . . … » 495. | Orvet (Hazelworm) . 
Opercularia articulata. . . » 491. | Oryssus coronatus. . 
Opereulum (der slakkenhuizen). „580. | Oscabrion. 
Ophelia coarctata. . . . » 461. | Oscinis frit. 
Ophes. … stil Ie » __pumilionis . 
Ophicephalus lucius. . . » 89. Osphromenus olfax . 

» striatus. . . » — | Os sepie. 
Ophidiaster. . . . . . » 499. | Osteoglossum formosum. . 
Ophidii (Ophes). . . . „ 55. El Vandelli. 
Ophidium barbatum. . . » 144. | Ostraciou auritus. . 

> dentatam, … sn | ° bicaudalis. 
: imberbe …r „1/10 „S= cornulus . 

Ophiolepis. . « . …. « » 499. ° cubicus. . 
Ophion. „ … . . - . „292. | ° quadrieornis. 
Ophiops elegans. …. . . » 26. | : spilonotus. 
Ophisaurus ventralis. . .„ » 29 » triqueter 
Ophisurus colubrinus.. . „ 148 ° turritus. . 

» porphyreus . . » — | Ostracoda. ' 
> serpens. . . » — | Ostrea crista galli. . 

Ophiura ciliata . „ . . » 499 » _ edulis. 
» lexturata. … „wm » _ virginiana. , 

Ophrydium versatile. . „ » 492. | Otioeerus Coquebertii . 
Ophryoessa aen . … 19. | Otion Cuvieri. 
Opilio. . … ._n 542. | Otolithus argenteus. 
Opistognathus Cuvieri. . » 159 » maculatus. 

p gert »__— | Ouaran (Waran). 
Oprollers. …. .… . „551. | Oude grootje. 
Oranje-admiraal- -toot. ; . w 405 ‚ Oudewijfs-kaak . 
Oranje kuiperboor.. . . # — | Ouvrière. . . .… 
Orbieula.. . « . . . » 448. | Ovula oviformis. 
Orbitele.. . . . . . » 344. | » vulva. 
Orchestes. . . . . . nw 215. | Oxiolima. 
Oreaster. . … … . … » 499. | Oxybeles Brandesii . 
Oreosoma coniferum. . . » 150. | Oxytricha lepas. 
Orestias Cuvieri. . . . » 164. ’ rubra. 
Orgel-koralen. . . . . » ò12. | Oxytrichina.. 
Orgyia. . . . . - . w 326. | Oxyuris vermicularis. . 
Oribata. . .… . „590 
Orithyia mammillaris. . „ n 561. P 
Orneodes. …. .… . n 534. 7 
Ornithomyia avieularia. … » 508. | Paadje. 

p hirundinis. . # — | Paalwormen . 
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Paardenhorzel. . 
_ Paardenluis. . , 
_Paarden-luisvliegen. 

_ Paardvisschen. . 
_ Paarlemoer. 
rd Paarlemoer-nautilus. 
__Paarlen. ; 
MN (valsche). ; 
_ Paauw-o0g. Reet 
4 Paauwoag--pijlstaart. 
_ Pachyodon. 
BPad. . . 
Re» (bruine). 
_ Pad-aal. 
Pad-agama (Phrynosoma). 

_ Paddehoorns . 
Paddevisschen. 

‚ Page. 
eins centrodontus . 
Pagetodes. 
Pagrus vulgaris. 
Pagurus Bernardus. 

» chilensis. . 
» deformis. . 

Baku. … 
Paku-zalm. . ï 
Palsemon carcinus . 

» serratus. . 

Ks squilla. 
Paling. 

Ë BSnneras fasciatus . 
» guttatus . 
» japonicus. 
» Lalandei . 
» trigonns . 
» vulgaris . 

_ Pallene spinipes. 
_ Palliobranchiata . 
_Palmworm. … 
_ Palmyra aurifera. 
_ Palpus. 

_ Paludicella articulata. 

E: 4 . 

" 

| 

en 

_ Paludina costata. 
” tricarinata. 
N vivipara. … 

_ Palythoa glareola. . 
Pamphilius. . 

_ Pandarus Carcharie. 
» dentatus . 

_ Pandora. . 
_ Pandorina. 

Ehrenbergii. 

507. | Panharing. Bl. 111. 
508. ‚ Panopea Aldrovana. „ 440. 
— | Panorpa communis. n 245. 

129. | Pantodactylus. pi B 
‚451. | Pantser-donderpad . „ 125. 
587. | Pantser-val. » 155. 

‚Á5l. \ Pantser- zeehaan. » 125. 
162. \ Papegaai-beitelvisch (oplo 
516. gnathus). Ee 
522. | Papegaai-visschen. „ 85. 
455. | Papier-nautilus . aussi. 
97. | Papilio alexanor. n 515 

099. » __arjuna. . kan 
155. e __machaon. ENEN 
bs » __palivurus. … HAES 

599. » _podalirius, . ij 
155 e __priamus. ikken 
515. | __» __ Lthonus. NE 
96. | Paraglossa. ì „ 210. 
80. | Paralepis borealis. . „ 169 
96. | » coregenoides. no 

562. | » hyalina. . nik 
— | Paramecium. „ 495 
— | Parandra maxillosa. » 210. 
168 Parasiet-kreeften. . . …. » 514. 
— Parel (Paarlen) . „162, 581, 451. 

366. | Pareljuffers. . DLG HAR IAS 
— , Parelkapel. zaten EE 
— | Parelmoer. . .… . „581, 451. 

148. | Parelmoer- -kapel (Parelkapel). „ 516, 
364. | Parelmoer-schelpen. . n 450. 
— | Parmacella Olivieri. „ 415 
— | > palliolum. . „_— 
— | Parmophorus. „ 411. 
— | Parnassius. n 515. 
— | Parnopes carnea. „ 295. 

854. | Parthenope horrida. » 561. 
A44. | Partula. . PEREN e „595, 
212. | Passalus interruptus, . „ 261. 
460. | Patecus fronto . „ 145. 
210. | Patella compressa. . » MS 
510 » mexicana. Nees 
— oe __saccharina.. vrhn) 

397 e __unguis. . „ 445. 
— » _ vulgata. . »„ A15. 
— _‚ Paussus zethiops. „ 255. 

519. \ Pavonia agaristes. . n 511 
290. s _ lacltuca. —= 
514. » _ major. . » 526. 
515. | Pêche madame . „109. 
527. | Pecten jacobseus. „ 428 
486 » __pleuronectes. „— 
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Pecten plica. . Blz. 428. 
Peclines . . . EN 
Pectunculus pilosus. shal in AARS 
Pedicellaria. ‚ „497, 501. 
Pediculus cervicalis (Ped. 

humanus capilis). . » 251. 
p humanus capitis. » — 
p n corporis.» _— 
» » PD ne 
D SIS ens 

Pedum spondyloideum. ‚ „423. 
Peerhoorns. . … .… … n 400. 
Pegasus draconis. . . …. „ 186 

pere, AAEBPLAPIUBs el ple et, == 
p BALANS Ui Ad ie ant Lg 

El tn lede tn dee 
» _discoidea. . . . n 352 
be macaeD Lars DAÛ 
- PADOPYLAS sn ren ve 

Pelamis. . .… Bt. 
Pelates quadrilineatus . ‚mn 114, 
Pelecinus polycerator.. . » 292. 
Pelgrims-schelp. . . . » 428. 
Pelobates (Bomb. fuscus). » 58. 
DENDE Es ee tarn BEDE 
Pelor aurantiacum . …. . „ 128 

» filamentosum. . . rn — 
WE Japesienn. 2. dm 

Pelterij-mot . . . . . » 552 
Pemphris molucca . „ 19. 
Pennaria Cavolinii , . . „ 921. 
Pennatula borealis , „ . p òt4 

» TN RR Ez 

Pennella filosa.. . . . n 519 
Pennevisschen. . . . . „187. 
Pentaceros capensis. . . w 115 

p Richardsonii. . » — 
Pentacrinus caput meduse. » 50. 

» europeus . . „ 500. 
» Rangii. . . w 301. 

BERG 5. erb ier AAE 
Beumlasihis … … „bewe. 
BERera.., 0 suoi nis 
Pentapus selosus. . . . » 96 
Krdtastonia.. … nt 0508 
Pentatoma baccarum. . . w 227 

p CETVUS. ned bi eileen 
p coerulea. „nn — 
» Ornatas tif Ben 

Perga duviatilis. … nucbsim 118. 
Perce-oreilles (Forficula).. » 223. 
Peschos (Bend). tu ier bre 1D, 
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Pherusa. . 

Perche de mer. . é 
Percis hexophthalma. . 

» pulchella. 
Percophis brasiliensis . 
Peridinium. . . 
Periophthalmus Boddaert. 

r papilio. 
» Schlosseri. 

Peripatus Blainvillei. 
p brevis. 
p Edwardsii. . 
’ juliformis. 

Peristedion cataphractum . 
» laticeps. 
” orientale, . 

Perla bicaudata . 
» mater . 
» pallida. 

Perna ephippium. … 
» _ isogonum. 
» __ sulcata. 

Peronia. . 
Perophora. 
Persische mijt. . 
Persische wandluis. 
Perspeetief-hoorn. 
Petite galère. p 
Petromyzon fluviatilis . 

» marinus. … 
» mordax. 

» Planeri. 
Petroscyrtes . 
Peul-doublet. 
Phalene. . 
a cornutum . 

opilio . 
Phallusia \ 
Pharaons-visschen … 
Phasianella bulimoïdes. 
Phasma gigas. 

p Mülleri . 
p nematodes . 
» __pulchellum. 
p Reinwardlii. 

Philine. 4 

Philodina aculeata heli 
° erythrophthalma. 

Philopterus baculus. 
» slilifer . 

