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VAN n E T

DERDE DEEL.

1 . Voorberigt.

2. Naamlijst der Leden van de Natuurkundige Vereeniging in

Nederlandsch Indië op den 1^ Februaiy 1858.

3. Verslag van de Geodesische triangulatie van de residentiën

Bagelen en Kadoe (met kaart)
,
door G. A. De Lange

,

Besturend Lid der Vereeniging.

4. Geodesisch nivellement van de residentiën Bagelen en Ka-

doe, door G. A. De Lange.

5. Over de zoogenoemde eetbare vogelnesten en den nestbouw

van eenige andere Javasche vogels, door H. A. Bernstein,

Lid der Vereeniging.

6. Bijdrage tot de kennis der Sumatrasclie neushoornvogels

(met afbeeldingen), door H. Von Rosenberg
,
Lid der Ver-

eeniging.

7. Samaderine een nieuw ligchaam, afgescheiden uit de Sa-

madera indica Gaertn. (gatip pahit Mal.), door D. W. Rost
Van Tonningen, Besturend Lid der Vereeniging.



VI INHOUD.

8. Observationes botanicae quas de Filicibus liorti bogoriensis

nec non ad montem Gedeli aliisque locis sua sponte cres-

centibus annis 1855 et 1856 fecit J. K. Hasskakl Societ.

Soc. (Contin. Vol. I).

9. Zesde Bijdrage tot de kennis der visclifauna van Sumatra.

Visscben van Padang, Troessan, Priaman, Siboglia en Pa-

lembang, door P. Bleeker, President der Vereeniging.

10. Vierde bijdrage tot de kennis der iclitliyologische fauna van

Japan door P. Bleeker (met 4 platen).

11. Tiende Bijdrage tot de kennis der visclifauna van Celebes,

door P. Bleeker.

12. Elfde Bijdrage tot de kennis der visclifauna van Celebes.

Visscben van Makassar, door P. Bleeker.

13. Elfde Bijdrage tot de kennis der iclitliyologisclie fauna van

Borneo. Visscben van Sinkawang
,
door 'P. Bleeker.

14. Negende Bijdrage tot de kennis der visclifauna van Am-
boina, door P. Bleeker.

15. Tiende Bijdrage tot de kennis der visclifauna van Amboina,

door P. Bleeker.

16. Index specierum piscium in voluminibus I—III Actorum

Societatis Scientiarum Indo-Neerlaiidicae descriptarum.



Y o o R B E 11 I G T.

IIU. Leden der Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië en UIL

inteekenaren icordt hierbij aangeboden het Derde deel der Acta.

De toenemende belangstelling in de werkzaamheden der Vereeniging en de

dien ten gevolge name inteekening ook op de Acta heeft niet iveinig bjgedragen

om de Vereeniging in de mogelijkheid te stellen voort te gaan met deze kostbare

uitgave^ en de bijdragen daarin geplaatst te doen vergezeld gaan van de daar-

bj behoorende afbeeldingen. De Direktie der Vereeniging ivenscht de idt-

gave der Acta op nog ruimeren voet te doen plaats hebben en heeft ook

reeds een kostbaar plaativerk over de Spinachtige dieren van den Indischen

Archipel ter perse gelegd. Zj vertrouwt dat de ondersteuning van Leden

en Lnteekenaren haar daarvoor evenmin zal ontbreken., als voor de drie thans

idtgegevene deelen der Verhandelingen.





N A A M L IJ S T

DER LEDEN VAN DE

NATUURKUNDIGE VEREENIGING IN NEDERLANDSCH INDIE

OP DEN 1" FeBPvUARY 185 8.

Datum van oprigting 19 July 1850.

Oprigters der Vereeniging.

P. Blef.ker, J. II. Croockrwit IIz., C. De Groot, P. J. Ma.ier.— P. B.vnox Melvill

VA.-^ Carxbee 1 185G. C. ]\r. ScH-wANER 1 1851. H. D. A. Smits t 1853.

HONORAIR B E S C II E R I\I II E E R.

Mr. A. J. DUYMAER VAN TWIST,

Minister van Staat, Oud Gouverneur generaal van Nederlandscb Indlë, Kommandeur der Orde van

den Nederlandschen Leeuw, Ridder Grootkruis der Orde van de Eikenkroon, enz. enz. enz.

BESTUUR.

President.

P. BLEEKER,

Kommandeur der Orde van de Eikenkroon ,
Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw

, Dok-

tor in de Genees-, Natuur- en Wiskunde, Dirigerend Ofïïcier van Gezondheid bij het Indische

Leger, Lid der Iloofdkommissie van Onderwijs in Ncderlandsch Indië, Lid Korrespondent van de

Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Lid van do Academia Caesarea Leopol-

dlno-Carolina Naturae Curiosorum, Korrespondent van het Museum van Natuurlijke Historie te

Parijs, Korresponderend Lid van het Keizerlijke Genootschap van Natuurwetenschappen te

Cherbourg, Lid van het Koninklijk Botanisch Genootschap te Regensburg, Korresponderend lid

van de Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft te Frankfort am Main, Honorair lid van

1



9 NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE

liet Natum-lilstorlscli Genootschap Isis te Dresilen ,
Lid van de Ilollandsche hlaatschappij der "We-

tenscliappen te Haarlem, van het rrovinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 'We-

tenschappen, van het Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam

,

van de Nederhindsche IMaatschappij van Letterkunde te Leiden, Direkteur-Sekretaris van het

P>ataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Vicepresident der Vereeniging ter

bevordering der Geneeskundige Avetenschappen in Nederlaiidsch Indië, Honorair Lid van het

Natuurkundig Genootschap te Groningen, Korresponderend Lid van het Genees- en Heelkundig

Genootschap te Amsterdam, van de Vereeniging ter bevordering der Flora van Nederland en

zijne Overzeesche Bezittingen, van het Natuur- en Geneeskundig Genootschap Vis unita fortior

te Hoorn, Alcepresident der Nederlandsch-Indische IMaatschappij van Nijverheid te Batavia.

Hoofdredakteur Auin het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, van de Acta Societatis

Scientiarum Indo-Neerlandicae en van het Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch Indië,

Mederedaktcur van het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Redaktenr

der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, enz. te

Batavia.

Vicepresident.

A. J. D. STEENSTRA TOUSSAINT.

Doktor in de Genees-, Heel- en Verloskunde, Besturend Lid der Nederlandsch Indische hlaat-

schappij van Nijverheid, Praktiserend Geneesheer, te Batavia.

Besturende leden naar volgorde van h e ?i o e m i n g.

Datum van henoeming.

1 Dr. P. Bleeker, President enz 19Julyl850.

2 Dr. J. H. CrOOCKewit, Hz., Ambtenaar belast met scheikundige onderzoekingen.

Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en AVetenschappen
,
te

Batavia.
, . . 19 » »

3 C. De Groot, Ingenieur der Ie kl. van het hlijnwezen in Nederlandsch Indië,

Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en AVetenschappen, Lid

van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Delft, te Buitenzorg, . 19 u w

4 P. J. Maier. Direkteur van het Museum, Majoor Ie Laborant bij het Scheikun-

dig laboratorium te Batavia, Besturend Lid en Direkteur van het Museum
der Nederlandsch-Indische IMaatschappij van Nijverheid, Mederedaktcur van

het Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch Indië, te Batavia. . . 19 » »

5 J. C. R. Steinmetz. Luitenant-kolonel der Genie, te Soerabaja. . . 31 Oktob. »

6 D. AV. Rost vax TO-'^nin^gen’. Landbouwkundig Cheraist, Lid van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en AVetenschappen, in Kommissie in Soerabaja. 27 Decemb. »

7 J. Groll, Ingenieur der Telegrafen in Nederlandsch Indië, Lid van het Batavi-

aasch Genootschap van Kunsten en AVetenschappen, Besturend Lid der Ne-

derlandsch-lndische Maatschappij van Nijverheid, Lid van het Koninklijk In-
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J)a!uiu Kan Benoeminj.

stituut van Ingenieurs te Delft, Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse,

Ridder der Orde van St. Anna 3e klasse, te Batavia. . . : ,21 April 1852.

8 Dr. A. D. Steexstr.v Touss.ukt, Vicepresident enz. te Batavia,
, , ,12 Febr. 1853.

9 G. A. De Lange, Geographisch ingenieur van Nederlandsch Indië, Lid van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten on Wetenschappen, te Batavia,
, 21 Deceiub. »

10 G. F. De Bruijn Kops. Bibliothekaris, Direkteur van het tjuniavcer te Batavia,

Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Be-

sturend Lid en Sekretaris der Nederlandsch-ludischo IMaatschappij van Nij-

verheid, Lid in het Bestuur over de Protestantschc Kerk in Nederlandscli

Indië, Mederedakteur van het Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch

Indië, te Batavia . . , . .11 Maart 1851.

11 A. W. F. Weitzel, Kapitein Adjudant van den Luitenant Generaal Komman-
dant van het Indisch Leger, Besturend Lid van het Bataviaasch Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen, Ridder der Militaire AVillemsorde 4e kl. en

Ridder der Orde van de Eikenkroon, te Batavia 17 April 1855.

12 J. .1. Altheer, Sekretaris, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen, Besturend lid van de Nederlandsch-lndlsche IMaatschappij

van Nijverheid, Besturend lid van de Vereeniging ter bevordering der Ge-

neeskundige wetenschappen in Nederlandsch Indië, te Batavia. . . ,17 Juny »

13 M. Th, Reiche, Thesaurier, Officier van Gezondheid dor Ie klasse. Lid der Kom-
missie van examinatio van Ol'ficieren van Gezondheid in Nederlandsch Indië,

Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
,
te Ba-

tavia 29 Dcc. 1856.

14 W. F. Versteeg, Kapitein Chef van het topographisch bureau der Genie, Lid

van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Delft en van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Batavia 27 Aug. 1857.

15 Dr. J. A. C. OoDEMANs, Hoofd ingenieur van de Geographische dienst in Ne-

derlandsch Indië, liid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Am-
stei-dara. Lid van het Pi'ovinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en We-
tenschappen, Lid van het Bataafsch Genootschap van Pi-oefondervindelijko

Wijsbegeerte te Rotterdam, te Batavia, (Korrespouderend Lid sedert IG Febr. 1854. 28 Jan. 1858

Adviserende Leden,

Datum van Benoeming.

1 Dr. W, II. De Vriese, Hoogleeraar', Lid der Koninklijke Akademie van AYeten-

sebappen te Amsterdam, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw,

Ridder van de Christus-Orde van Portugal
,
Lid der Academia Caesarea Leo-

poldino-CarolIna Naturae curiosorum Korrespouderend Lid van het Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, belast met eene weten-

schappelijke zending op Java, enz., te Batavia (Korres ponderend Lid sedert 17 Febr. 1853,
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Datum van Dfnocmiuj.

2 Dr. P. II. Fromberg, Agrlknltunr-chemlst, Lid van het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen, te Buitenzorg. .... 28Febr. 1856.

.*5 Dr. F. Ju.ngul'HN', Inspekteur, Adviseur in zaken van wetenschap hij het Gou-

vernement van Nederlandsch Indië, Lid Korrespondent der Koninklijke Aka-

deraie van Wetenschappen te Amsterd.am, Lid der Academia Caesarea Leo-

poldino-Carolina Naturae Curiosorum, Lid van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen, Bidder der Orde van den Nederlandschen Leeuw,

Bidder der Orde van den Uooden Adelaar van Pruissen, enz., te Lembang. . 28 » »

4 II. ZoLUs'GER, Naturalist, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten

en AVeteuschappen, Eerelid van de Naturforschende Gesellschaft te Basel,

enz., te Banjoewangi. ...... , . . . 28 » »

5 Dr. J. E. De \'kij, Inspekteur voor Scheikundige onderzoekingen in Nederlandsch

Indië, Lid van het Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijke AVijsbegeerte

te Botterdam, Eerelid van het Apotheker-A'erein van Noordelijk Duitschland,

Eerelid van de Pharmaceutical Society of Great Britain, Korresponderend Lid

der Sociëte' de Pharmacie te Parijs, te Lembang. (Korresponderend Lid sedert 28 » »

6 Dr. C. L. Doi.ESCn-4.LL, Officier van gezondheid der 2e kl. Lid van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en AVetenschappen
, te Amboina. .... 2G Juny 1857,

n o no 7- air e Leden.

1 Z. H. K.4.REL Bern'hard Hertog Van Saksen' AA'ei.mar Eisenach, Grootkruis

der Orde van den Nederland leeuw. Grootkruis der Militaire AA'illemsorde,

Grootkruis der Orde van de Eikenkroon, Grootkruis der Badorde, Groot-

kruis der Orde van het Legioen van Eer, enz. enz., te’s Gravenhage. . 6 Febr. 1851.

2 Dr. AA'. Bosch, (Kolonel) Oud Chef der geneeskundige dienst in Nederlandsch

Indië, oud President van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en AA^e-

tenschappen en van de A^ereeniging ter bevordering der Geneeskundige We-
tenschappen in Nederlandsch Indië, te Batavia, Korresponderend Lid van

de Vereeniging ter bevordering der Flora van Nederland en zijne Over-

zeesche bezittingen, Bidder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, enz.,

te Arhnein. ............ 6 » »

o E. G. A'an' der Plaat, Viceadmiraal
, Oud Kommandant van Z. M. zeemagt in

Nederlandsch Indië, Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw.

Kommandeur der Orde van de Eikenkroon, Bidder der 2® klasse der Orde

van den Heiligen Stanislas van Bu.sland
,

enz., te ’s Gravenhage. . . 19 July 1854.

4 AV. M. Smit, Dirigerend Officier van Gezondheid 2e klasse (Alajoor) bij Z. M.

Marine, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en AA'etenschap-

pen. Bidder der Orde van de Eikenkroon, in Nederland. . . . .14 Mei 1856.

5 Jkhr F. V. A. Bidder de Stuers, Luitenaut Generaal, Kommandant van het

Indische Leger, Adjudant van Z. M. den Koning in Buitengewone dienst.

President van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en AA’’etenschappen,
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Datum tan Bfnocminj.

Ridder Grootkruis der Orde van de Eikenkroon, Kommandeur der Orde

van den Nederlandschen Leeuw, Kommandeur der orde van liet Legioen van

Eer, Ridder der INIilitaire Willemsorde 3e kl.. Ridder der Orde van Lt,

Maurits van Sardinië, enz. te Batavia. 7 Aug. 1807.

J. F. D. BoüiuciüS, Viceadiniraal. Kotnmandant van Z iS[. Zeemagt en Inspek-

teur der Marine, President der Kommissie tot verbetering der Indische Zee-

kaarten, Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Ridder der

Militaire Willemsorde 3e kl., Koiumaudeur der Orde van Maurice en La-

zare te Batavia 10 Sept. •>

Korrespon deren de Leden in Nederland

[W ettelij h aantal 30).

Datum van Denoeminj.

Dr. C. L. Bll'.me, Iloogleeraar, Dlrekteur van ’s Rijks Herbarium, Lid van de

Akademie van Wetenschappen te Parijs, Lid van de Koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam, Lid der Academia Caesarea Leopoldino-Ca-

lolina Naturae Cm-iosorum, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw,

Ridder der Orde van het Legioen van Eer. enz. enz., te Leiden. . . 13 Jan.

Dr. S. G. Breda. Iloogleeraar, Ridder der Orde van den Nederlandschen

Leeuw Sekretaris van de llollandsche Maatschappij van AVetenschappeu enz.,

te Haarlem 13 »

Dr. J. Va>j der Hoevev, Iloogleeraar te Leiden, Lid der Koninklijke Akademie

van AVetenschappen te Amsterdam, Ridder der Orde van den Nederland-

schen Leeuw, Ridder der Zwaardorde van Zweden en Noorwegen, Lid der

Academia caesarea Leopoldino-Carollna Naturae Curiosorum, enz., te Leiden. 13 n

Dr. F. Kaiser, Iloogleeraar, Lid der Koninklijke Akademie van AVetenschappen te

Amsterdam, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw enz., te Leiden, 13 »

Dr. R. Lobatxo, Iloogleeraar, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw

te Delft 13 »

Dr. F. A. G. IMiquel, Iloogleeraar, Lid der Koninklijke Akademie van Weten-

schappen te Amsterdam, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw,

Lid der Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum
, te Am-

sterdam. ............. 13 »

Dr. G. J. Mulder, Iloogleeraar, Lid der Koninklijke Akademie van AVeten.schap-

pen te xlmsterdam . Kommandeur der Orde van Nederlandschen Leeuw, Ridder

der Orde van de Eikenkroon met de Ster enz., te Utrecht. , . . 13 »

Dr. R. A'ax Rees, Iloogleeraar
,
Lid der Koninklijke Akademie van A\^etcnschappeu

te Amsterdam, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Komman-
deur der Orde van de Eikenkroon, enz., te Utrecht 13 a

Dr. G. SiMON'S, Staatsraad, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw,

enz., te ’s Gravenhage 13 »

1852.

»

})
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Datum van Benoeming.

10 C. J. Temmin'Cic, Direkteur van ’s Rijks Museum van Natuurlijke Historie te

Leiden, Lid van de Akademie van Wetenscliappen te Parijs, van de Konink-

lijke Akaderale van Wetenschappen te Amsterdam, Ridder der Orde van den

Nederlandschen Leeuw, Lid der Academia Caesarea Lcopoldino-Carolina Na-

turae curiosorum enz., te loeiden. ........ 13 Jan. 1852.

11 Dl’. W. Vrolik, lloogleeraar, Sekretaris van de Koninklijke Akademie en Weten-

schappen te Amsterdam, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw,

Ridder der Militaire Willems-Orde, Lid der Academia Caesarea Leopoldino-

Carollna Naturae 'curiosorum, enz., te Amsterdam. 13 >» n

12 Dr. C. A. D. Buus Ballot, lloogleeraar. Lid der Koninklijke Akademie van

Wetensehappen te Amsterdam, enz., te Utrecht, ...... 17Febr. 1853,

13 Dr. P. IIartin'G, lloogleeraar, Lid der Koninklijke Akademie van Wetenschap-

pen te Amsterdam, enz., te Utresht 17 » »

11 Dr. II. SciiLEGEL, Konservator bij ’s Rijks Museum van Natuurlijke historie te

Leiden, Lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam,

Lid der Academia caes.area Leopoldiuo-Carolina Naturae curiosorum, enz.,

te Lelden. ............. 17 » »>

15 Jhkr. Dr. Pn. F. Von' Siebold, Kolonel van den Generalen Staf, Ridder der

Orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid der Academia caesarea Leopoldiuo-

Carolina Naturae curiosorum, enz. enz 17 I! >7

IC Mr. P. Elias, Kantonregter te Haarlem, Lid van de Hollandsche Maatschappij

van Wetenschappen, te Haarlem. ; . . 19 July. »

17 Dr. J. L. C. SciiKOEDER VAX DER Kolk, Iloogleei’aar
,
Lid der Koninklijke Aka-

demie van Wetenschappen te Amsterdam, Ridder der Orde van den Neder-

landschen Leeuw, enz., te Utrecht. ........ 19 » n

18 F. J. StasikART, Lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 19 » »

19 Dr. F. C. Don'ders, lloogleeraar. Lid der Koninklijke Akademie van Weten-

schappen te Amsterdam, Ridder der Orde van den Nederlanden Leeuw, Kom-
mandeur der Orde van de Eikenkroon, enz., te Utrecht. . . . .16 Febr. 1851.

20 Dr. J. K. Vax dex Broek, Officier van Gezondheid Ie klasse., Leeraar bij

’s Rijks Kweekschool voor Officieren van Gezondheid, Ridder der Orde van

den Nederlandschen Leeuw, te Utrecht. . . . . . . .19 July. »

21 Dr. J. A. Herklots, Konservator bij ’s Rijks Museum van Natuurlijke historie,

te Leiden. 19 » »

22 Dr. L. Ali Coiiex, Praktiserend Geneesheer, enz., te Groningen. . . . 28 Febr. 1855.

23 Dr. S. IMüller, Oud Lid der Natuurkundige Kommissie in Nederlandsch ludië.

Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, enz., te Leiden. , . 28 » »

21 Dr. S. A. Bleekroode, lloogleeraar, enz., te Delft. 28 n »

25 Dr. A. W. M Vax Hasselt, Officier van Gezondheid Ie kl., Leeraar bij ’s Rijks

Kweekschool voor Officieren van Gezondheid, Lid der Koninklijke Akademie

van Wetenschappen te Amsterdam, Ridder der Orde van den Nederlandschen

Leeuw, enz., te Utrecht, . . . 28 Febr. 1856.
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Dalum van Benoeming.

2G Dr. C. JIcLDER, Iloogleeraar, Lid van de Koninklijke Akaderaie van Weten-

schappen te Amsterdam, enz., te Groningen. 28 Fel) r. 18.j0.

27 Dr. M. C. Va>^ Hall, Iloogleeraar, Lid van de Koninklijke Akademie van

Wetenschappen te Amsterdam, Ridder der Orde van den Nedcrlandschen

Leeuw, enz., te Groningen 28 » «

28 J. K. Hasskarl, Lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Ridder

der Orde van den Nedcrlandschen Leeuw, Kommandeur der Orde van do

Eikenkroon, Lid der Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Naturae Cu-

riosorum, enz, ............ 28 » n

29 Dr. G. J. A''euda5I, Iloogleeraar, Lid van de Koninklijke Akademie van Weten-

schappen te Amsterdam enz. . 28 Jan. 18.') 8.