Phlea corticalis. 
Phlasconia. . 
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Phoberus. . . . . . Blz.263. ‚ Physignathus cochinchinus 
Bhtenicocerus. … . . . „ 269. (Bas. physignathus) . …. Blz. 
Pheenicurus . » 419. | Physsophora hydrostatica . w 
Pholades . „ 442. ° muzonema. . » 
Pholadomya candida. „ AA. > Philippi. . Dj 
Pholas callosa. „ 442. | Picarel. ANA » 

» _chiloënsis. »_— | Pieren. ” 
e _ crispata . „ _— | Pieris aurora. » 
e dactylus. _— » _ brassice . » 

Pholcus Veire » 816. » __cardamines.. D) 
Pholidotus. „ 261. »__ cleopatra. „ 
Pholis. » 140. » _crategi. . ” 
Phora abdominalis. . » 305. » _ edusa. » 
Phosphoresceren. » 255, 256258, » _ eupheno . D) 

556, 451, 452, 525. no Fape. re n 
Phoxichilidium aculeatum. » 554- » _rhamni, . » 

> femoralum. » — » _ thiria. „ 
Phronima sedentaria. » 569. ‚ Pier-rupsen . ” 
stane capillata. » 248. | Pieterman. Dj 

grandis . „ 241. | Pieterselie-kapel. ” 
» montana. » 248. | Pietervisschen. . n 
p nigra. »__— | Pijlbaarzen, . D] 
° rhombica, »„ — | Pijlstaart . n ot, 

striata. . » _— | Pijlstaart-roggen. D) 
eieephalns auritus. » 171. | Pijlzalmen. » 
Phrynosoma cornutum. » _— | Pijpkwallen.. Dj 

» orbiculare. pi ERG é n 
Phrynus lunatus. » 340. | Piko. » 

° reniformis, » _— | Pileopsis . D) 
Phryxus Hypolytes . » 310. | Pimelepterus Boscii. » 
Phtheromyie. „ 301. ° marciac . D 
Phucoccetes . » 141. | Pimelia bipunctata . ” 
Phyecis furcatus. n 146. | Pimelodus bugarius. » 
AUT NE n— > eyelopum. . » 

Phyllidia eeruginosa. „ 418 ’ fasciatus. « „ D) 
» pustulosa . „— » longifilis. . n 
’ trilineata . n= 5 nigrita. . U 
» varicosa. . „_— . platypogon . » 

Phyllirhoë amboinensis. » A21. | Pimpla. 2 CTM » 
Phyllium pulchrifolium. » 223. | Pinceau de mer. - Dj 

| » siceifolium. . » _— | Pinguipes brasilianus. . ” 
Phyllodactylus Lesueuri. . » 16 > chilensis. ” 

° tuberculosus. » — | Pinna squamosa. n 
Phyllodoce Paretli » 459. | Pinnotheres pisum . Dj 
Phyllopoda. . à „312. D velerum. . » 
Phyllosoma clavicorne . » 361. | Piophila casei. . n 

> commune . ‚ _— | Pipa americana. » 
» Reynaudii . no » tedo, » 

Phyllarus. Jer mee Piquss sets, » 
Physa fontinalis. » 896. e _ (Zandvloo). » 

e __hypnorum. » _— | Pirabèbe eer ijs p 
Physalia pelagica. . KROM PIFAYAS on OTE » 
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Pisces. … . - … … … Blz. 65. | Pleurobranchus Forskaolii. Blz.414. 
Pisticnltaur …, (auddolig seb a/ribT, ° Peronii. 
Bistdiuen. cu fd irehens nine) | : testudinarius.n — 
Pissebed … nsmenn vol): | Plearodeles: 01E „ 61. 
Pitvisschen. . «… …« …. … » 142. | Pleuronectes cinnamomeus. „182, 
Plaatkieuwigen . … … n 425. ° flesus , „nik ante 
Placobranchus Hassellii. . » 420. | ° hippoglossus. e — 
Placuna placenta. . . . » 427. ° limanda. … . n — 

ER oh BOUR 6E TOE A EA . macrolepidotus. # — 
Plagusia . … etsen jg Ae > Mancus. … …n — 
Planaria Brochii. ej bete tvp be 4 ° maximus. …. „181. 

» et SNOEPEN NT ON on at ° myriaster. … «182. 
” levigata. … „on — » olivaceus. … n — 
> EU EE ARD ee II ° platessa. . . n — 

sanguinolenta. an | rhombus. …. r — 
Bloois carinatus. . . » 396. plénroptsitidin lineata. . # 418. 

» GOERENS sant Pans ° ocellata. . # — 
o marginatus. \. n — | Pleurotoma babylonica. … w 401. 
° SBICOPBIS (oaeen | » virgo. … er 

Planorbulina. … ……… '… wv-540. | Plexaura, , on 
Plantdieren. . . . …… n-494s | Plicatula . … ate A 
Plantmiten. … … &… n 350. | Plocamocerus. . … „418. 
BEAR oes, arden al 497, 528. ‚ Plocamophorus ocellatus. veer 
Platax arthriticus. . . . » 102. | Ploesconia. . . dr HOEN 

EAO NEENRA et en mt ve AP U EF vagabunda. cis er ZOE 
„__vespertilio. . . - » — | Plotosus lineatus. . «… …. wr 153,, 

Blatluis. RR OR De > unicolor. .… … …. mn —! 
Plat-pijlstaartroggen. k n 202. | Pluimmug. . . Sart 
Platurus (Hydr. colubrina) n 39. | Plaimpolypen. . … … … m 510 
Platvingers. . . „ 15. | Plumatella Bakeri. . . . » —- 
Platvisschen . ibra! tt 0 ADO > campanulata. … „ — 
Platwormen... … . „412. ° eristata. . .… nn — 
Platycephalus guttatus. . „124. ° crystallina, . … en — 

insidiator. . » — D fungosa. . nun —: 
Platydactylas Cepedianus. » 15. > mirabilis, . . « ö1f. 

fascicularis. . » — » mucedo . … a —: 
° guttatus. . . „ — N stagnorum. . …. „ 910. 
° homalocephalus.» — | Plumularia. . . . . . „521. 
° pollicaris. . »'— | Plisa. 
o vittatus. . . » — | Pluteus. . … nr 491 

PBAyjuluss, sns atten Al ADNR | Pneumodermon Peronii. . w 422. 
‚Platyptera aspro. . … . » 143. | Pneumora variolosa. . . wm 219} 
Blatypleryx.… … oaren varnn Dele | Pocillopora acuta. . . … wm 5164 
Platypus. . … „ 212. p verrucosa. . ‚mr —- 
Platychina (Rhin. sinensis). „203. | Podinema. . an 
Platysaura. . … …*. «… w 26 | Podocochli. , nrd 
Platysternon. . . . « » 8. | Podoconche . . . . . w 425, 
Platystoma. . « . . « » 184. { Podophora. . . «-. . # 502, 
BICME on . n 345. | Podophrya. . .… … r 539) 
Plectropoma leopardus. „ „A18. | Podophthalmus spinosus. „ n 361. 
Plesiops corallicola. . . » 85. | » vigil. on 
Pleurobrancheea Meckelii, . » 414. | Podura ambulans. … velen 7 rl BEEM 



Podura aquatica. 
> __ fimetaria. 
» _ plumbea. 
e _ succincta. . 

B > _ villosa. 
Peecilia latipinna. 
Peealopoda. . 
Peciloptera. 
Poelpe. 
Pof-adder. 
Pogonias chromis. 

> fasciatus . 
» nigripinnis, . 

Polistes. . rie 
Pollicipes mitella. . 

p scalpellum. 
Polota. 
Polyacanthus Hassellii . 
Polyarthra trigla. 
Polycelis . 
Polycera cornutum . 
Polychrus longipes . 

> marmoratus. 
> Vautieri . 

Polyelinum econstellatum. 
Polydesmus complanatus. . 

» pallipes. 
Polymorphina gibba. 
Polynemus americanus. 

> decadactylus. . 
” enneadactylus . 
° heptadactylus . 

hexanemus. 
lineatus (Pol. 

plebejus). . 
macronemus. . » 

» multifilis. . 
: plebejus. 
D quadrifilis . 
D sexlarius. 
N tetradactylus. . 

Polynoë levis. 
D squamata. . .… 

Polyodon (Spatularia) . 
Polyommatus alexis. 

p aquilo. 
argus. 
basilis. 
betule. … 
hippothoë. 
iolas . 
jafra . We AePú IK Om lms / 
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225. | Polyommatus licarsis, . … Biz 
— p phleas. . » 
— | ’ quercus » 
— virgaure®. » 
— Polyopitalmus agilis . Dj 

164. dubius. ” 
311: | > Ehrenbergii. » 
259. | D pictus. … 
586. | Polypen. . „585, 500, 5 
58. | Polyphemus . » 
95. | Polypoeochli. Dj 
— | Polyp-raderdiertje . » 
— | Polyprion cernium . D 

284. | Polyp-slakken. . D] 
511. | Polypstok. 5 » 
— | Polypterus bichir. . . P] 

113. D Endlicheri . D] 
87. p senegalus. . » 

490. | Polystoma integerrimum. . u 
415. | Polystomella crispa. » 
A18. { Polythalamia . P] 
21 Polythoa. : Dj 
— | Polyxenus lagurus . D] 
— | Polyzonium germanicum . » 

450. | Pomacanthus. p D] 
551. | Pomacentrus aruanus. . D] 
— p fasciatus . 7 

540. p littoralis . » 
106. p trimaculatus. » 
— | Pomatomus telescopium. . 
— | Pomotis auritus. Dj 
— | Pompilus columbinus, . P] 
— D vlaticus. ” 

Pond-perch … D] 
105. | Pontia. } ” 
— | Pontobdella muricata. D] 
— | Poolsche hamer. » 
— p sabel. . D] 
— | Poon... D 

10Be 5 | Bepeers, aar tie „ 215,5 
105. | Pop-hoorns. . » 
459. | Poppenleggers. . D] 
— | Populier-pijlstaart. Dj 

192. | Popwespen. . D] 
518. | Porcelein-hoorns. D] 
— | Poreellana longicornis P] 
— D punctata. „ ” 
519. | Porcellio pictus. D 
_— » scaber, » 

518. | Porites astroïdes. » 
en Ld cervina . 8 „ 

313. » _ _conglomerala, . 5 
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Premnas semicincta. = 90. : sanguineus. . 

Porites rosacea. . . …Blz.516. , Prorodon. . …. . . … Blz.495. 
Porpita chrysocoma. . » 554. | Prosopia radula. . . . # 219. 

» _ gigantea. … _m _ — | Proteïden. 0E SOR 
» mediterranea. . . rp — | Proteus anguineus . n 6l. 
» _ pacifica. „ — | __» _ difluens. » 558. 

Porthmeus argenteus. . . » 74. | » _ princeps. n= 
Portuguese man-of-war. . » 555. , Prothorax. n 209. 
Portunus crucifer. . » 561. | Protoeoeeus … n 486. 

” moenas. pn __— | Protozoaria. … n 558. 
. pelagicus . r_— | Protula. £ n 465. 
. serratus. . »_— | Proxichilus spinosus. n 594. 

Possen. » 116. | Psammobia feroënsis. n 459. 
Posthoorn. „ 586. | Psammophis Dahli . … » 458 
Poterion. . »n 542 . elegans. …. ….v —= 
Poulpe. n 586. | » lacertinus. ans 
Poupart. . »n 558. | » moniligerus. . » — 
Prachtkevers. n 258. " Temminckii . » — 
Praya eymbiformis . » 557. | Psammosolen strigilatus. . » 44l. 