30 F. W. Co.NRAD, Iloofdingenieur van den waterstaat. Lid der Koninklijke

Akademie van Wetenschappen ,
Ridder der orde van den Nedcrlandschen Leeuw

,

President van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Delft, enz..

Korr e sponderende Leden in het Buitenland.

[W ettelijk aantal 30).

. 28

1 Th. Caxtor, te Chinsurah. . 17Febr. 1853.

2 A. Decaxdolle, .. Genève, , 17 .) .)

3 P. Flocrexs, Parijs. . 17 .) ..

4 J. Liebig. JMünchen. . 17 .) .)

5 W. F. JIaert, .. Washington. . 17 .) .)

6 R. OwEX, n Londen. . 17 ,)

7 F. ScnöXBEix, )) Basel. , 17 » »

8 F. H. Troschel, » Bonn. . IGFebr, 1855.

9 Tn. IIORSFIELD, -- Londen. . 19 July ))

10 P. J. Vax Bexedex, Leuven. , 28Febr. 1856.

11 R. Browx, ») Londen . 28 .) ..

12 J. P. Dcmas. )» Parijs. 00 s

13 A. A. Ddméril, » Parijs. • • . 28 » n

14 C. G. Eiirexberg, .. Berlijn.
• ? . 28 » «

15 M. Faraday, » London, . 28 » »

16 II, R. Göppert, )) Brcslau. . 28 ..

17 J. W. Hookeu, lï London. . 28 »

18 J. Hyrte, Weenen.
, 28 ..
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19 U. L. Leverrier, te Parijs.

Datum van Benoeming,

. 28 Febr. 1856.

20 C. F. P. P. Vox Martius, » München. . 28 »

21 A. Moüsson', ’i Zürich. . 28 ..

22 J. IHüller, » Berlijn. . 28 ). »

23 Cii. Lyeul, » Londen. . 28 ..

24 L. A. J. Qcetelet, » Brussel, . 28 ..

25 L. REicnES'BACii, » Dresden. . 28 ..

26 J. Steesstkup, » Koppenhagen . . 28 » n

27 A. Valen’cien'x’es
,

» Parijs. . . 28 M »

28 L. Agassiz, »’ Cambridge. . 12 Febr. 1857.

29 J. Strdve, 1) Pultowa.
, . 12 ..

30 E. De Beaumon't, » Parijs. . 8 Okt.

Leden Kor respondenten.

1 J. E. Teijsmaxn*, Ie Hoi’tulanus bij ’s Lands plantentuin te Buitenzorg, Lid

van het Bataviaascli Genootschap van Kunsten en "Wetenschappen, Lid der Vcree-

niging tot bevordering der Flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen

,

Lid der Koniuklijke Nederlandsche Maatschappij tot aanmoediging van den

Tuinbouw te Leiden, Broeder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, te

Buitenzorg. 19 Sept. 1850.

2 J. liAGEMAJi Jcz., Griffier bij den Landraad te Soerabaja, Buitengewoon Lid van

het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Soerabaja. 2 July 1851,

3 A. ScHARLEE, Apotheker der 2e klasse, Lid van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen, te Muntok. 13 Dec. »

4 W. R. Severin’G, Apotheker, te Samarang. 9 Nov. 1853.

5 D. S. Hoedt, Sekretaris van het Gouvernement der Moluksche eilanden. Lid van

het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Amboina. 16 Febr, 1854.

6 D. A. J. B. De Graaf, Havenmeester, te Makassar. . ; . . . 19 July »

7 L. H. Deelemax, Kapitein der Genie, Ridder der Militaire Willems-Orde 4«

klasse, te Padang. 9 Nov. >*
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Da/um van Eenoeming.

Gewone Leden in Nederlandsch Indiè.

1

2

3 J.

4 r

5

G

7

19 Sept.

19

19

13

O. F. U. J, IIuGUESiN’, Ingenieur der mijnen In Nederlandsch Indiu, te Bui-

tenzorg. . . . . . • . ... . : • .15 Aug. 1850.

C. G. Van Dentzscii, Kolonel, Clief van het wapen der Artillerie in Nederlundscli

Indiö, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid van het Konink-

lijk Instituut van Ingenieurs te Delll te Batavia. . . : . .

A. Kkajenuuinic, Landeigenaar, Lid van het B.itaviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen, Lid van het Koninklijk Instituut van Inge-

nieurs te Delft, te Telok-djambi ,
in Krawang. ......

F. C. Vkeedk, Majoor der Artillerie, Lid van het Koninklijk Instituut van

Ingenieurs te Dell’t, Direkteur van den Konstruktiewinkel te Soerabaja, Lid

van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

S. SciiUEUDER, Ingenieur der mijnen in Nederlandsch Indië
,
Lid van het Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, op Batjan.

Dr. J. R. Baüer, Officier van Gezondheid der Ie klasse, Lid van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Makassar. . . .31

Dr. J. Eintiioven, Tweede Steds Geneesheer ^c Samarang. Lid van het Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Ridder der Militaire

Willems Orde 4e klasse, te Samarang,
, , . , , , .31

J. WoLFF, Oud OTicier van Gezondheid der 2o klasse, te Koetei,
, , ,31

E. F. G. Kkeijenbekg, Jodium-fabrikant, te Soerabaja, . , . ,

G. Stompendissf.l, Apotheker der 2e klasse, te Willem I, . , ,

Dr. O. G. J. Möhnike, Officier van Gezondheid Ie klasse. Lid van het Keizer-

lijk Genootschap van Natuurondei’zoekers te Moskou
,
Lid van het Batavi-

aasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Ridder der Orde van

den Nederlandschen Leeuw, versierd met de Deeusche medaille van verdien-

sten, te Amboina,

II. A. Modderman, Luitenant ter zee Ie klasse, , , . , ,

Dr. P. L. Onnen, Ie Stadsgeneesheer te Soerabaja, Lid'van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en AVetenschappen 27 » »

P. F. Uheenbeck, Kapitein-luitenant ter zee, Direkteur van het Maritiem eta-

blissement op Onrust, Ridder der Militaire AVillems Orde 4e klsse, te Onrust. 27 » ,»

II. VoN Gaffkon, Ambtenaar. . . . . , . . . .13 Maart 1851.

Dr. J. Hartzfeld, Officier van Gezondheid Ie klasse
,
Lid der Kommissie van

examinatie van Officieren van gezondheid te Batavia 13 » »

Dr. F. C. SenMiTT, Officier van Gezondheid Ie klasse. Lid van het Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Samarang. . 13 » »

II. VoN Dewall, Adsistent resident. Lid van het Bataviaasch Genootschap

Kunsten en AVetenschappen
,

te Riouw. . . . ... . 13 » »

D. L. AAfoLFSON, Kapitein-luitenant ter zee titulair, Direkteur der Fabriek voor

de Marine en het Stoomwezen , Lid van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en AVetenschappen, Lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

7 Nov.

7 H

7 ))

27 Dec.
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Datum van Benoeming.

tc Dell’t, Riddti’ der Orde van den Nedcrlandsclien Leeuw, te Socrabaja. 13 IMaart 1851.

20. S. L. Blan'IvESbukg, Dirigerend Officier van Gezondlieid 'ie klasse, Inspekteur

dervakcine op Java en J\ladura, Lid van het Butaviaasch Genootschap

van Kunsten en 'Wetenschappen, te Batavia 17 April »

21. Dr. C. F. A. Sciineider, Officier van Gezondheid der 2<; klasse, te Ti-

niorkoepang. 17 » »

22. J. G. X. BiiOEKMEiJEn, Officier van Gezondheid der 1« klasse. Lid van het

Butaviaasch Genootschap van Kunsten en IVctenschappen , te Soerahaja. 10 Mei a

23. D. J. UiiEEN’iiECK. Oud- Besturend Lid, Oud-Majoor der Genie, Ridder der Blili-

talre 'Willems-Orde 4e klasse, te Besoeki. 14 Aug. a

24. G. Wassivk, Kolonel, Chef' der Geneeskundige Dienst in Nederlandsch Indië,

Ivoramandeur der Orde van de Eikenkroon, Ridder der Orde van den

Nederlandschen Leeuw, Ridder der hlllitairc Willemsorde 4e klasse.

Kommandeur der Orde van de Waakzaamheid of van den Witten Valk, Lid

van het Butaviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Honorair

Lid van het Xatuurhistorlsch Genootschap Isis te Dresden, Lid van de So-

cleté Impe'riale zoölogique d’accliinatation te Parijs, I./id der Iloofdkommissie

van Onderwijs in Nederlandsch Indië, President der Vereenlging ter bevor-

dering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië, te Batavia. 14 Aug. u

25. S. Bin’N'en'duk, Adsistent hortulanus h'j ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. 9 Okt. a

20. G. C. Daum, Partikulier, te Batavia. ........ 12 Nov. i>

27. D. F. ScuAAP, Gouverneur van Celehes en onderhoorigheden. Ridder der Orde

van den Nederlandschen Leeuw, te IMakassar. 12 » »

23. T. ARKiëN'S, Resident van hladura. Lid van het Butaviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen, te Sumanap. 13 Dec. »

29. J. E. Van' Leeuwen’, Partikulier, te Sainarang. . . . .
• .13 Jan. 1S52.

30. S. D. SeniFP, Direkteur der Kultures, President der Nederlandsch- Indische

Maatschappij van Nijverheid, Ridder der Orde van don Nederlandschen

Leeuw, te Batavia ,,.,,, 5 Mei »

31. E. Netscher. Iloofdkommies ter Algemeens SekretarIe, Besturend Lid van het

Butaviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, IMederedakteur

van het Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, te Batavia, 5 » »

32. Mr. A. Prin' 3, Lid in den Raad van Nederlandsch Indië, Ridder der Orde

van den Nederlandschen Leeuw, Lid van het Butaviaasch Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen, te Batavia. ...,,, 5 Juny a

33. E. F. Graaf Van Bentiiehi Teklen’rurg Riieda, Resident van de Zuid- en

Oostcrafdeellng van Borneo, Rider der Ilertoglijke Saksische Huisorde van

Ernestus, te Bandjermasin. ......... 4 Sept. »

34. F. U. Van Hengel, Predikant, te Batavia. ...... 4 » a

35. J. E. Herdersches, Suikerfahrikant, Lid van het Butaviaasch Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen, te Pakalongan. . . , . . 4 » »

36. B. M. F. Phlippeau, Fabrikant, te Lemhang. ...... 4 a a

37. J. P. Van Rodveroy Van Niecwaal, Stadsapotheker, te Samarang. ..4a a



N A T U U K K U X I) I G E 1-: R E E X I G I X G- 11

Datum van Benoeming.

38. J. TnOMP, Oud Iloofdingenieur van dan Waterstaat, Besturend Lid van liet

Jiatavlaascli Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Besturend Lid der

X'ederlandsch Indische Maatschappij van Nijverheid, Ridder der Orde van

den Xederlandschoii Leeuw, te Batavia. 4 Sopt. 1852.

39. II. L. V.\x Bi.ok.mkm Wa.v.n’üeus. Administrateur der tinmijnen. Lid van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en AVetenschappen. te MaraAvang. . 1.5 Dcc, n

40. A. VG Kin'deu, Adsistent-resident, Lid van het Bataviaasch Genootscliap van

Kunsten en AV'etenschappen . te Soemedang. 15 » »

41. Jiiii. ïMr. 11. C. V.VN' DKU WijCK, Resident der Proanger-regentschappen
, Ridder

der Orde van den Nederlandschcn Leeuw, Lid van het Verein für Xa-

turkunde te Bonn, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

AVetenschappen ,
te Tjiandjoer 15 » »

42. Dl'. F. L. AA^. A^oglek, Oificiervan Gezondheid Ie klasse. Lid van het Batavi-

aasch Genootschap van Kunsten en AA'etenschappen , te Padang. . , 12 Jan. 1853.

43. Dl'. J. K. Van dkx Buoek, Civiel geneesheer, Ridder der Orde \'an de Ei-

kenkroon te Batavia 17 Fcbi'. »

41. AAh F. Godin. Adsistent-resident ter Sumatra’s westkust. Lid van het Batavi-

aasch Genootschap van Kunsten en AA’’eten3chappen. , . , ,19 Juny n

4.5. P. L. Van Bloejien AALvaxders, Adsistent-resident, Gekommi teerde van het

Gouvernement voor de zaken van Bali en Lombok, Lid van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en AVetenschappen, te Boleling (Bali). . .19 d

46. T. T. Bik, Landeigenaar, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten

en AA'etenschappen, te Batavia. 9 Nov. »

47. C. C 1IAÜL.VX, Fabrikant, Besturend Lid der Xederlandsch-lndische Maatschap-

pij van Nijverheid, te Batavia, , 1 »,,,,, 9 » >i

48. AA'. J. Van de Guaae, Algemeene Sekretaris, Ridder der Orde van den Xe-

derlandschen Leeuw, te Batavia, ,,,,,,,, 9 » »

49. D. Prvce, Koopman, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

AA'etenschappen, Besturend Lid der Nederlandsch-Indische Jilaatschapjiij

van Nijverheid, te Batavia. ......... 9 » ,>

50. AA'. C. Vox ScniEiinuAXD, Kolonel, Direktcur der Genie en Kommandant der

Sapanis in Nederlandsch Indiö, Ridder der Orde van den Nederlandschen

Leeuw, Koinmandeur der Orde van de Eikenkroon, Ridder der Orde van

Albrecht van Saksen, Besturend Lid der Nederlandsch-Indische iMaat-

schappij van Nijverheid, tc Batavia. 9 » a'

51. Jkhr C. F. Goedman, Gouverneur der Moluksche eilanden. Ridder der Orde

van den Nederlandschen leeuw
,
Lid van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en AA'etenschappen, te Amboina. . . . . . . ,16 Febr. 1851.

52. AA\ A'an Ommeren, Koopman, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kun-
sten en AA'otenschappen

, te Batavia. 16 a »

53. R. P. Tolson, Koopman, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten

en AA'etenschappen, te Batavia. 16 » »

51. AA/". CORES DE Vries, Direkteur der Stoomvaart- onderneming Cores de Vries
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Balum van Benoeming.

Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en "Wetenschappen, te

Batavia. IG Icbr.

~)h. L. Weber, Landeigenaar te Tjogrek, in Buitenzorg , , . . , IG Febr.

f)G. Dr. J. W. E. Aun'dt, Officier van Gezondlieid 2e klasse, te Wonosobo. . 19 July.

ü7. Dr. J. J. Vak Limburg Brouwer. Ambtenaar, Lid van het Bataviaasch Ge-

nootscliap van Kunsten en Wetenschappen, te Batavia. ....
53. J. J. Likdgreek, Officier van Gezondheid Ie klasse. Lid van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Willem 1, , , ,
19 »

59. G. J. Filet, Officier van Gezondheid 2e klasse
,
Lid van het Bataviaasch van

Kunsten en AVetenschappen, te Fontianak.
, , , , , . 19 »

CO. A. J. F, J.AKSEK, Resident van Alanado, Ridder der Orde van den Nederland-

schen Leeuw, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en A\'e-

tenschappen , te hlanado. . . . . . . • . • . 19 »

Gl. J. Loudok, Partikulier, op Pillton. , , , , , , , ,
19 d

62. R. F. De Seijff. Oud Besturend Lid, Kapitein der Infanterie, Lid van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Cheribon. ,19 «

63. J. N. Steveks, Officier van Gezondheid der 2e klasse te Djokdjokarta. ,19 »

64. II. II. IIaase, Ambtenaar, te Salatiga. 19 »

65. A. Meis, Generaal-majoor, Kommandant der troepen in de 2e Militaire af-

deeling op Java, Ridder der Orde van den Nedcrlandschen Leenw, Ridder

der Militaire Willems-Orde 3« klasse, te Samarang 28 Febr,

66. J. C. J. Vak Ovek, Apotheker 3« klasse, te Samarang. , . . , 23 »

67. D. M. PiLLER, Oud Dirigerend Officier van Gezondheid 2e klasse. Lid van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en AVetenschappen
, te Djokdjokarta. 28 »

68. C. AA'. F. Mogk, Officier van Gezondheid der 2« klasse, te Samarang. , 28 n

69. P. G. WiJERS, Apotheker der 2e klasse, te Samarang. . . . . . 28 »

70. S. A^'ak Devekter Jcz, Adsistent-resident van Buitenzorg, Lid van het Ba-

taviaasch Genootschap van Kunsten en AA'etenschappen
, Lid der Jlaat-

schappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, te Buitenzorg. . 28 »

71. R. Evekwijk, Ingenieur der Mijnen in Nederlandsch Indië, Lid van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, ter Borneo’s

westkust . . . . 28 »

72. C. IlELFRicn, Officier van Gezondheid 2e klasse te. ... . . 28 »

73. A. G. C. VissCHER VAK Gaasbeek, Adsistent-resident van Bandong, Lid van

het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en AA'etenschappen, te Bandong. 28 »

74. Dr. D. L. A^'ak IIattum, Suikerfabrikant, Lid van het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en AA'etenschappen, te Kalipatten 28 »

75. AA’". Hubers vak Assekkaad, Officier van Gezondheid 2e klasse, te. . . 28 »

76. Dr. A. Berksteik, liid der Keizerlijke Akademie van Natuuronderzoekers

te Breslan, Geneesheer van het gesticht te Gadok. . . , . . . 28 »

77. C. J. Boscu, Adsistent-resident, te Banjoewangi. 28 »

78. C. C. IIardekberg. Adsistent-resident, Lid van het Bataviaasch Genootschap

van Kunsten en AA'etenschappen, te Sambas. . . . . . . 28 »

1854.

1854.

1857.
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Dalum van Benoeming .

79. L. Lin'DMAN', Officier van Gezondheid der Ic klasse, Lid van het Rafavlaasch

Genoot.schap van Kunsten en Wetenschappen, Ridder der Militaire Willeins-

Oidc 4e klasse, le Batavia. . . 28 Fehr,

80. J. G. F. Bkrsei.ot jMn'en'S, Officier van Gezondheid 2e klasse, te Batjan. 28 d

81. Dr. E. II. II. Mimu-:uT, Officier van Gezondheid der 2e kla.sso, te Manado. . 28 »

82. J. O. Poi..\n'En’ Petel, Adsistent-resident, te Malang 28 i>

8.3. D. SiGAL, Officier van Gezondheid der 2>i klasse, te Sintang. . . . 28 »

81. .1. C. J. Smits, Majoor der Infanterie, Ridder der Jlllitaire Wllleins-Ordc 3c

klasse. Ridder der Orde van do Eikenkroon, te Batavia. . . . 28 »

83. Dr. C. A. INI. i\I. Von’ Eleexrieder, Officier van Gezondheid 3c klasse, te

Willem I .... 25 IMaart

86. W. Poolman’, President van de Faktorij der Nederlandsche Handelmaatschap-

pij, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Besturend Lid der

Nedcrlandsch-Indi.scho IMaatschappij van Nijverheid, te Batavia. . . 26 Juny

87. E. F. J. Van Kappen, Officier van Gezondheid der 2e klasse, te Jluntok. . 26 »

88. Don Luis AcgüStO d’ Almeida IMacedo, Gouverneur der Portugesche be-

zittingen , te Timordelhi. . ......... 26 »

89. A. Bierwirtii, Apotheker te Batavia 9 Oktober

90. C. Bossciier, Re.sident van Ternate, Lid van het Bataviaasch Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen , te Ternate. ...... 9 n

91. C. Van der Moore, Resident van Banjoemas, te Banjoemas. . . .9 »

92. Dr. e. Tall, Officier van Gezondheid der 3a klasse, te Banda Nelra. . 9 d

93. D. C. Noordzieic, Adsistent resident van Patjltan Lid van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Putjitan. . , .9 „

94. J, J. Goetzee, Agent der Faktorij van de Nederlandsche Handelmaatschap-

pij
,

te Manado. . . 9 »

95. A. Kunze, Officier van Gezondheid der 2e klasse, te Samarang. . , . 9 »

96. J. F. Gijsbers, Officier van Gezondheid der 2e klasse te Gombomg.
, .9 »

97. J. Van Swieten, Generaal majoor, Civiel en Militair Gouverneur van Suma-

tra’s Westkust, Adjudant van Z. M. den Koning in buitengewone dienst.

Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw en Ridder van de Mili-

taire Avilleras Orde 3e klasse, te Padang. . . .
’

. . . 9 » .

98. J. B. Qüartero, Oud-Officier van Gezondheid der 2e klasse. Ridder der.

Orde van den Nederlandschen LeeuAv, të Pasoeroean . . . . 9 «

99. H. L. Janssen, Ambtenaar bij de telegraphische dienst in Nederlandsch

Indië te Batavia . . . . . < . . . . . . 21 »

100 C. P. Brest van Kempen, Resident van Djokdjokarta, Lid van het Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Djokdjokarta. 21 >i

101. H. Von Rosenberg, GekommitteerdevanhetGouvernementvoorNiemv-Gui-

nea
,
Lid A-an het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en "Wetenschappen. 25 Dec.

102. C. W. Schönberg Muller, Ambtenaar, te Cheribon. , . , .28 »

103. J. C. W. Baron van Heeckeren tot Waliën, Adsistent-resident van To-

bing tinggi
,
te Tebingtinggl. . .28 »

1857

185.5.