» maxima. . » Pselaphus foveolatus. » 252. 
n 

. trifasciata » — | Psenes javanicus. „ 14. 
Priacanthus japonicus . „ 108. | Psettus Sebe. , , ER 

» maecrophthalmos.r — | Pseudopbyllum.. » 217. 
» niphonius . » — | Pseudopus Pallasii . » 29, 
” TRT s no ’ serpentinus (Pseud. 

Priamus. . … Ö r 515. Pallasiù … … 4% TI 
Priapulus ‘caudatus. » 468. | Pseudo-scorpio . nst. 
Prie-Dieu (Mantis religiosa). » 221. | Pseudo-tetramera. . n 248. 
Prik. Kik: . … » 205. | Pseudo-lrimera . ‚ „ 249; 
Prik- achtige visschen . »n 204. | Psoeus bipunctatus. . . w 245. 
Primnoa … n 515. » lineatus: ’,* Oe 
Priocerata. n 256. » _ pulsatorius . . . » — 
Priodon. . „ 104. " NEE SIE no 
Prionotus. kB AREE, Ponlss n . » 504. 
Prionurus. . .… . … p 104. | Psorhynchus stagnalis je ÂTE 
Prionus cervicornis. » 210. | Psyche calvella . . . . » 527. 

» _ Hagesii. nm b  helix: 10m n— 
Pristigaster cayanus. n 11 Psychoda palustris . » 298. 

» tartoor . … -— . phalenoïdes. . » — 
Pristiophorus (Prist. cirrhatus. Jr 199. Psylla fraxini. . . . … » 254. 
Prislipoma caripe. . . «. wm 95. * _juncorum. . … » 255 
Pristis antiquorum . . …. » 199. e Pyn.: sn 

HEt erat SUE SANI | Pieraclis velifera. . . . w 718. 
» __semisagittatus. . »n — | Pterocera chiragra . » 401. 

Proeceros. . ; n Aî5. ° multipes nn — 
Proeris nebulosa. n 525. | Pterocochli. . … … 421. 

» _ slatices. n _— | Pterodina patina. . …. . wm 490. 
Proctotretus chilensis. . „ 18. | Pterois cincta. . a A2 
Proctotrupes campanulator. # 295. e _ Janolala.- „appe. 
Proglottides . n 480. » _ volitans. it Abe 
Proneus . » 286. { Pterophorus albus... . . wp 554. 
Propolis. . „ 2719. : fuscus. n— 



Pteroplatea. 
Pteropoda. . . … 
_Pteroptus vespertilienis. 
Pterotrachea coronata . 

_Ptilinus costatus. 
» _ pectinicornis . 

Ptinus fur. 
Ptyodactylus mbriatas. 

: lobatus. . 
__Puceron. . 
Puistenbijters. 

_ Puistmijt. 
Puit-aal. . 

__Pulex irritans. … 
» penetrans. 
» _ vespertilionis. 

__Pulvillus … 
Popa . Bead 

» coarctala. . 
e uva. 

Pupipare . 
Pupivora . …. .… 
Purper. . … 
Purpura imbricata . 

. monodon. . 
’ persica. 
e _ _peruviana . 

Pyenogonum balenarum. 
E littorale. . 

Pygodac!ylus Gronovii 
Pygopus lepidopus 
Pyrale de la vigne (Tortrix 
OS ren 

Pyralis. 
Pyrgoma crenulatum. 
Pyrochroa coecinea. 

. rubens. 
Pyrophorus. . 
Pyrosoma atlantieum. . 

. elegans. . 
: giganteum. . 

Pyrula ficus . 
* _ spirillus. 

Python bivittatus. 
RE EE oe 
» _ hieroglyphicus . 
* _ natalensis. . 
. puuctatus. … 
» _ regius. . 

(In Ee 

6it 

terophorus hexadactylus . Blz.554. 
. pentadactylus. 

pterodactylus. 

Python reticulatus . Blz. 51. 
nd » _ Schlegeli. . End 
n— » _ Schneideri . Én 
» 202. | 
» A21. 
n 551. | Q. 

» 420. ‘ Quinqueloeulina saxorum . » 540. 
„ 259. 

zl R. 
” TT 

» 16.‘ Raafvisch. „ 26. 
» __— | Raasch. : <6 Kekdn 
» 254. ‚ Raderdiertjes. „486, 489. 
n 258.  Raderorgaan . » 487. 
n 552. ‘ Radiata. „ 494. 

n 146. | Raja Agassizii. . „ 201 
» 509 » _batis. n— 
n= » clavata. »„ 200. 
» 508. | » Lemprierei. „ 201. 
s 11. » lintea. . — 
„215 * marginata . Pen 
„295 * _miraletus. . „ 200. 
n 59Â. * _oxyrhynchus. . » 201. 
»n 507. » radula. Lene n— 
n 291. | « rubus (Raja clavata) „ 200. 
8, 402.  Ramshoorn. » 591. 
n _— | Rana esculenta . » 56. 
Beli e Hassellii. . B — 
n= » _mugiens. . Ne. 
n= e ocellata. nn — 
rn 23Â. » paradoxa...  — 
nm — » _temporaria. n= 
nä; » tigrina. MW 
n _— | Ranatra linearis. » 250. 

Randligchaampjes. » 528. 
» 554. | Ranella crumena. n 599. 
» 555. | Rankpooten. » 513. 
» 518. \ Raniceps fuscus. „ 146. 
» 266. | Ranina dentata . v 36t. 
»„ 265. | » serrata. n= 

» 258. | Raphidia ne „ 242, 
„n 451 Rasoir. „ 84. 
»n — «| Rason. .… Re 
»_— | Rasp-se helpen. „ 429. 
„ 400. | Rataria. n 5òd. 
» _—  Ratelslang. mk 
„ Sl Rattenstaart . » 506. 
nn —= Redia . E „ 419. 
»_— | Redarius amcenus 5 » 228. 
— » bullatus. . nn 
n= . eruentus . NW 
n— . personatus. … ee — 



Regalecus remipes . 
Regenbrems . 
Regenwurm … 
Regtvleugelige insecten. 
Remipes testudinarus. 
Rendier-horzel. 
Ren-hagedis (Tachydromus) 
Renilla americana. 

» reniformis … 
> violacea . 

Reptilia. Ö 
Retepora cellulosa. 

» foliacea. 
° violacea. . 

Retinaculum . 
Reusvliegen. . 
Reuzenhaaijen. . 
Reuzen-salamanders. 
Rhagium mordax. 
Rhina. F hed 

» __ancyclostoma. 
Rhinelepis genibarbis . 

> hystrix … 
Rhinobatis Columne. . 

» fasciatus. 

» leevis. 
» Schoenleini. 

sinensis. 
iitaodene allder (Vipera 

rhinoceros. k 
Rhinoderma … 
Rhinodon. ‚ 
Rhinophis oxyrhynchus. 

» meen 
Rhinoptera. 
Rhinostoma.. 
Rhipiphorus bimaculatus. . 

p paradoxus. 
Rhipiptera. 
Rhizophysa. 
Rhizostoma Aldrovandi. 

° Cuvieri. 
Rhopalocera (Tapiliones). 
Rhynchenus 
Rhynchichthys pelamidis f 
Rhynchites. 
Rhynchobdella. 
Rhynchophora (Cureutiones). 
Rhyngota . 
Ribben-kwallen . 
Rieinula arachnoides. . 
Ricinus (Mallophaga). . 

„ 

” 

„ 

„ 

612 

Riddervisschen. . . Blz. 92. 
Riddervlinders. » 512. 
Rietvink . » 53e 

Ring-hagedis. » 29, 
Ringrups . n 525. 
Ringwormen. .… „ 456. 
Rippenquallen (Cleno-meduse) „525. 
Ritnaald.. .… » 51. 
River-herring. „1713, 
Rivier-donderpad. : „ 125. 
Rivier-harder (Mugil lepido- 

rhynchus) . » 106. 
Rivierkreeft . n 564. 
Riviermossel »n 452. 
Rivier-paarlenschelp 
Rivierschelpen. 
Roek-bass. 
Roer-schelp . … … 
Rogachtige visschen. 
Roggen. … Nig 
Rog-kreeften. 
Rog-zaagvisschen. . 
Rol-diertjes. . 

_— 

„eZ 

n 117. 

„ 429... 

„ 199. 

„ 200. 
n 3144. 

” 199. 

” 492. | 

Rol-motten. . ĳ 55% 
Rol-tong . ” 210., 

Rolwormen. n 414. 
Roode weeskind. »n 529. 
Roodvisch. „II 126. 
Roof-haaijen . „194. 
Roof-sprinkhanen. . „n 221. 
Roof-vliegen . n 501. 
Roof-—zalmen. „167. 
Roosje. » 529. 
Rostellaria curvirostris. „ 402, 

D fusus. es 
° pes pelecani. . » — 
> rectirostris .  — 

Rotalina armata. „ 540. 
» biaculeata . —— 

Rotatoria . „ 486. 

Rotifer vulgaris . „ 489. 
Rouwmantel . ” 516. 
Rouw-torren. „n 261... 
Rouwvliegen. . „501. 
Rovetto. pe 168 
Rozenbij . .… » 282., 
Rugvat. ‚2124 
Ruischvoren . ie 1618 
Runder-horzel. . sw’ 3078 
Run-tor.. à 262. 
Rups. „215, 510. 
Rupswormen. ‚ „451. 



_Rutela chrysochlora. 
s _Latreillei. . . 

4 Ruvettus speciosus . . 
_Ryptiens arenatus. 

5. 

Sabel-sprinkhanen. . 
Sabella pavonina. 

» __penicillus. . 
» _unispira. 

Sabellaria. 
Saccobranchus fossilis . 
Saccopharynx. . 
Sagitta bipunctata. . 
Sagra Buquetii.. 

» _cerasi. NE, 
Sagrijn. „195, 
Salamander. . Mn 
Salamandra atra. D 

» cristata. ” 
> gigantea. » 
> japonica (Sal. 

unguiculata). D] 
» longicaudata, . wv 
° maculata. . „ 
p maxima. y 
» pleurodeles. » 
» punctata (kleine 

soort van Europa). . 
> unguiculata. 

Bisa chinensis (Salanx 
Reevesii) . 

» _ Reevesii. 
Salar. 
Salarias palmieornis. 
Salicoque. é 
Salmo arcticus. . 