1856.

ï)

1)
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Datum van Benoeminj.

104.

105.

lOC.

107.

108.

10‘J.

110.

111 .

112.

113.

114.

115 .

1 10 .

117.

118.

1U\

120 .

121 .

122.

123.

124.

125.

12C.

127.

128.

129,

J. Vas A'oi.len'iioven', Ambtenaar te Soenieclang

J. ]\[oTi.Ev, Ingenieur, Lid van bet Bataviaascli Genootschap van Kunsten

en AVeteii-Schappen ,
te Bandjerma.sin. .......

I\Ik. D. C. A. Gu.v.ve A^vn' IIogen'dorp, Resident van Sainarang, Ridder

der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid van het B.itaviaaseh Ge-

nootschap van Kunsten en AA’’etenschappcn, Samarang. . . . ,

B. II. Egüeuts, Ofiicier van Gezondheid der 2« klasse, te Batavia .

C. S. A. Tuukkow, Suikerfabrikant, te Samarang

Dk. J. K. Ploem, Civiel geneesheer, te Tjandjoer

II. M. An’dkee A\’'ilten'.3, Resident der Padangsche Bovenlanden te Fort

de Koek

J. II. AA^vereeiim

,

Adsistent-resideut, te Riouw.

A. C. J. Edelin'G, Luitenant ter zee 2® klasse bij het hydrographisch bu-

reau, Sekretaris der Kommissie tot verbetering der Indische zeekaarten

,

te Batavia. ............
A. IIexdkiks, Praktiserend geneesheer op Blllton, te Tjiroetjoep.

P. Ks’ütxel, Ambtenaar, te Batavia.

E. Rast, Ingenieur der Mijnen in Nederlandsch Indië, te Bandjermasin. .

F. J. öenuLTZE, Adsistent-resident, te Ambal. ......
P. A'ax Dijk, Ingenieur der Jlijnen in Nederlandsch Indië, te Batavia.

D. Eekma, Apotheker der 3® klasse, te Soerakarta

C. AA'". A. Lüdekisg, Officier van Gezondheid der 2® klasse Lid van het Bata-

viaaseh Genootschap van Kunsten en AA'etenschappen
, te Fort de Koek.

P. A-^as Bleiswijk Ris, Luitenant ter Zee Ie klasse, te Batavia.

J. II. A. B. SO.SSEMAXN' Rebestiscii, Officier van gezondheid 1® klasse.

Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en AA''eteu3chappen
, te

Sinkawang. ............
J. F. Des Dekker, Partikuller, te Tjiroetjoep.

J. AA''. Roelasdï, Apotheker der 3® klasse, te Sinkawang.

AA"". E. Kroeses, Luiten.ant kolonel der Infanterie, Ridder der IMilitaire AA'il-

lems-Orde 4® kl. te Batavia.

B. E. J. II. Beckisg, Officier van gezondheid der 3® klasse. Adjudant van

den Chef der Geneeskundige Dienst, Lid van het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en AA'etenschappon, te Batavia

L. J. Kroel, Kolonel der Infanterie, Kommandant der der 3e militaire af-

deeling op Java, Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en

AA'etenschappen , te Soerabaja. .........
II. Raat, Kapitein, Militaire kommandant van Riouw, Ridder der Mili-

taire AA'illemsorde 4® kl. te Riouw

J. ÜLLiiASS, Kapitein dtr Infinterie, Ridder der IMilitaire AA'’illemsorde 4®

te Samarang ............
G. C. E. IMoeïMAS, Apotheker, 3® klasse, te Batavia

28 Dcc.

17 Jan.

12 Febi

12 ..

19 Alaart

9 April

9

9

9

23

11 IMci

14

11 Juny

11 »

11 ..

. 2G »

9 July

23

23

I85G.

1857.

1857

23

27 Aug.
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Daiuin van Benoeming.

130. II. F. C. Vax IIklsdin’gen^ Ambteniiar toegevoegd aan den Gouverneur

der IMoluksclie eilanden te Ainboina.

131. G. A. Yeltman', Apotheker der 3e klas.?e, te Batavia

132. E. F. Meijer, OtUeier van Gezondheid der 2e klasse, te Rioinv.

133. W, Kook, Kapitein der Infanterie, Militaire Kommandant te Buitenzorg. .

131. S. L. P. D. NiErCE, Adsistent-resident, te Iiidramajoe , . ; .

135. II. Fievf.z, Partikulier, te Tjilatjap. ........
133. J. F. IIegxi.er, Lan leigenaar. Lid van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetcn.«chappen ,
te Iiulramajoe

137 J. II. Don’I.E3En', Kapitein der Infanterie Militaire Kommandant in de Re-

sidentie Bantam Ridder der I\J[ilitaire Willeras-Orde 4« kl.. Lid van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Serang . 12

138. A. Baron' Sloet tot OLOKCiTEiiiJORGU, Suikerfabrikant, te Madioen. . 27

139. P. A. W. Beijev. Ofiicier van gezondheid der 3« klasse 27

110. T. W, SciiRöDER, Kapitein der Infanterie, te Soerabaja 27

111. F. J. Vax Bloeiien' Waan'ders, Kapitein der Artillerie. Inspekteur der

draagbare -wapenen. Lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen
,

te Batavia. 10

112. A. De Yos, P Luitenant-Paardenarts. Lid van het Bataviaasch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen, te Batavia 10

113. J. II. Tobias, Resident van Rioinv, Lid van het Bataviaasch Genootschap

Sept.

21 Okt.

Nüv.

Dec.

van Kunsten en Wetenschappen, te Riouw.

114. D. Pr.Es. Ambtenaar bij de koffijknltuur, te Buitenzorg.

115. P. C. Laxs, 2e Luitenant der Artillerie, te Batavia. .

1857.

2

1

24

28 Jan. 1858.
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Gewone Leden.

Laium van Benoemxnj.

1. A. J. Axüuesex, Kolonel der Infanterie, Adjudant van Z, M. den Koning in

buitengewone dienst, Ridder der Militaire AVilleins-Orde 3e kl. . ,9 April 1851.

2. E. W. Cii.vMEUüs Partikulier, ......... 9 Nov. 1853

3. A. A. Reed. Konsul der Vcreenigde staten vau Noord Amerika. . . 9 » »

4. N. J. II. KoLLu\v>i, Ambtenaar, Lid van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en “Wetenschappen. . . . . ; . . . .16 Eebr. 1854.

5. Dr. C. W. R. VoiGT, Kolonel Chef^der Geneeskundige dienst in Nederlandsch

Indië met Verlof, Ridder der Militau’e Willems-Orde 4e klasse. Lid van

het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. . .19 July »>

6. C. A. Be.n'Sek, Officier van Gezondheid der Ie klasse. Lid van het Bata-

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 19 »
'

7. C. II. G. Steuerwald, Luitenant kolonel der Artillerie, Ridder der Orde van

den Nederlandschen Leeuw, Ridder der Zwaardorde van Noorwegen en

Zweden, te Nijmegen. 19 » m

8. C. A. De Buaüw, Generaal-majoor tiutlair. Adjudant van Z. M. den Koning

in buitengewone dienst. Ridder der hlilitaire Willeras-Orde 3e kl. . . 28 Febr. 1856.

9. II. K. Jan'Sek, Luitenant ter zee le klasse, Ridder der Orde van den Neder-

landschen Leeuw . 19 July 1856.

10. G. C. Couperus, Fabrikant.
. 12 Febr. 1857.
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V A N D E

GEODESISCIIE TRIANGULATIE VAN DE RESIDENTIEN BAGELEN EN KADOE

D o o 11

G A. DE LANGE.

Den 11 Jen Maart vertrok ik op nieuw van Batavia, met het doel om
mijne werkzaamheden op het terrein te hervatten, vergezeld van mij-

nen Adsistent den heer Jaeger.

Zonder mij lang op te houden begaf ik mij regtstreeks naar Sa-

marang; daar moest ik de mij toegevoegde onder-officieren vinden,

die met de meetinstrumenten den 14en per stoomschip Soerabaja van

Batavia waren vertrokken. Van Samarang uit wilde ik mijne werk-

zaamheden beginnen voor de triangulatie der residentie Bagelen en

Kadoe, waarvan in het vorige jaar reeds een plan was ontworpen.

Bij mijne aankomst te Samarang op den 18^®“ vond ik den ser-

geant König bezig met het in orde maken van eene observatieplaats. —
Na eenige moeite was door hem daartoe gekozen een punt achter

het Ilecherche-kantoor ten Oosten van de buiten Lunette No 1.

De onderadj udant Alberts was intusschen reeds vertrokken om
op den Merbaboe een signaal te plaatsen. Dit signaal benevens dat

van den berg oengarang, en van den Prahoe (die door König wer-

den gebouwd nadat ik zijne hulp op Samarang niet meer behoef-

de) en het signaal in het vorige jaar opgerigt op den Soembing,

moest ik van hier waarnemen.

1
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Den 20sten vertrok de sergeant König van Samarang naar den Oen-

garang, waar ]iij den met den bouw gereed kwam; den 29’ten

bouwde hij een signaal op den Pralioe.

Van mijne aankomst te Samarang tot den 283ten ]\Iaart hield ik

mij onverpoosd bezig met mijne astronomische waarnemingen en vol-

bragt ook aardsclie hoekmetingen op de signalen van den IMerbaboe

en den Oengarang. Mijne werkzaamheden Averden door helder we-

der begunstigd; ik mogt de krachtdadige ondersteuning genieten van

het bestuur, en de Avelwillendheid ondervinden van vele ambtenaren,

Avaardoor mij b. a’. in het llecherchc-kantoor eene bcAA'aarplaats voor

mijne instrumenten AA'erd ingeruimd door den heer Bück.

Ik ontving van den resident, den heer Potter, en den Generaal-

majoor ]\Ieis, Chef van de 2« Militaire Afdeeling, de blijken van

})ersoonlijke belangstelling in mijnen arbeid, daar ik van deze hee-

ren een bezoek kreeg op de observatieplaats tijdens mijne AA^aarne-

mingen,

Den 28sten Maart begaf ik mij naar Magelang. Ik vond daar Al-

berts, die van den Merbaboe Avas teruggekeerd. Ik bezocht met hem
den lieuA^el Tidar bij de hoofdplaats van de residentie. Ik ontmoet-

te den resident, den heer Van Rees, en maakte mij bekend met de

geographie dier residentie.