» _eperlanus. 
Ee MArLO. . 
» _ hamatus. . 
» _hucho. 
» _ lemannus. 
Ek Ysalar. 
»_ villosus (Moll. arctieus). » 

__ Salmon-trout. 
_ Salpa maxima. . 
Saltatoria. Î 

_ Salticus scenicus. . 
Ì Saltigradee. $ 
_ Salvator Tejus) 
Sander. b 

‚ Blz.264, 

15. 
115. 

led 

Ni) 

Sangsue. . 
Sanguisuga. . 
Saperda. 
Sarcophaga, . 
Sarcoptes equi. 

» exulcerans. . 
» scabiei. 

Sardel. p 
Sargus (Sparus annularis). 

» __cuprarius. 
» _… formosus. 

Sarsia . 
Saturnia. . 
Satyrus amphitrite.. 

» _galatheea, 
» hermione. 
> ianira. … 
» lachesis . 
’ megeera 
° __pamphilus.. 
e _proserpina.. 

Saurer. N 
Saurers. . 
Saurophis seps.. 
Saurus Agassizii. 

» filamentosus. 

D lacerta. . 
» tombil. = 

Savonnier. 
Saxicava arctica. 
Sayris (Scombresox). . 
Scalaria communis . 

» pretiosa. 
Scaphirhynchus . 
Scapteria é 
Scarabseus dichotomus. 

» hercules. 
» longimanus. 
> nasicornis, . 
> punctatus. . 
» silenus. . 

‚ Scarabus . 
‚ Scarodon . 
Scarus cretensis. 

» limbatus. 
» ovifrons . 

‚ Scatharus grecus. . 
Scatophaga stercoraria . 
Scatophagus . 
Schaal. 
Schaaldieren . 

‚ | Schaap-horzel. . 

Id 



614 

Schafwurm. . ‚ Bl.419. 
Shalt eee le EK 

Seisena aquila, . 
» “Clavigera, … 7 ltr 

Schapenluis . . … … … » 508. kee nigra. tre Mn 
Sehar.t & „ 182. e: ocellata … „nr vm 
Scharnier (der schelpen) „ 3581. pe pama.t sr Senn 
Schedophilus medusephagus. p0. e __semiluctuosa. . . ” 92. 
Scheede-schelpen. . . . w &4l. | _e _umbra. . . . … " Of, 
Scheê-makreel. . . . . » 715. | Sciara Sancti Thome. . . ” 299. 
Scheermes-visschen. . …. r &4. | Scincus (der ouden). . . ” 23. 
Schelp. . „580, 424. e « cyanurus. „vlug SOUR 
Schelpdieren. „ — » fuscus. … sn 
Scheltopusik (Pseud. Pallsi) „29. e …giEAS. 
Schelvisch. . .… ‚ „145. e _ Lamarrei; „…” „heien 
Scherm (der Medusze) . on 038. » « officinalis. „ „tien 
Schermkwallee.… „sta jp ms pachyurus …/. ni KERNEN 
EN „ 414. p rügosus. „Goden 

Schijfkwallen. „528. | e _ sepsoides. . ee 
Schijfvingers. on 1 er AUB e _serpens. IE 
Seilber..…. … … ‚…_» 152. e « telradactylus. … 5 NE 
Schild (der insecten). ‚ _n 209. e « tridactylus „or on 
Schild-hoorns. . . . …. „ ál Scirus vulgaris, . „ . …. w 590. 
Schildkevers. …. . . . » 216. { Selerostoma equinum. . . ” 416. 
Schild-Juizen. … . … … #28» | Scolex- tan 
Schildpad (het). . … . w 10. | Scolia capitata. . . . …. # 286. % 
Schildpadden. . . .. rn 4. e … hortorum… sigh | 
Schildpad-kevers. . . . 7 216. | _» quadrimaculata. . ” — 
Schildpad-soep.. … …. … » 10. | Scolopendra borboniea. …. ” 556. 
Schild-wantsen . . . . w 227. » ciugulata ‚EME 
BERNRORSS Cele en oe ° coleopterata.. ” — 
Ddakopoda. … … „lins meae ” de Haanit, Ard ten 
Schizothorax. …. . . …. » 160. ° electriea.. … 
SChmacke. … … zo'n # 1206. . forficata.-ar ss IR 
Schoenlapper. … . . … » 516 > germanica’. «sma 
schil a … Lif) re ° gigas. . EME 
Schoorsteen— krekel. te Cw SRAOS d longicornis. . ® — 
Schorpioen (Scorpioen). » 121, 242, | ’ morsitans, … …… Mi 

559, 565. | » Savignyi. … … Mju 
Schors-kevers. . . . . » 210. ° Walkenaeriis amen 
Schors-koralen . . . . „512. | sere, lycogenys . n_ 94. 
Schotel-slakken. „ . . » 415. | \orqualüs. „APE 
Schreetzer. et MGS Senlis EE OR it 
Schramp . . . …. . … » 451. | Scomber macropterus KI el 
Schröter... . . ‚_» 260. | » pelamis. … 
Sehubvleugelige inseclen . » 509. | 7 pneumatophorus. ” — 
Schuif-schelpen. . . . „ 456. ° sarda. 110, Az MON ER 
Schuim-beestje . . . . w 252. | > scombrus „… „Fuet 
Schuit-hoorns. . . . . » 409. | ’ sibu. „A 
Schuit-schelpen. …. . . » 455. | ° thunnia. … MRS = 
DEDEN: OS en | : tbynnus.… sr 
Schurftmijt. . . . . . pn — | Seomberini.. … … … On 
Schutter. . . . … … … mp A17. | Seombresox Camperi. . … w 111. 

‚ Schwing-kölbchen . . . » 295. | ° Rondeletii. … # —. 



Scombrops. . … 
Scopelus Humboldt. 
Scorpeena diabolus . 

» grandicornis. 
p porcus (kleinere 

soort van de Midd. zee). 
° serofa . 

Scorpio afer . 
» _ europeus. . 

Seorpioen. Kin 
Seorpioenkreeften. . 
Seorpioenvisschen. . 
Seorpioenvliegen. 
Scorpis georgianus 
Scutella. 
Scutellera globus. 

» Dees: 

» maura. 

Seutellum. 
Scutigera araneoïdes. 
Seutum australe. 
Seylleea pelagica. 
Seyllarus eequinoctialis. 

p arclus. 

: latus. . 
» orientalis. 

Seyllium africanum. 
» barbatum . 

» Burger. 
» canicula. . 
D catulus. 

» Edwardsii ê 
» melanostomum. … 

Seymnus lichia . 
Seyris indica. 
Seytale. 
Seabass. 
Sea-slag. . fi 
Sebastes imperialis. 

» inermis. 
e norwegicus. 
° ventricosus. 

Securifera. 
Segestria perfida. 
Segmentum. . 
Seiche. d 
Semblis lutaria 8 
Sephen. 
Sepia. : 

» australis. . 
» officinalis. 
» _unita.. 

116. | Sepiola Rondeletii. . . . Blz. 586 
110. | Sepioteuthys. … …..rm— 
1267 | Seps chaleides. … Ate vors doris 
lj Deplaria., 5 cn a AOR PAER 

Sergestes atlanticus. . . » 566. 
— | Seriatopora subulata. . . » 516. 
— Sericaria . .… Ev dia rin aa 

540. | Seriola Dumerilii. sn hesnund a ee n 
== D lactamia à Cr Wann Mn 

330. ev Mauritiis sjoege en 
565. | Serpula armata . . . . wv 462 
121 »___econtortuplicata. . » — 
249. » « gigantea. …. . … un — 
16. nn leken of ik der or MINA 

502. «4 spirarbis; Aa.hlflia Zan: 
227 » | sulphburata.ti ‚0 »- 463. 
— » _ vermicularis, . … » — 
-- Serrans … .… at lan ca ANRREA 

209. | Serranus altivelis. Be Cl NED 
556. » eabrillass),' sds meh or NAR 
A11. ° Greolus. „ait 
A19. » formosus. nr — 
564 D geographicus.  » — 
— p DIAS LD on ar es 
— p horridus... . . rn — 
oel p oculatus. . … . » — 

197. » phaëthon. . . » — 

198 > SoriDa. Hin 
—. | Serrasalmo niger. . . . » 168 

197. > Piraya.. … nr — 
— > rhombeus. . . » — 
— | Serricornia. . . . . … u 256. 

198. | Sertularia abietina . . . » 521. 
197. > antennina. . … » — 
14. » antipathes. . . » — 
45. » myriophyllum. . » — 

115. » pluma. tb gelen nes 
905. > pumila, . rn — 
#26. | Sesdrinus. 4 24 he NED 
127. | Sesia apiformis. … . . » 325 
126. » tipuliformis. . „rn — 
12T. |-Sewase. . … A Bman 
289. | Sheeps-head. . . . . n 96. 
ste | Shell-lak. 0 5 Gadet: 
209. Shrimp. 0 Ee et re a 
J85 | Sibut. ve blt nee 
2át. | Sieydium eynocephalum. an Ass 
202. | Sidder-aal (Gymn. electricus).n 150. 
585. | Sidder-rog. . .… 3e:n 205 
586. | Sidjan (Amph. siganus) sn A05: 
585. | Sigalion boa. …. … _„ 460 
586. p Mathilde. . . . » — 

G15 



Siganus (Amphacanthus) . Blz. 105. 
Sigaretus haltotideus. . . » 409. 
Sigillina australis. . . . » 450. 
Siliquaria anguina . . . » 412. 

° murieata …‚-1i 5 nwe a 
Sillago domina . …. . - » 109. 

pj vmalaharica < *… optie 
Silurus bimaculatus. . . „ 152 

p glanis. RA Ss edn 

nel hfapanienss. NMS D= 
» MYSKUB … be Aat it HANSE 

Simanobuzu . .… Oet wildBe. 
Simonia follieulorum. . . » 352. 
Simulia columbaschensis (Sim. 

maculata). …. . . » 299 
kN (maculata, sijne We 
wt PPEREDAK, sl irt ets» W 

Singgi. .… ct Hales 
Sint Jacobs-schelp . s „ 428. 
Sipho (der Slakkenhuizen) „ 580. 
Siphonemeduse. … … „ 552. 
Siphonophora. . … n= 
Siphonostomum barbatum. » 464 

» diplochaitos.» — 
. papillosum. » — 
> uncinatum. » — 
° vaginiferum. » 

Siphuneulus. . . . … » 461. 
Sipunculus edulis, . . . » 

p nudus. . Mer 

Siredon pisciformis (Siren 
BEAU bis it 10 re en .6l 

Sireenvisschen. . . . …. „ 186. 
Siren axolotl. … . … . w 61. 