Den 2Ö3ten i*eed ik door naar PoenA'oredjo
,
de hoofdplaats der re-

sidentie Bagelen, om met den resident het een en ander te kunnen

overeenkomen, en zijne ondersteuning te verzoeken voor mij zooaa'cI

als voor mijne ondergeschikten, die vooraf daar Averkzaam zouden

zijn,

Den kAA^ain ik te Samarang terug en hervatte mijne Averk-

zaamheden. Daar ik nu ook het signaal op den Pralioe te zien kreeg,

kon ik den 4'^® April Samarang verlaten en begaf mij toen naar

den Oengarang op reis.

In gezelschap A^an den heer Pfeiffer, Luitenant der Infimterie, ging

ik naar Djaraka, de eerste post op den weg naar Pekalongan. Daar
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werd ons reisgezelschap vergroot door den heer Kat, Luitenant der

Genie. Van daar reden wij naar Selokaton, bij den heer Anemaet,

die ons een eind vergezelde en op weg bragt naar Soesoean
,
de woon-

plaats van den heer Van Gessel, en met dezen laatsten tot ]\Icdini,

het laatste landhuis aan de helling van den berg op eene hoogte

van 3351 par. voet. Den volgenden morgen ging ik met den Kontro-

leur van Kaliwoengoe, den heer De Vogel en met de heeren Pfeif-

fer en Kat, te voet op Aveg naar den top. Dalende en rijzende

liep de weg door een bosch, hetwelk voor nieuwe koffij aanplantin-

gen gedeeltelijk werd opgeruimd. Groote boomen lagen op den

grond geveld, als voorteekenen van den tijd, waarin de hand der

menschel! ook dezen berg van zijnen woudtooi zou ontdoen. Lang-

zamerhand werd de beklimming moeijelijker en om het signaal te

bereiken moesten we een steilen bergtop beklimmen
,
daarna in een

diep ravijn neerdalen, en daaruit langs een’ niet minder steilen weg
opklimmen.

Mijne drie reisgenooten schonken mij het genoegen van hun ge-

zelschap tot ik dezen berg verliet. Een hunner, de heer Kat, be-

hoort reeds nu onder het aantal dergenen, die door den verderfelij-

ke!! invloed van het klimaat bezweken, en is in jeugdigen ouderdom

aan vrienden en betrekkingen ontrukt.—
De Oengarang, aan de noordzijde van de residentie Kadoe gele-

gen
,
behoort onder de vulkanische kegelbergen van het eiland Java.

Hij is door eene bergketen met den goenoeng Prahoe
,
en door het

Djamboe-gebergte
,
met den Telemojo, het voorgebergte van den

Merbaboe
,
verbonden. Een allerweligst woud bedekt zoowel de kruin

als de hellingen van dezen berg. Krachtige salinische staalbronnen

zoo als bij Banjoe-koening aan de zuidoostelijke en bij hledini aan

de noordelijke helling, benevens eene solfatara, aan het westelijk

gedeelte van de kruin (Junglmhn) zijn de eenige verschijnselen,

waardoor hij nog heden van zijnen vulkanischen aard blijken geeft.

Deze bergtop is door het personeel van de geographische dienst



4 VERSLAG VAN DE GEODESISCIIE

van twee verschillende zijden beklommen. Het eerst door den ser-

geant König. Deze ging op aanwijzing van het plaatselijk bestuur

van Ambarawa over Banjoe-koening. Daar digte nevelen, die meest

immer dezen berg omhullen, het uitzigt belemmerden moest hij zich

ü'cheel verlaten op de leiding van het inlandsche hoofd, dat hem

vergezelde. Op de hoogte der negen tempelruïnen gekomen
,
op Ge-

dong-Songo of Tjandi-Songo
,
bemerkte hij, dat men hem naar den

z. o. bergtop voerde
,
en dat deze niet de hoogste was

,
daar het uit-

zio-t van daar naar het noorden werd belemmerd door twee andere
o

toppen, door de inlanders Soemowono en Soerolojo of Boctak ge-

naamd. Den volgenden morgen beklom hij dien kaatsten top on-

middellijk van Banjoe-koening uit, langs een uiterst steil pad.

Den April beklom ik zelf den Oengarang van Medini van de

zijde van Samarang. De top aan die zijde waarop ik eerst aankwam,

was door een diep ravijn van dien gescheiden, waarop het signaal

stond. Den n. w. top noemden de mij vergezellende inlanders

Boetak, en den top waarop het signaal stond Gadjah-moengkoor.

Deze verwarring van namen kan gedeeltelijk aanleidinggeven, dat

de topographische beschrijving van den eenigsten reiziger, van wien

men aanteekeningen omtrent dezen berg bezit, Dr. Junghuhn, min-

der juist schijnt, maar bovendien is het mij gebleken door metingen met

het instrument dat, in tegenspraak met die beschrijving, de Soero-

lojo waarop ik mij bevond de hoogste top was, en wel 8 cl hoogor

dan de top naar de zijde van Samarang dien ik peilde in het n. o.

en 32 hooger dan dien in de rigting van Ambarawa in het z.w. V2 z.

Den en 7^ April volbragt ik daar mijne waarnemingen en zag

den kaatsten dag het heliotropenlicht van Samarang, dat door den

heer De Vogel, landmeter 1® kk, werd gerigt naar deze mijne obser-

vatieplaats. Hulde doende aan de bereidwilligheid, waarmede hij

dikwerf mij zijne hulp heeft verleend, is het mij een smartelijk ge-

voel ook hem reeds te moeten tellen onder de slagtoffers, die de

dood zich in deze gewesten in ruime mate, en dikwerf zoo onver-

wacht kiest.
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Ik daalde dienzelfden dag van den top af, mijn’ weg weder nemen-

de over den n. w. top en langs- de oostelijke helling afdalende,

zonder Banjoe-koenig aan te doen. Na een’ marscli van vijf uren ont-

moette ik op 2 palen afstands van Ambarawa de paarden, die mij

te gemoet gezonden waren.

Den Sstea vertrok ik naar Salatiga
,

en den langs den weg

,

die van Salatiga naar Magelang gaat, reed ik tot Kopen, op de grens

van Salatiga en Kadoe, zijnde een pashoogte over het voorgebergte

van den ^lerbaboe. Deze weg is breed
,
maar wegens hare groote

helling alleen voor lastdieren geschikt. Bij mijne aankomst te Ko-

pen vond ik een hoofd, mij door den resident van Kadoe toegezon-

den, om mij naar den top van den Merbaboe te begeleiden. Daar

Kopen nog op Salatiga ’s grondgebied ligt
,
vond ik hier geene koe-

lies om mijne instrumenten te vervoeren. Ik ging daarom
,
na wat

ve 2:eten te hebben voort tot Genian, eeiie desa onder Kadoe en no^»;

hoogcr aan de helling van den berg gelegen. De Kontroleur van

Magelang, de heer Geestdorp, die mij wilde vergezellen, had zijn on-

iieduld niet kunnen bedwingen en was reeds van Genian vooruit ge-

gaan. Bij mijne aankomst in deze desa was het te laat om verder

te gaan, en ik besloot daar te overnachten. Niettegenstaande ik

verzocht in de gemaakte schikkingen niets te veranderen, kwam de

heer Geestdorp
,
met het hem vergezellend personeel nu naar Geni-

an terug, en zag daarop van het vervolgen van den togt af.

Ik beklom derhalve den volgenden morgen 10 April zonder dien

heer den top. Ten 1/26 begaf ik mij op weg en kwam ten V2H-

boven. Het laatste gedeelte van den weg, over het noordelijk juk,

dat naar den oostelijken bergtop opklom, waarop het signaal stond,

was wegens de smalheid van het pad, Avaar aan Aveerszijden diepe

afgronden den Avandelaar aangrijnzen, zoo al niet geA^aarlijk dan toch

ijzingAvekkend te noemen. Dikke zoden van bosgras (Festuca nubi-

gena Jungh.) maakten den Aveg moeijelijk en glad. Op enkele

plaatsen moest door afgraving de steile rug van deze nok begaan-
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baar worden gemaakt, ten einde de koelies die mijne instrumenten

droegen zouden kunnen passeren. Vooral om den wille der laatsten

getroostte ik mij nu en dan een klein oponthoud, en deze bedaar-

de wijze van voortschrijden was oorzaak dat bij slot van rekening

deze beklimming mij zeer meêviel.

Even als op den Oengarang vond ik hier signaal
,
voetstuk en ob-

servatiehut in de beste orde. Voor mijn verblijf alhier, dat twee da-

gen duurde, vond ik een kleine pondok opgeslagen, die mij voor

regen en wind beschutte. Het verblijf op dergelijke hooge en afge-

leo-ene punten werd mij steeds door de zorg der onderofficieren, die

ze vooruit bezochten, tot het oprigten van signalen of het maken

van kwartier, mogelijk gemaakt. Zij hadden daardoor dikwerf met

vermoeijenis, .koude en ontbering te kampen.

. Ik moet bij deze gelegenheid op nieuw met lof melding maken van

hunnen ijver en volharding. Hunne werkzaamheden zijn voor mij

van het grootste gewigt geiveest, en het welslagen van mijne ope-

ratiën, die men dikwerf in deze streken voor onmogelijk heeft ge-

houden is in vele opzigten aan hunne overmoeide pogingen te danken.

De ontzettende afwisseling van temperatuur, die men ondervindt,

als men beurtelings in de verzengde luchtstreek de grootste lig-

chamelijke inspanningen doet, en dan weder op een’ hoogen bergtop

het verblijf houdt, waar de thermometer tot op 45° en 40° daalt,

kan niet anders dan een’ nadeeligen invloed uitoefenen op den ge-

zondheidstoestand van het ligchaam. Stelt men zich daarbij nog de

elende voor, die het gevolg is van de omstandigheid, dat de eer-

ste beklimming van eenig hoog gelegen punt eene zaak is waartoe

de inlanders ongaarne overgaan, dan zal men eenigzins kunnen na-

gaan, hoe onangenaam dikwerf onze positie is geweest. Beschutting

tegen de koude en den regen is dan het eerst en het eenige wat

men zoekt. Voordat den inlanders eenigen moed kan worden inge-

sproken, om zich in de gegevene omstandigheden zoo goed mogelijk

in terigten, zijn er dikwerf voor mijne onderofficieren bange nachten
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voorbij gegaan
,
die zij huiverend en slapeloos doorbragten

,
met ver-

langen uitziende naar den dag en zijne eerste zonnestralen om zich

te verwarmen en hunne kleederen te droogen,

Den 12^^ April kwam ik met mijne waarnemingen gereed. Den

vorio'en das: was ik door wolken en mist verhinderd te werken.

VAordat ik met het reisverhaal voortga, wil ik van deze spits een

overzigt geven van de residentie Kadoe, die hier in haar geheel aan

mijne voeten ligt uitgebreid, en waarin ik de verschillende punten

voor mij zie, die in het driehoeksnet zullen worden opgenomen.