5 CBFA Aril stond hed Ween 
Sire gigas. snie (ils vim! fe w BO 

pi, JUVENCUS: … no Bj Mn 
Sitana pondiceriana. . …. „ 18. 
In EEE At 
Skaro . . . sm” hi8Be 
Skinkachtige Saurers.. . w 50. 
Skinken. LM rheden 
Slakdieren. READ P TIE OT 
Slakkenhuis . … …. . . „ 580. 
Sidkeprik. . . . „7-0 06: 
Slang-adders. . . . . » 59. 
Slangbaarzen. . . … … » 120. 
SMRUBEN Le U Lal) oer lin Le ramolede 

» __ (gehoornde). MEE AN 
» (vliegende). .… »„ 22 

Slangenkop (Öphicephalus). „ 89. 
Slangenvel-hoorn. « … „ 407. 

616 

Slangetje (klein). ‚ Blz,411. 
Slang-hagedissen. . . …. » 55. 
Slang-klimvisschen. …. . w„ 89. 
Slang- ringhagedis ns. 50 
Slang-sterren. . .… » 499. 
Slang-vallen . „ . …. …. » 155. 
Slapers. nn ete 
Sleufhoorns.. . .«. . u 598. 
Slijkmossel. en 
Slijmvisschen. : B 
Slot (der schelpen) . . „580, 424. 
Sluipvliegen . . … … … nö0d. 
Sluipwespen . „ . …. … w 291. 
Slarppieren. . … its B ADG 
Smarts: … … . 

Smeerzak. … … rm de 
Smelt 5 … on ne RE 

Smerinthus. . «. . … … "522. 
Sminthurus fuscus. . „ „ 225 

p signatus. „ . „ — 
o viridis . „n= 

Snavel (der slakkenhuizen). w« 580. 
Snavel-insecten. . . . w 226. 
Snijder. … er REE 
Snip-flaitbekken, sei KOREN 
Snip-lipvisschen. . . . n 84. 
Snipvliegen. . .… » 501. 
Sooek . » » 110, US, 116. 
Snoekachtige visschen, . w 119. 
Snoekbaarzen. . „ …. … „ill. 
Snoekharingen. . … ‚ ua 178. 
Snoek-scorpioenvisschen. . „193. 
Snoekzalmen. …. . . . „110. 
Snoerwormen. . … …. „ nä. 
Snottolven. . . … „a melebe 
Snuffelslangen. . . . …. » 46. 
Snuitkevers. . . . … … wiede 
Snuitvliegen . . . . . „ 500 
Snuitvlinder . … .… n 555 
Soeroekoekoe (Boschmeester). „ 58. 
Selarium . , son 
Solaster. at 
Soldaten . . „108, 244. 

Solea barbata. . . … … „185 
» bilineata... . mome 
e ceratophrys. . „ «Mie 
e lactea, „siem 
ò" Jineata, ‚ne 
e monochir. …„ „ame 
e,. Oculata. …. … mn 
e_ vulgaris. . „ame ie 
es” zebra... … Ab 



_Solecurtus. 
Solemiya. . 
Solen ensis. . 

» _ legumen.. 
e _ radiatus. 
» _ vagina. 3 

Solenomya mediterranea. 
Solenostomus paradoxus. . 
Solpuga. . 3 
Soridia lineata. . 
Spaansche vlieg. 
Spanners . 
Spanrupsen.. … 
Sparassus smaragdulus. 
Sparus annularis. 

s _ Ovis. 
» puntazzo. 

Spatangus purpureus. 
> ventricosus . 

Spatularia folium. 
Spectrum. 
Speel-doublet. 
Speer-haai (spinax). 
Spektor. . ' 
Spermatophora. 
Spermophores. 
Spheriodactylus phantastieus. » 

D sputator. 
Spherodon grandoculis. 
Spberoma globator . 

° serratum. . 
Spheropeus . 
Sphagebranchus ccecus. 

» imberbis . 

D rostratus . 

Sphargis . 
Sphenops (Seincus se sepsoides). ” 
Sphex lunata. 

» __ maxillaris. 
» __sabulosa . 
» _ spirifex. . 

Sphinx atropos . 
e __bombyliformis . 

eelerio. . 
convolvuli. . 
elpenor . 
euphorbie. . 
fueiformis. . 
ligustri . 
nerii. 
ocellata 
pinastri „ LS nn en A Ok ea OL 

ij 

„MAL. 

| 

61 
= 
{ 

Sphinx populi. . 
» ___poreellus. 
» quercus. 
e _ stellatarum . 

EMBEE 0 
Sphyra Blochii . 

e __malleus . 
leng barracuda. 

jello 
° nigripinnis. 
p obtusata . 
» pieuda. 

vulgaris . 
Sihr (Sphyra). 
Spiegelkarper. 
Spiegelije. 
Spiering. . 
Spikkel- zalm. ô 
Spil (der Slakkonhuizen) 
Spilhoorns. 
Spilvisschen . 
Spin. 
Spinax acanthias. 

° __centrina. 
» _ Fabricii. 
e _ granulosa. . 
e nigra. 
„__Philippii. 

Spindieren. 
Spin-krabben. 
Spinnekoppen. 
Spinnekop-vlieg. 
Spinne-mier . 
Spinners . 
Spinne-web . 
Spin-scorpioenen. 
Spio levicornis . 

e seticornis . 
Spiraal-tong . 
Spiratella . 
Spirobolus. 
Spirobranchus capensis. 
Spiroptera megastoma . 

> sanguinolenta. b 
p strumosa. 

Spirorbis nautiloïdes. . 
Spirotreptus . 
Spirula Peronii . 
Spits (der slakkenhuizen en 

. „580, 581. 
IMD 

schelpen). 
Spleet (der schelpen). . 
Spleet—hoorns. „ A10. 



Spoelwormen. 
Spondylus americanus . 

» cristata. . … 
” geederopus. 
» imperialis. . 
> regius. … 

Spongia campana. 
» communis . 
» _ fluviatilis. . 
» __Neptuni. 
» __pala. 
» perfoliata. . 
» _ pluma. . 
* _ purpurea. . 
» tubiformis . 

usitatissima. 
Konngik.. 
Spons . 
Sponskoralen., 
Spook-sprinkhanen . 
Sporadina. 
Sprei-visschen. . 
Spring-cicaden „ 
Springgrondels. . 
Springkevers. 
Spring-spinnen … 
Springstaarten. . 
Springsuikergast. 
Springwespen. 
Sprot. . 
Spuw-slang. . 
Squalini. . 
Squalus arcticus. 

» _ borealis. 
carcharias. . 
carcharodon. 
cinereus. 
galeus. . 
glaucus . 
gomphodon. 
griseus . 
indicus . 
levis. 
lamia. 
maximus, 

mustelus. 

obesus. . 

rhinodon. 
spinosus. 
taurus. 

melanopterus. 

oxyrhynchus. . 

‚Blz, 

„ 

618 

416, 
428. 
429. 
428. 

542. 
dál. 

549. 

484. 
16. 

252. 
158. 
251. 
548. 
225. 

295. 
172. 
40. 

193. 
196. 
197. 
194. 

195. 
196. 
195. 
194. 
195. 

196. 
195. 
194. 
195. 
196. 
197. 
195. | 

197. 
195. 

Squalus vulpes. 
Squatina vulgaris. . 
Squilla-kreeft. 
Squilla maculata. 

» _ _mantis. . 
» _scolopendra. 
e __scyllarus. 

Staart (der slakkenhuizen). 
Staart—insecten. 

| Staartpoot. 
Staart—zakdieren. 
Stapbylinus cesareus. . 

: erythropterus . 
» hirtus. . 
» maxillosus, 
» olens. 

Starrepen (dikke). 
Staurotypus (Emys odorata) 
Steekmuggen. 
Steekvliegen . 
Steenboorders. 
Steendadel. 
Steenhommel. 
Steenkanaal . 
Steenkarper . 
Steenkoralen 
Steenkruipers. 
Stekelbaarzen. 
Stekelbuiken . 
Stekelharingen. . 
Stekelhoorns . É 
Stekel-klipvisschen . 
Stekel-makreelen. il 
Stekel-ombervisschen. . 
Stekel-plantdieren. . … 
Stekel-scorpioenvisch. . 
Stekel-snuitworm. 

‚ Stekelstaart (Hoplurus). 
‚ Stekelvinnigen. \ 
Stelle volantes. . 
Stellaster . 
Stellio vulgaris . 

‚ Stemma. nl oei 
| Stenodactylus g guttatus. 

» soibik ï 
‚ Stenopus mollis. 
‚Stentor Mülleri . 

e __polymorphus. n 
Stephanoceros Eichhornii 
Stephanomia . 
Ster-dieren. 
| Sternarchus albifrons, 



_ Sternaspis thalassemoides . Blz. 468, 
_ Sternoptyx diaphana. . . w 169. 
BRSterndtheres. …. . . . »n 8. 
BeSter-polypen. . . . . » Blf. 
\ Sterrekijkers. . .… 74205 

Ster-schol (Pleur. myriaster). „ 182. 
Ster-zeebloemen. … . . » 515. 
Steurachtige visschen . . » 191 
Eens 
leur krab. . . . . . » 366 
Sthenonia. … A 
Sticheeus hexagrammus. err KAR: 

d DRACESEUSS . u — 
Bhehostegia . . . . . » 540 
ER, OO. . n 212 
BE Oe Te 
EE 0. ow 53. 
EE 
Miapota.. … . . . » 566. 
Stomias barbata. . . . „ 170. 
Stomoxys calcitrans. . . „ 506- 
Stompe bandspil. . . . » 400. 
EE Oe on 459. 
Straaldieren. . . . .… n 494. 
Straal-polypen. . . . …. „ 515 
Straal-zeebloemen. . . …. „ 518 
mieandkrab.. . … . . » 56t- 
Strand-slakken „ . . . » 415- 
Stratiomys chameleon. . » 502 
De OO. wv 1 
RSBDDAATS. Dn — 
BENSON. <  . . n 266 
Birinsla linca. . . . . » 146 
Stromateus candidus. . . » 11 

p A EEN RAK Le 
p longipinnis. …. » Tl: 
° merpehirus. … # — 
Ld niger. ni bd A MOT eam 

° punetatissimus. » — 
Strombus gigas. . . . „ 401 

» lentiginosus.… … » — 
° BUSIEE Oi Ze 

Strongylus gigas. … „415: 
” quadridentatus. „ — 

Struthiolaria; nodulosa . . » 40l 
° pes slruthiocameli.n — 

er VE EE ok 
Sturiones. …. . vn 
Stylephorus cordatus. . . » 82- 
Stylonyehia mytilus. . . » 498: 
Slylops melitte . . . . » 267. 
Stylorhynchus. . . …. . » 484. 

| 

Sucecinea amphibia . 
» pellucida . 
> putris . 

Suikergasten 
Suk. 
Syllis maeulosa . : 
Sylpha quadripunctata 

» __thoracica. 
“| Symbranchus euchia. 