De residentie Kadoe ligt in het midden van het eiland Java; van

daar de javaansehe mythe dat de heuvel Tidar, in de nabijheid van

Magelang, het middelpunt der hun bekende wereld is, de spijker

waarmede het eiland Java aan het heelal bevestigd is. De grenzen

van deze residentie Avorden gevormd: in het westen, door de vul-

kanenrei Sindoro en Soembing, met de gebergten die daarvan naar

het noorden en zuiden afdalen; in het oosten evenzoo door het

systeem van den dubbel vulkaan Merbaboc en IMerapi.

Noordwestwaarts vertoont zich aan ons oog een uitgebreid voorge*

bergte met verscheidene spitsen, Avaarvan de Telemojo de voor-

naamste is; dit trachiet-voorgebergte is door het Djamboe-gebergte

met den Oengarang verbonden. ÜA^er dit Djamboe-gebergte loopt

bij Pinggit de Aveg van Magelang naar Ambarawa. Deze bergpas

loopt langs de n. av. helling A^an den goenoeng Klir, en aan deze

afhelling is het signaal van Ngrandja geplaatst. Naar het noordoost

ten verloopt het Telemojo-voorgebergte in de hooge dalvlakte van

AmbaraAva, die in vroegeren tijd een meer of eene raAva geAveest is,

Avaaiwan hare benaming nog afkomstig is. Tusschen het Telemojo*

voorgebergte en den Merbaboe ligt het hoogland van Kopen, ge*

vormd door de laAvastroomen
,
die uit den Merbaboe vloeiden, en te-

gen het reeds bestaande voorgebergte stuitten. Uit die vlakte, in

Avelke bij Kopen de bergpas is van den Aveg van IMagelang naar Sa-

latiga, op eene hoogte A’an meer dan 4000’, hebben Avij zoo als ge*
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ZGo-d is den top des Mcrbaboe beklommen. Zij is met thee, euro-

pesche groenten en taiAvevelden bedekt.

Tusschen den Oengarang, die met zijn’ noordelijken voet in de

vlakte van Samarang reikt
,
en den Prahoe

,
strekt zich eene bergketen

uit die de' grens vormt tusschen Kadoe en Samarang; het punt Kri-

kil is gelegen op een der zuidelijkste heuvels van deze keten.

De Prahoe, de noordelijke kraterwand • van het vulkaan-systeem

van den Dïeng, zet zich door middel van den uitgedoofden vuur-

berg Telerep in verbinding met de geisoleerd naast elkander op-

rijzende Sindoro en Soembing. Tusschen deze loopt bij Kletong

de weg naar Wonosobo. Op den Prahoe en den Soembing ston-

den gelijk reeds aangemerkt is signalen.

Zuidwestelijk van den Soembing wordt de grens tusschen Kadoe

en Bagelen gevormd door het Menoreh-gebergte
,
en verder op ook

met Djokjakarta door een lager kalkgebergte dat zich naar het

zuiden verliest, en slechts op eene plaats doorbroken door de rivier

Progo, zich weder aan den voet des Merapi aansluit. Digt bij het

punt waar de grenzen van Bagelen, Kadoe en Djokjakarta zamen

komen, omtrent D/2 paal van Menoreh, ter regter zijde van den weg

van Poerworedjo naar Magelang, is het punt Koenir gekozen. Verder

zuidelijk het punt Gepak, D/2 paal bezuiden den pasangrahan van

Soempel, niet ver van de Djokjasche grens. Verder langs de grens

tusschen Djokja en Kadoe de heuvel Goeling, benoorden en vlak

aan de rivier Batang, 1 paal ten westen van de grenspost Tempel,

on ten slotte staat het signaal van Kaligesik op de afhelling van

den Merapi, vlak voor en bewesten de desa van dien naam ± IV2

paal van de Djokjasche grens, en sluit den cirkel van signalen,

die bij den Merbaboe aanvangt, en de geheele residentie omgeeft.

Alle deze signalen kunnen later van dienst zijn, wanneer de werk-

zaamheden in de aangrenzende residentiën worden hervat, uitgeno-

men het signaal van Ngrandja, dat welligt uit de residentie Sama-

rang niet zal te zien zijn, daar het door noordelijker gelegene ber-

gen aan het oog wordt onttrokken.
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Eenige punten Djoemprit, Temanggong en Boroboeddlio zijn daar-

enboven nog bepaald geworden, door middel van het problema van

Snellius, door welk vraagstuk men de plaats bepaalt van eenig

punt, waaruit 3 bekende punten zijn waargenomen.

De residentie Kadoe bestaat uit twee regentschappen, Magelang en

Temanggong. De hoofdplaats Magelang is de woonplaats van den

resident eri verdere ambtenaren. Het residentiehuis heeft eene ge- .

schiedkundige vermaardheid gekregen; daar was het dat de opstan-

deling* Pangeran Dipo-Negoro, door den Luitenant Gouverneur-Ge-

neraal De Koek in 1830 is gevangen genomen, waardoor aan een’

oorlog, die Midden-Java meerdere jaren teisterde, een einde werd

gemaakt.

Veelvuldige overblijfselen van den Hindoe-tijd Avorden in deze

residentie gevonden
,

AA'aaronder het alombekende gedenkstuk der

Boeddha-godsdienst bij Boroboeddlio de eerste plaats bekleedt.

Vruchtbare "ronden en overvloed van Avater maken de residentie

Kadoe tot een’ Avaren lusttuin. Zonder tusschenpoozen ziet men hier

de rijstvelden bewerken; zonder zich aan een bepaald tijdstip A^an

planting te houden, ziet men den Javaan hier dilvAA’erf oogsten op

velden Avaar naast nog jonge bloeijende padi staat. Gemiddeld Avordt

hier 3 malen in de 2 jaren een oogst van de saAvah’s getrokken. Niet

zonder grond is men dikAA-erf tegen deze ordelooze Avijze A^an bcAA^er-

king opgekomen
,
maar tot nog toe heeft de grootere kAvantiteit van

het verkregen produkt steeds het nadeel opgeAvogen dat men van

eene verminderde IvAA'aliteit ATeesde. Tabak Avordt veel in Ka-

doe verbouAvd en van eene goede kAvaliteit; de AA’insten daarvan blij-

A'en voornamelijk in handen wan den chineschen opkooper. Op
hooger gelegene terreinen, aan de helling der grensgebergten, na-

dert men tot de zonen die voor europesche kuituur geschikt Avór-

den, en voornamelijk op den Soembing en Sindoro heeft de kui-

tuur zich uitgebreid tot over de hoogste grenzen die zij elders op

JaA’a pleegt te bereiken. — De Merbaboe even als de Soembing door

2
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de hand des mensclien van zijne -welige '\\'onden ontdaan, levert op

ecne hoogte van 3000 tot 5000’ uitmuntende weiden voor paarden

en runderen op.

In het regentschap Magelang wordt de suikerkultuur voor parti-

kuliere rekening gedreven. De chinesche opkooper en molenaar,

geeft een voorschot op het gewas en betaalt tot ƒ14 recepis de 1000

stoelen, of wel ƒ 10 koper, waarbij de onkosten van spitten en be-

mesting voor rekening van den fabrikant komen. Geen dezer fa-

brikanten werkt met die instrumenten en apparaten
,
waardoor hij

zou kunnen wedijveren met europesche kontraktanten. Zonder twij-

fel zou het produkt vermeerderen
,
wanneer europesche kapitalen en

europesche industrie hier werden aangewend en zeker zou de bevol-

king er bij winnen.

Voor het Gouvernement plant de bevolking koffij en indigo. Deze

laatste kuituur wordt in 1858 met 240 bouws verminderd, namelijk

in het distrikt Menoreh. De gronden schijnen daar minder geschikt

te zijn voor deze kuituur, waardoor zij bezwarend wordt voor den

planter, die hoogstens eene jaarlijksche belooning van /12 recepis

geniet. —
Om tot mijn reisverhaal terug te keeren. Zondag den 12*^^“ April,

kwam ik met mijne werkzaamheden op den IMerbaboe gereed , en

vertrok van daar over Geiiian en Grabak naar Setjang, de eer-

ste post tusschen Magelang en Temanggong. Van daar ging ik

per rijtuig naar Temanggong. Hier werd ik door eene ongesteld-

heid overvallen, die mij noodzaakte naar Magelang terug te keeren

om geneeskundige hulp te zoeken. Den 17*^"' hervatte ik mijne reis naar

Temanggong. Den 18‘'®" en 19'''"" vertoefde ik aldaar en deed op een

punt even buiten de negorij de noodige metingen ter bepaling.

Intusschen werd door de bevolking van Kadoe op den Soembing

een tweede signaal gebouwd, wat mij later in Zuid-Bagelen van

voordeel is geweest.

Maandag 20 A])ril vertrok ik over Parakan naar Djoemprlt welk

punt ik den volgenden dag bepaalde.
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Den 22'*®“ April vertrok ik naar den pasangralian op den Diëng (15

palen), en van daar oniniddellijk naar het signaal op den Prahoe (-*>

palen), en slaagde nog denzelfdcn dag in het doen van eenige ob-

servatiën. Hoewel de weersgesteldheid niet bijzonder gunstig was
,
be-

sloot ik hier niet langer te vertoeven en ging den 23'*®“ van den

Prahoe over het Dïeng-platean terug (waar ik overnachtte) in zui-

delijke rigting naar den Bisino.

Den 25'*®" kon ik dien berg reeds weder verlaten. Ik bleef in de

desa Sikoenang, waar ik nog op koelies en paarden uit het dis-

trikt Leksono wachten moest (welk distrikt ik nu betrad) en het in-

middels te laat werd om nog verder te gaan. Hier zijnde ontving ik van

den Wedono van het distrikt Kali-alang het berigt dat de kunst-

trap, die uit de vlakte van Wonosobo opvoerde naar don Diëng

nog gedeeltelijk aamvezig was, en wel in drie van elkander ge-

scheidene stukken, met elkander misschien 250’ lang. Ten gerieve van

oudheidminnaars deel ik dit berigt mede, vooral omdat bij een be-

zoek ten vorigen jare op den Bismo is vermeld, dat van dien trap

bij de inlanders weinig scheen bekend te zijn.

Den 26'*®“ April des morgens ten 6 ure vertrok ik van Sikoenang

naar den Tjowet. Dit signaal staat op het grensgebergte tusschen

^Vonosobo en Banjoemas tusschen den Bismo en Midaugau. De

weg daarheen was uiterst moeijelijk. Meer dau 20 malen was ik ge-

noodzaakt af te stijgen, daar ik op den ongebaanden weg niet

meer op de voorzigtigheid van mijn paard vertrouwde. Ten 12 ure

kwam ik in de desa Pasoeroean en ten 1 ure aan het daarbij ge-

leden signaal. Gedurende de twee dagen die ik hier doorbragt

kreeg ik een’ rijken oogst van waarnemingen.