° javanicus. 
> marmoratus. 

Synanceia brachio . 
> erosa. 
» horrida … 

Synapta digitata. 
> Duvernoyi. 
° fasciata. 
° oceanica. . 

Syncheeta. 
Syncorvne. 
Syngnathus acus. 

° equoreus … 
» foliatus. 
> gracillimus. 
" hymenonomus. 
° ophidion. . 
p Rondeletii 

Synhydra . 
* | Synodontis maerodon. 

Synoicum turgens. . 
Syntomis myodes. 

" phegea. 
| Syring-spanner . 

Syrphus feslivus. 
> pyrastris 1 « 
) Ribesii 

lop 

| Tabanus bovinus. 

” latus. 
» maroccanus. … 

Tachina grossa . 
. viridis . 

Tachydromus japonicus. 
» sexlinealus. . 

Tsenia crassicollis. 
» _ perfoliata. 
» __plicata. . 
D serrata. 

» solium. 

„ 

SEE nn On et 5 „ie, 118. 
IÀ 

. Bl.394. 

_—_ 

224. 
14. 

458. 
254. 

150. 

AT 
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Teenioides (Amblyopus). . Blz. 158 
T:enionotus triacanthus. . » 129. 
Tak-slangen. . . … … w 41. | 
Teltrus, ‚Pre. | 
Tamoata (Call. asper) RP 
Tampra. io Leth 
EMMEN), er hat td have EP 
Tandhaorne, „init. vil A AID. 
PEDAKADERS: 0 oe on Oo, B LOD 
Tangkevers. … … …… < -=:260. | 
Tangschelpen. . . . . „ 450. | 
Eanyslome., 4. …-… ww 500. | 
EARRERAK ee ontvan Mar hi SRO 
Tarantel-scorpioenen. . . » 540. 
POREN oren onb oel a DIORDN 
EEE Abe As niee ee a AB 
WEEMBERR veter 0D 
Farenlisme. … … vu onm 948. 
BBE WEES reageert ie D 
LTM AEO WE 
Tparichthys . … ‚stal | 
Tautoga melaptera . . „ » 85 

” DINER: mei orkaan nt Bures 
Tegenaria domestica. . . wm 546. 
Teigne (Tinea) . n 502 
Tejus ameiva (Am. vulgaris). „ 21 

RTS MONDE: nt | —— 

> nne ej. monitor) 4 Mm 
Tek. 8 n 592. 
Tek-mijten. avater (Ainsi 
Telegraphina. „ . . . w 508. 
Tellina fabula. . . . . m 459 

Bh FONBEBA:, 4) Allert Wine 
PARM DOT OPDE ENOR OU an 
DE be VIRMA 0 od il ee an oee 

Telphusa fluviatilis. . . » 599. | 
Telyphonus caudatus. . .„ » ò41 

n giganteus . . » — 
N proscorpio. … » — 

Temnodon saltator . . . » 74. 
Tenebrio molitor. . . .„ » 268. 
Tenthredo eerasi. „ . . » 290 

> gallicola. . . » — 
p MIERU SMit ie 
p FOS eier 

° VRG eo to oe! oon a ie 
Tepeldoosje.. „ . . „ # 415 
Tepelhoedje.. , an — 
Tephritis cardui. . . . » 508. 
Terebella conchilega. . . » 465. 

p maculosa, …. ….r=—= 
Terebra maculata. . . . » 405. 

Terebrantia. . Blz. 
Terebratula caput serpentis. » 

p chilensis. . 
» dorsata. 

” psittacea. … 
Teredo navalis. 

p Sellii. 
rergipes Lamarckii. 
Termes belliecosum . 

» fatale. 
» flavicolle. 

e _ lueifugum 
D sumatranum., 

Termiten . 
| Testa . 

Testacella haliotidea. 
Testudo angulata. 

D areolata. 
earbonaria. 
Forsteni. 
geometrica. 
greeca. . 
kinyxis. 
marginata . 
nigra. . 
tabulata. 

» Verreauxii. 
Tétard. 
Tethye. 
Tethyes. . . … 
Tethys fimbria . 

» _ leporina. 
Tetrabranchiata . 
Tetradactylus. 
Tetragonurus Cuvieri. 
Tetralasmis hirsutus. 
Tetramera. RI 
Tetrapterus belone . 

» indicus. 
Tetrarhynchus. . 
Tetrix, 
Tetrodon argenteus. 

» bursarius . 

> fluviatilis . 
D lineatus. 
> macropterus (Tetr. 

bursarius). ï 
D rivulatus … 

Tetrophthalma chiloënsis 
Tettigonia. 
Tetyra. 
Thaïs , 

” 55, 5 

” 

” 

„ 

„ 

Ape 

„ 

” 

RN 

289. 
445. 



_ Thalassema echinurus . 
p Neptunii. . 

} » scutatus. 
Thalassina anomala. 

p scorpionides, 
> stirhynchus. 
» subterranea. 

Thaliacea . 
Thaumantia … 
Thecla. 
Thecosomata À 
Therapon theraps. . 
Theriak. 
Theridion benignum. 

» denticulatum. 

Thomisus trematus . 
Thonijn. 
Thoracantha Latreillei : 
WD. … 
Thorictis (Draczena). 
Thymallus signifer . 

> vexillifer., 
Thynnus vulgaris (Se, thynnus). 
Thyone. 
Thyris fenestrina. 

» __ _sepulchralis, 
» _ vitrina. 

Thyrsites alun. 
Thysanopus tricuspidatus 
Thysanozoon. 
Thysanura. 
Tichogonia. . 
Tijgerhoorns. 
Tilapia Sparmarni . 
Timmerman … 
Timoriena firoloïdes. 
Tinea… . 
Tinea (der ouden). 

» cerella. 
cognatella . 
Degeerella. 
evonymella. 
granella. 

padella. 
pellionella . 
retusalis. . 
sarcitella . 
tapezella. 

» __ viciella. 
Tingis pyri. . 

_Tintinnus inquilina. 

mellonella (Tin. cerella). » 

621 

Tipula gigantea . 
» _ oleracea . 
D preepotens. 

Toadfish. . : 
Todtenuhr. 
Toilet-spons . 
Tol-hoorns. . 
Tollen. 
Tomicus. . 
Tomopteris onisciformis, 

daf Tong . 

Tong-wormen. : 
Toot-hoorns . 
Toren-hoorns. 
Torpedo capensis. . … 

° Galvanii (Torp. mar- 
morata). 

p Beek 
n marmorata. 

D nobiliana. 
> oculata. 

Torren. 
Torrito. 

Tor-slakken „ 
bisa (llysia) . 

hereyniana . 
e _picana. 
e __pomonana. 
»____prasinaria. 
D quercana. 
» resinana. 
» strobilana. . 
D viridana. 

D vitana. … 

Tortue franche … 
Tournis. 
Tourteau . 

| Toxotes jaculator. 
Trachea. 
Tracheliastes polyeolpus. 
Trachichthys mediterraneus. 
Trachinotus anomalus . 

p glaucus, 
‚ Trackinus draco. 

> vipera. 
Trachypterus bogmarus. 

p iris. 
Trachysaurus (Seine. rugosus)» 
Tragina. 
Transparant . 
Trapelus . 
Trechter (der polypslakken). 

jj 
- 

jj 
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Trek-sprinkhaan. …. …. … Blr.219. ‚ Trilvliegen. . 
Trembleur (Mal. electricus). »n 154. | Trimera. E 
Tremelminthes. . . . . » 411. | Triodon bursarius 
Tremoetopus violaceus. …. » 581. Trieenophorus nodulosus. 
Triacanthus anomalus . . » 191. ‚ Trionyx egypliacus (Trion. 

° brevirostris.’. “wt | nilotieus) . 
Trieenophorus nodulosus. . wp 485. | * _granosus. 
Triartbra longiseta. …. . » 490. » japonicus. . . .… 
Tribolonotus (Zon. Nove e _niloticus. 

EN ee NE ek Oe LI » _stellatus. 
Trichaster. . .… wr 270500. e __subplanus . 
Trichiurus haumela. . . » 72. ‚ Tripang. 

° lepturus. …. … # — | Triphena. 
° savala. . . . » — | Triplax nigripennis. 

Trichius fasciatus. . … » 264. | Tripterygion . 
Trichocephalus acelabularis. » 584. | Trisloma coccineum. 

° dispar . . » 416. | ° hbamatum . 
p hominis. . » — | p mole. . 

Trichoda pura. . . . . # 492. | : squalí . NES 
Eriehodina. :.  PAtel 0 te A08 1 Arlans Poet t: RSE 
Trichodon Stelleri.. . . wp 120. ‚ Tritonia arborescens. . . 
Trichomyeterus punctulatus. » 153. e __Hombergü. 
Trichonotus setigerus . . wv 142. © Tritonium lampas. . . .… 
Trichopus trichopterus. . » 88. : nodiferum. . . 
Trichostoma . . . . . wr 248. « Trochus dentatus. 
Tridacna gigas . . . . m 451. | » maximus. . 

° maculata . . . # — | » niloticus. . .… 
» squamosa; ae — ’ perspectivus. . 

Endactylas,…., … Stine » pyramidalis. 
> Aya) 0E) ne BRO TE Ee dn GEE 

Trigla Bürgeri. . . . . » 122. : triumphans. 
* _gurnardus. . . … » — | Trogonophis Wiegmannii 
» _ hemisticta. . . . # — | __ (Amph. trogonophis). 
e _ hirundo.. . . . » — ! Trojaansche ridders. 
e Ìyra. . … … … … mn _— | Trombidium holosericeeum. 
Rp tpdnetata: ss ne ee | > tinctorium. 

Triglops. . . . . . …. » 125. | Trommelschroeven. . 
Trigonella plana. . . …. » 440. ‚ Trommelvisschen. 
Trigonia peclinata . …. . » 456. Tromp (der slakdieren). 
Trigonocephalus atrox . . w 51.‘ Trompet-hoorns. …. . 

> bilineatus. » — _ Trompetter. 6 
’ Blomhofüii. » — Trompelter-klipvisschen. 
’ eenchris . » — { Tromp-torren. 
° halys . . » — | Trophonia. 

jararaca. . » — | Tropidolepis torquatus. 
' lanceolatus. » _— | Tropidonotus. . …. …. . 
” piscivorus. » — | Tropidosaura algyra. 
. puniceeus. # — | > montana . 
> rhodostoma. » — | Trout. . … … 

viridis. . » — | Trox horridus. 
kaal ss rote EES} Peen Santes e 
Tril-diertjes. . . . . » 485. | Truite (Salmo salar). 



rygon akajei. . 
ie allivela. . 

aquila. . 
aurantiaca . 
Giorna. . 

H: javanica. … 
» BES 0 

Kabas . … 
lymna. … 
maclura . 
mierura . . 
pastinaca. . .… 
purpurea. . … 
seplien.…… … … 
tentaculata . 
testacea. . . 
torpedina. 
uarnak . . . 
violacea. 
zugeï. . 

Frypauchen vagina. 
ypetra (Tephritis). 

5 

UNE GS WW ET a TT 

í bifex. . 

| Tubipora Chamissonii . 
EE. Hemprichii. 

musica. 
rubeola. . 

Á ibalaria calamaris. 
» indivisa. . 
» nutans. 

» ramosa. . 

Bee eirora verrucosa. … 

Wolband.. |; 
Funga (Pulex penetrans) 

Turbinella cornigera. 
- hyalina . 
» FAD an < …- 

Turbo chrysostomus. 
_ _» _litoreus. . 

» marmoratus. . 

» olearius … 

Turritella terebra. . .… 
Tweevleugelige insecten. . 

PERS 0 aan 
Typhline aurantiaca. 

» Cuvieri. . … 
Ty tn ater. 

Delalandei. . 
D lineatus. . .… 
> lumbricalis. . 
> reticulatus. 

U. 

lo Uartmrak.s nue at 
Uijenschil. 
Uil. 
Uil-vlinders 
Ulocerus squalidus . 
Umbellularia groenlandica . 
Umbilieus (der slakkenhuizen) .» 
Umbrella indica. 

» mediterranea. 
Umbrina . 

> alburnus. 
» eirrhosa. 

> Kuhlii . 
> vulgaris (Umbr. 

eirrhosa). . E 
dilatatus. . . 

» gibbosus. . 
° _mergariliferus. 
» _obliqua. 
e _pictorum. . 
» _soleniformis. . 
» tumidus. . 

Univalveu (Coehli) . 
Unkes:. a 
Urania Boisduvalii 

° Fernandine. 
J leilus. 
» __prometheus. 
» _ ripheus. 

Uranoscopus elongatus. 
» inermis. … 
» scaber. 

Welke 5 Ws 
Uroeerus . 
Uroctea quinquemaculata E 
Uromastyx spinipes. 
Uropeltis ceylanica. .… 
Uropterygius concolor . 
Urostrophus . 
Urticee marine. . 

| 



V. 
Vaandeldrager. . 
Vaches à Dieu. . 
Vegmer (Vogmer) . 
Vagantia . 
Vaginicola erystallina 

» ingenita. 
Val-achtige visschen. 
Vallen. 
Vallette Vel. spirans) 
Valvata cristata . 

» _ piscinalis. . 
Vandellia cirrhosa. . 
Vanessa antiopa ; 

» atalanta. 
> C-album. … 
» cardui … 
» A ee 
p L-album. … 
p levana. . 
» _polychloros, 
» ___prorsa.. 
» urtice . 
» V-album. b 

Vangdraad. 
Varanus (Monitor) . 
Varkenssnuit. 
Varolo. 
Vastres gigas. 
Vat-hoorns. . 
Vecht-krekel. 
Veder-motten. …. .… 
Veelvoeten de 
Veenmol . … 
Veenschelp. . 
Veldkrekel. 
Veld-slak . A 
Veld-sprinkhanen. 
Velella antarctica. . 

o lak. … 
» __ pacifica . 
’ sinistra . 
» _ spirans. . 

Velia currens. 
Velifer. 6 
Venerupis iris. . 
Venster-hoorns … 
Venstervleugel. . 
Venus chione. 

» __ decussata. 
» _ dione. 

‚ Blz.10f. 
817. 
81. 

457. 
492. 

HE 
192. 
54. 
598. 

n 419. 

516. 
515. 
516. 
515. 
516. 
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Venus lusoria. . 
pe _ verrucosa. 

Venusgordel . 
Venushart. 
Venuskous. 
Venusschelpen. 
Venusskink (Sein. eyanurus). n 
Ver à quene de rat Help „50 
Ver blanc. 
Veretillum cynomorium. 
Vergiftige slangen. . 
Vermes. . TA 

e __annulati. 
Vermetus lumbricalis . 
Ver solitaire . 
Vertumnus, … 
Verweschelp . 
Vespa chartaria . 

» _ coarctata . 

nidulans . „ 
scutellaris. … 

» vulgaris . 
Vesperus Solier1. 
Vet-ligehaam. 
Vibratoria. 
Vibrio. 
Vieille. 
Viertand Stekelbuik) 
Vigneau. . 
Vij (vingertje . ; 
Vijfvoet (Asterias). . 
Vijghoorn. 
Vijlvisch . 

| Vin (der slakdieren). 
Vinger-visschen . 
Vinvallen . ’ 
Vin-voetslakken . 
Vinwormen. . : 
Vipera acanthophis . 

» _ammodytes. . 
arietans. . 
aspis . 
atropos. 
berus . 

cerastes. . 

ehlorechis. 
cornuta, . 

s __crabro. 
e _ gallica. 
el imedin ss «A 
se morio. 
» __murasria. . 
» 

B 

5 p 



Vipera lophopbrys. . 
W nasicornis. . . …. » 

rhinoceros. 
292. 

Virgularia. mirabilis. n 514. | Volvox. : 
» 490. | Vomer Brownii . 
„ 192. | Voren. … 
» 514. | Vorschkrab. 
»_ 6L. | Vorticella campanula. $ 

î rt KOS D citrina. S 

(vliegende) n AV » convallaria. . 
: » 594. | p mierostoma . 

„119 | D nebulifera. 
» 101. | Vos-haai . ä 

 Vlag-zalmen . » 166. | Vossen. 
Vledermuis. . rude son 408, | Vrillette. … 

fg Vledermuis-luis. . . . » 508 | Vrouwen=-vissehen. 
Vleeschhoorn. . _… » 401. | Valsella lingulata. … : 

f Vleeschvlieg . . …_» 504, | Vuur-pad. 
Vleugel (der slakdieren) . „589. ' Vuur-torren . 
Vleugel-dek . . .… kde AMA 
Vleugel-haakje RN vr tst ran GQ, w 

de Vleugel-hoorns . . . . » 401. | 
Vleugel-klipvisschen. . . » 102. | Waaijer-mot . 
\ Vleugel-naaldvisschen . . » 186. | Waaijer-vingers. 
s Vleugel-slakdieren . . . » 421. ‚ Waaijer-visschen, 
BRNNEEEN. . . - -. … . » 505. | Walvisch-aas. 
fe Vliegend hert. . . . . » 260. | Walvisch-luizen. 
fe Vliegende slangen. . . …. » 22. | Walvisch-slakken. , 

o visschen . . . » 177. | Wandelende bladen. 
| > zeehanen. …. . „ 125. | Wandluis. 
| ” zee-scorpioenen. „ 127. | Wants-achtige insecten. 
f Vlier-spanner. . .… . „ 350. | Waraan. . s 
f_Vliesvleugelige insecten. . » 277. ( Waran el bahr. . 
{_ Vlinders. . . „509, 510. | Waran el hard. . 
| Vlinder-spanner. . …. . » 551. | Waroe. 

Miho. … - … … … « » 508. | Was-mot. 
CVloo-kreeften. « . . . » 568. | Wasserbiär. 
Voedster . » 215, 254, 419. | Wasserkalb. . 
Moeler. …. „ 210. ‚ Water—juffers. 
Voet (der weekdieren) . „319, 589. | Water-kikvorseh. 
Voet-schelpdieren. . . . » 425. | Water-long. . 
Voet-slakdieren . . . . » 591. | Water-mijten. 
j Vogelbekhoorns . . . . » 401. ‚ Water-motten. … 

‚ Vogelkop-werktuig . . . » 508. | Water-salamanders . 
_ Vogel-luizen . „251, 508. | Water-scorpioen. 
Vogel-luisvliegen. . … . 7 =— | Water-slangen. . 

MNógel-pootje. . . … . » 402. | Water-spin. . 
„Vogel-spin. . . . . … » 549. | Water-torren. 
PVogmer. . … ._… mn 81. | Water-vloo. . 
_ Volucella bombylans. won Ti 306 | Water-wantsen . 
Kl» inanis. . . … » — | Water-waraan, . 
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Volucella mystacea . 
n vomaria. . 

Voluta eethiopica. 
» _ vespertilio. 

79 



Weaver. . . … … … … Ble.119. ‚ Wormeslakken.. … Á 
Web. : . . n 345. | Worm-slangen.. . . » 
Weegluis (Cim. lectieularius). n 228, | Wortel-kwallen . . . . 
Weekdieren. . . . . . # 519. } Woudbij. . . . 

10. Wrat-boomkikvorsch (Hyla Weekvinnigen. . . . . w 
Weekwormen. . . . … „414. leprosa). . 
Weeskind. » 528. | Wratkoppen . . . . … 
Wegschnecke. » 415. | Wrat-slangen. . . . « 
Weise. » 219. | Wulk. . A et 
RE n 152. 
Wenteltrap. . „ 408, X 
Werkbij. . „ 279, p 
Werkhommel. „ 281. | Xenia umbellata. 
Werkmier. “ n 287. » viridis. 
Werk-termiten . » 244. | Xenodermus javanicus. 
Werkwesp. » 284, | Xenodon inornatus . 
Wespen. . d » 285. - purpurascens. 
Wespen-torren . » 266. . Severus. . … 
Wesp-vliegen. … n 506. | Xenopeltis unicolor. . . 
Wever-spinnen . n 345. | Xenopus Boiëi. . 
Wevers-spoel. . . . . # 406, | Xenos Peckii. _ . 
Whiting.. . . …. . „02, 145. oe. Roesl. … AE 
Wijngaard-slak . . … » 593. e _ sphecidarum. à 
Wijngaard- vlinder. » 522. | Xiphias gladius. . . … 
Wijting. . d » 145. | Xiphosura. „ ót! oh 
Willoksen. » 402. | Xvya fossor. . 
Winde-pijlstaart. n 521. | » variegata. , 
Winkelhaak . » 450. | Xylocopa violacea. . 
Wintereijeren. » 508, | Xylophagus ater. . . . 
Winter-spanner . pn 531. | Xyrichthys cultratus. . .… 
Wire-worm (Draadworm) . n 231. . dea . 
Witjes. BEERS hd 
Wit koraal. „ 517. Y 
Witte koornworm. n 532, â 

» _ mieren. » 244. | Yponomeuta. . . 
: porceleinhoorn. . „ 406. 

Witvisschen „ 16l. / 7 
Woel-boa's. . „ 51. | , 
Woel-slangen. „ 45. | Zaadbewaarders. SE 
Wolf-haringen. . „ „ 174. | Zaag-haringen. . ME 
Wolf-slangen. ‚… n 45. | Zaagspriet-kevers. . 110 
Wolfsmelk-pijlstaart. ‚52. | Zaag-visschen. . NRS 
Wolf-spin. . n 548. | Zaag-wespen. EE 
Wolfs-tand. . ‚ „ 412. | Zaag-zalmen. … NET 
Wolf-zalmen ‚ „ 167. | Zadel-lipvisch (Labrus meso- 
Wolf-zeebrasems. ……» 9% | thorax). n 
Wol-kever. . . » 266. | Zakdieren. . . « « n 
ei, REE ‚ » 514. | Zakmijten. . . . « „ 
Wondervischje. . „ „175. | Zakpijpen. e nel 
Worm-alen. . „ wp 149. | Zalm-achtige visschen . ” 
Wormen … „215, 454. | Zalmen. . . … vore ” 
Worm-mijten. …n 365: | Zanelns. . … » valk ” 
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. … « … Blz.158. | Zee-rupsen.. . . . . Blz.459. 
esra n 121. | Zee-schaften. . . . » 518. 

» 465. | Zee-schilden. . . . . m 502. 
nd-loopers (Cicindela) » 249. | Zee-schildpadden. . . . » 9. 

à n 318. | Zee-schuim . . . . . » 514. 
. . n 43. : (Os sepie) . n 585. 
Ì . … » 249. | Zee-scorpioenen. » 126. 

. … mn 509. | Zee-slakken . „ál4. 
. np 285. | Zee-slang (Noordsche). n 59. 
. » 185. | Zee-slangen. . . . …. » 38. 
. » 552. | Zee-snoek. . „© …. … „118. 

„ 518. | Zee-spinnen . . . … … n 5òd. 
A „91, 110. | Zee-sterren. . . . . . n 498. 

p 534. | Zee-stekelbaars , . . . w 1ôf. 
n 93. | Zee-lonnetjes. „451. 

E n 455. | Zee-tulpen. … n 511. 
nk » 186. | Zee-veders. . … » BIS. 

__Zee-druif. n 584. | Zee-vlookreeft. . „ 569. 
__Zee-duivels. . „ 135. | Zee-waaijer . - Bi. 
__Zee-egels. ee … … # BOL. | Zie-wilven. 5 <W 

Ras-engels. . . . . . # 198. | Zee-wolk. . . . . . » 599. 
Zee-hanen. . . . . . » 122. | Zeilvisschen . „129. 
Zee-hazen. . . . . . » M16- | Zeil-zwaardvisch (Histiophorus). „ij. 
Zee-harten. . ‚ „502. PZeus faber. . „. … «nm Ine 
Zee-heesters n507, 515. + nebulosus . EN een: 
Zee-hoorns. . . . . . » 598. | Zeuzera. . . „321. 
Zee-kampernoelies . . . wv 517. | Zijde-spinner. . „ 524. 

te Zee-kat. . . . . . . » 585. | Zijde-leelt. „524, 526. 
__ Zee-klitten. . . . . . wp 502. | Zijde-worm.. en 
& _ Zee-komkommers. . . . # 504. | Zij-streep. . . . . . n Ôt. 
Ee Zee-korst. . . . . . » 508. | Zilver-haringen . . «. . w 175. 
__ Zee-krab. n558, 561. | Zilver-zalmen. . . . . „ 166. 
NE Zeb-krech. . . . . . » 365. | Zing-cicaden. . . . . » %51. 
eRekurk. . . . . . » 514. | Zingel. . . kat REE 
é Zee-kwasten. . . . . » 461. { Zoanthus Hasselt . . . w 518. 

gee-leliën. . . . . . » 30. ° socialis. „, . n= 
S Zee-lichten.. . . . . w 528. | Zoarces viviparus. . . . » 141. 
f EE < … . …« … # 160. |Zo. ‚er MOES 

Zee-monnik . . . . . » 584. | Zoetwater-pissebed. ere ee 
Zee-muis. . . . . …. mp 459. | Zoetwater-schelpen. . . w 451« 
Zee-naalden . . . -. . wp 185- | Zoetwater-schildpadden. . „ 7. 
Zee-netels. . . . . . » 524. | Zoetwater-vlookreeft. . . w 568. 
Zee-voren. . . . . „ 410. | Zon-diertjes . . . . . m 959. 

___Zee-paardjes. „129, 185- | Zon-koralen . . . . . w 17. 
Zee-paddestoelen. . . . # 517- | Zonne-hoorn. . . . » 406. 
Zee-paling. . . . . . „148. | Zonne-straal (b llaauwe). . » 441. 

sj Zeespieren. . . . . . » 466. ° (Ceyloneesche).n 459. 
Zee-pissebed. . . . . „ 415. . (roode rozen-).n 44M. 
Zee-pokken . . . . . w 511. | Zonnevisch. „718, 188. 
Zee-pos. . . . . . …« # 125. | Zonosaure. . eet 

__Zee-puisten.. . . . . » 518. | Zonurus cordylus. vatte 
Zee-rollen. . . . . . w 505. : giganteus . . . en — 

fy 



Zonurus griseus (Z.cordylus). Blz. 28. | Zweef-vliegen. . 
e _ Nove-Guine®. . w Zweep-aal. 

KADPRIKA ep 0 en de TN 104. Zwem-actinia's . 
Zotskap. . } . … « « » 438. | Zwem-klok. . 
Zug s - terne 201. | Zwem-krab-. sid 
Zuigervisschen. . . … «… n 152. | Zwemmende koppen. . 
Zuigkwallen . . n 552. | Zwem-polypen. . 
Zuignapje (der polyp-slakken) » 582. « Zwem-slangen. . 
Zuigpootje. » 496. « Zwem-torren. b 
Zuil (der slakkenhuizen). » 3580.  Zwermen (der bijën). 
Zwaard-steur. . . . …. » 192. « Zwijnen-luis. 
Zwaard-visschen. . … . » 712. | Zwijntje. . 
Zwachtel-hoorns. . . . » 400. | Zygena. . . 
Zwarte landschildpad . . » 6. e _ filipendule . 
Zwarte vlieg. . . . . n 299. e _ pulchella. . 
Bwartlijwen. ss „0 W61 



VERBETERINGEN. hel 

„10, Reg. 3 v.b. staat: eetbare schildpad, lees: eetbare zeeschildpad. 
21, » 2Zv.o. » Urostophus, » _ Urostrophus. 
23, » Av.b. » in zuidelijkste, » in het zuidelijkste. 

80, » 17v.o. » Amph. troganoplis, »__Amph. trogonoplis. 
60, » 2Ll » » _ vochte, » __vochlige. 
P » 2 ». » soort, van Europa, » soort van Europa, Sala- 

mandra punctata. 
83, » 8 » » dautoga’s, » _ Tautoga’s. 
Ben 6 » » black-fisch, » __ black-fish. 

88, »I8en2sv.b » Osphronemus, » _ Osphromenus. 

97, » Jv.b. » contara's, » __ cantard’s. 
100, » 18 v.o. » Chelmo, »___ Chelmon. 
Mn 3 » » dan de bij de, » dan bij de. 
E26, » 23 »n » en eene kleinere, » en eene kleinere, Scor- 

pena porcus. 
ROn 5 » » Ap. taecnianotus, : » Ap. tenianotus. 
138, » 14 » » De Springgrondels. es k | DE SPRINGGRONDELS. 

ophthalmus.), (PERIOPHTHALMUS.) 
161, » MM » » _Reusvoren, » ___Ruischvoren. 

» MLN > » Cypr. erytrophihalmus. _» _Cypr.erythropthalmus. 
169, »1I7en22v.b.» Gasteroplecus, » __ Gasteropelecus. 
» » 15 v.o. » Argyroplecus, » ___Argyropelecus. 

178, » 17 v.b. » Ewoc. altipennis, » __ Ewoc, altipinnis. 
205, » 20 » » __Heptatretus, » _ Heptatrema. 
2417, » 2Zv.o. » groote kofferjuffer, » groote kokerjuffer. 
BOO > Av.b. » Lem., » __Lym. 
BOU ss 17 » » _Lamprima, » ___Lamprina. 
264, »: 6Gv.o. » Gol. caccius, » _ Gol. eacicus. 

P279, >». 1v.b. » DE BIJEN. (APES.), » __ De Bijën. (Apes) 
EE » 19 » » Apis mellifera, » __ Apis mellifica. 
300, » 1 » » (TANYSTOILE.), » _ (TANYSTOMATA.) 
406, » 2lvo. » vamaria, » _ Vol. vomaria. 
808, » 18 » » Melophagus equinus, » __ Melophagus ovinus. 
814, » 5v.b. » Doritis nudesicaste, » __ Doritis medesicaste. 
8I5, » 23 v.o. » Langsdorffi, » _ Hel. Langsdorfft. 
331, » 8 » » falcaria, » _ falcata. 

h340, » 18 » » DE End De Tarantel-scorpioenen. 
OENEN. (PHRYNOS.),S ® (Phrynus.) 

» ) 00 \ » __Thelyphonus, » __ Telyphonus. 

345, > 15 » » _inequitel, »__ inequlele. 
64, » 14 » » _acquinoctialis, »___eequinoctialis. 
371, » IF » » zij zijn niet, » zijn zij niet. 
B» 8 » »__Alepis, »___Alepas. 

ha78, » 13 v.b. » Coronula balenarum, » Coronula diadema. 

pÂl2, » 12 » » De Taudhoorns. (Dentalium.),» DE TANDHOORNS, 
| (DENTALIUM.) 



Blz. 426, Reg. 15 v.o, staat: leveren even zoo, lees: leveren een even 
n 427, » 14v.b. » Chinesische zee, » _ Chinesche zee, 
» 443, » 5» » Zeeland of, u _ Zeeland als. 
„ 447, » 1 » » _stokdarm, » __ slokdarm. 
» 450, » 7v.o » Polyclinium, » __ Polyclinum. 
» 488, » 20v.b. » _ poliep-raderdiertje, » _polyp-raderdiert 
» 490, » 24 » _ _»® urceolatus, »__ureeolaris. 
np 491, » Év.o. » agquilina, n __énguilina. 
» 509, » Ilv.b. » eribiformis, » __cribriformis. 
» 517, »„l$enl9v.b.» Astrea, »n Astraea. 
» 537, „ 17 vb. » _Ersea, » _Ersaa. 
» 549, » 19 » D__ WATERWANTSEN, » _ Waterwantsen. (1 
» 553, » DP » » %, … 8. 
» 566, » Ivo. » ©, . 5 
» 566, » DPv.b. » "/s, » Me. 
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