Den 28'*®" keerde ik naar Wonosobo terug langs een’ niet gemak-

kelijkeren weg dan die van Sikoenang naar Tjowet.

Te Wonosobo, rejoigneerden mij de beide onderofficieren om mij

nopens het door hen verrigte te rapporteren en niemve regelingen

te treften voor het voortzetten der werkzaamheden.
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De on clera djudant Alberts meldde mij, dat liij
,
na de voltooijing

van het signaal op den jMerbaboe, over Gedogan en Banjoe-roto

naar Selo was vertrokken. Daar was door het distrikt Probolingo

het materieel bijeengebragt voor een signaal op den jMerapi, maar

geen der aanwezige inlanders was te bewegen het naar den top te

dragen. Volgens de verklaring van den Deinang van Selo en den

Onder-wedono van Probolingo was de helling van den steeds werk-

zamen vulkaan na de laatste hevige ’ uitbarsting in 1849, zoodanig

met zand on asch bedekt, dat men slechts op handen en voe-

ten kruipende den kraterrand kon bereiken, en het voor eiken be-

klinimer ónmogelijk was, iets anders mede te voeren dan hetgeen

hij op zijn ligehaam kon binden. De onderadjudant liet zich daar-

van eene schriftelijke verklaring geven, en liet het materieel voor-

loopig daar voor den ophouw van een tweede signaal op den zuid-

westrand van den IMerbaboe. Nadat hij op den heuvel Tidar bij

iMagelang een signaal gebouwd had, vertrok hij naar het grensge-

bergte Menoreh, en voorzag daar het punt Koenir als het geschikt-

ste van de keten met een signaal. Hij onderrigtte hier een inlandsch

hoofd in het gebruik van den heliotroop. Ik heb het helio-

tropenlicht ook op den l\Ierbaboe zijnde, gezien, maar kon later van

deze waarnemingen geen gebruik maken, naardien geene aanteeke-

ning was gehouden van den afstand, Avaarop de heliotroop van het

signaal had gestaan noch ook in welke rigting. Daarop rigtte hij

een signaal op op den Gepak in het grensgebergte van Bagelen en

Djokjakarta.

Na de voltooijing dezer signalen, waarvan ik reeds een enkel

Avoord vermeldde bij de beschrijving A^an het driehoeksnet der resi-

dentie Kadoe, ging hij den 7''"” April naar PoerAvoredjo om een’

aanvang te maken met den bouAv der signalen in de residentie Ba-

gelen.

Omtrent dienzelfden tijd IcAvam de sergeant König, nadat de sig-

nalen op den Oengarang, Prahoe en TjoAvet achtereenvolgens door
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hem 'waren geplaatst tot hetzelfde doeleinde te Poerworedjo. De onder-

adjudant bouwde van toen af de signalen in zuid-Bagelen
,

langs de

kust, in het regentschap x\mbal, en de sergeant Köiiig deed hetzelfde

langs eene lijn, die over verschillende hoogere en lagere toppen en

heuvels in het midden der residentie van de Banjoemasclie tot de Ka-

doesche grenzen loopt. Daarna hielden zij zich gezamenlijk onledig

met het traceren eener basis tusschen de signalen Djatimalang eii

Djetiskoelon in de nabijheid van het zuiderzeestrand.

De zuidelijke signalen-reeks, beginnende van Gepak, bevat de pun-

ten Djatimalang, ten zuiden der desa Ngombol
,
Djetiskoelon, daar

waar de groote weg van Ambal eene noordelijke rigting neemt naar

Koeto-Ardjo, • Aglik
,

bij de eerste post tusschen Ambal en Koeto-

Ardjo, Troentoeng, aan de uitmonding van de rivier Lok-oelo en

Karangkoedo, bij het pakhuis van vogelnestjes van Karangbolong.

Dit laatste signaal is gebouwd omdat het signaal Poleng, tot het

driehoeksnet van Banjoemas behoorende, en ook op het Karangbo-

longsche gebergte geplaatst, van Bagelen niet zigtbaar was.

Het andere signaal-systeem bestond uit de punten Boetak ten noor-

den van Karanganjar, Boeloepitoe even ten noorden van den groe-

ten weg van Banjoemas naar de hoofdplaats van Bagelen, en Kem-
bang in het distrikt Pitoeroeh, regentschap Koeto-Ardjo. Deze sig-

nalenrei sloot zich aan in het westen aan de signalen Djampang,

Kajoebimo, Midangan en Paras, op de grenzen van Banjoemas ge-

legen en ten vorigen jare bepaald
,

en ten oosten aan Koenir en

Soembing, op de grenzen van Kadoe, waarvan ik reeds boven mel-

ding maakte.

Ik hield mij eenige dagen te Wonosobo op. De afdeeling Ledok,

waarvan Wonosobo de hoofdplaats is, behoort thans onder dé residen-

tie Bagelen. In 1830 bij de ovefname vormde het eene afzonderlij-

ke residentie doch werd spoedig ingedeeld eerst bij Kadoe en later

bij Bagelen. Deze afdeeling bestaat voornamelijk uit het hellend

plateau
,
dat door den Soembing en Sindoro ten oosten

,
den Prahoc in



14 VERSLAG VAX DE GEODESI SCIIE

liet noorden gevormd, naar de zijde van Banjoemas door een lager

<>-ebero-te ivordt bea'rensd. Ten zuiden verheften zich de o-eberij-ten

van midden-Bagelen eensklaps tot eene aanmerkelijke hoogte. On-

iniddellijk aan hunnen voet loopt de Serajoe, die hare wateren

hier als bergstroom naar het westen voert om in Banjoemas tot

een bevaarbare rivier aan te groeijen. Dit vruchtbare plateau en de

liellingen der omliggende bergen brengen voornamelijk koftij voort

als gouvernements kuituur, en echter kan men niet zeggen dat de grond

daarvoor zoo uitnemend geschikt is, daar de koffijboomen nimmer

eenen hoogen ouderdom bereiken. Ook de thee, die voor gouver-

nementsrekening wordt gekultiveerd
,
kan wat produktie aangaat in

geen opzigt met partikulieren aanplant wedijveren. Het verkregen

produkt van hetzelfde aantal heesters hier, en op eene partikuliere

onderneming bij Bandong staat in reden als 7:54.

Den 1''“ Mei vertrok ik met het geheele personeel van Wonosobo

naar Bandjar-negara (Banjoemas) en mij daar een dag opgehouden

hebbende den 3’®“ naar den Midangan. Ik bleef op deze observatie-

plaats, die ik reeds het vorige jaar had bezocht, twee dagen. Voor-

al den laatsten dag verkreeg ik eene reeks van waarnemingen. Het

was uitermate helder, maar hoe ik mij inspande
,
ik kon het signaal

A an den Merbaboe niet te zien krygen. Ik vooronderstelde dat het sig-

naal slecht geplaatst moest zijn, maar kon mij dit naauwelijks ver-

klaren. Later vernam ik dat het door de menschen van het dis-

trikt Sibalak is gestolen. Dit is niet zonder nadeel geweest voor

de belangrijkheid mijner Avaarnemingen
,

AA^ant hoewel het signaal la-

ter is hersteld, AA'as het zulks nog niet tijdens ik mij op den Kem-
bang bevond. Op dit punt heb ik het signaal op den Slamat AA^aar-

genomen, en de helderheid der lucht had ook hetzelfde mogelijk

gemaakt voor den Merbaboe. Nu echter ontging mij deze hoekme-

ting tusschen deze tAA'ee zoo A^erAvijderde punten die meer dan V in

lengte verschillen.

Op den I\Iidangan overkAwam mij nog een ander ongeluk. Het ni-
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veau van liet universaal-instrument was door onoplettendheid van een

mijner ondergeschikten in de zon blijven hangen, en daardoor de

ether bijna geheel er uit verdampt. Dit speet mij te meer, omdat

dit niveau van 1850 af gebruikt was, zonder dat er iets aan had ge-

manlg^erd. Ik slaagde echter gelukkig, om het op de plaats zelve

te vullen, en later is het mij niet gebleken, dat het instrument ver-

der eenig letsel had ondervonden.

Een mijner reisbarometers was, op den Tjowet komende, bevon-

den onbruikbaar te zijn geworden, doordat het zakje waarin de kwik

bevat is, gebroken was. Gedurende mijn oponthoud te Bandjar-ne-

gara slaagde ik er in om zulks te herstellen en vulde den barome-

ter op nieuw. Ik vond daartoe in het atelier en de smidse van den

heer Lecouge, onderaannemer van den afvoer der produkten te Ban-

djar-negara zoowel de noodige hulpmiddelen als ook bereidvaardige

adsistentie. Het herstellen van den barometer was van te meer gewigt

voor mij
,
daar ik er slechts één met mij voerde. De andere was achter-

gebleven op Temanggong, waarde kontroleur Mr. Van Mnsschenbroek

op zich had genomen, den dagelijkschen barometerstand aan te teekenen,

hetgeen hij ook tot mijne terugkomst op Temanggong heeft gedaan.

Reeds meermalen heb ik aangestipt, dat dergelijke gelijktijdige waar-

nemingen op een punt, niet ver van de observatieplaatsen gelegen, van

veel gewigt zijn.

Den 5'’^" ]\Iei verliet ik den IMidangan en begaf mij met den onder-

adjudant Alberts over Bandjar-negara en Banjoemas naar Karang-anjar.

De heer Jaeger en de sergeant König bezochten van den IMidangaii

het signaal Paras en rejoignecrden mij den Mei te Karang-anjar.

Kog denzelfden avond vertrok ik naar den berg Boetak. Deze is

een der znidelijkste voorgebergten van het znid-Serajoe gebergte,

welks hellingen zich hier plotseling in de vlakte van ziiid-Bagelen

verliezen. ]\Ieest al deze voorsprongen en hemels vcrtccncn meer of

minder sporadische brekcie-rctstcen-masscn
,

die in deze residentie

zoo veelvuldig vooi kernen. De beklin miing van dezen berg is niet
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inoeijclijk, en de weg van Karang-anjar tot den top kan bijna ge-

heel te paard worden afgelegd. Des nachts ten 2 ure maakte ik

met mijne astronomische waarnemingen een begin
,
en zette mijne werk-

zaamheden tot 9 uur ’s morgens voort. De regent van Karang-anjar

vergezelde mij. Hij beschouwde door den grooten kijker het flc^ike-

rend uitspansel, en Avanneer ik gelegenheid had, deelde ik tusschen

mijne werkzaamheden hem een en ander wetensAvaardigs mede, Avaar-

in hij veel belang scheen te stellen. Na afloop der metingen Averd

het dradennet in het universaal-instrument
,

IietAvelk AA’at veel uitra-

felde, vernieuAvd.

Ten 1 ure keerde ik A\an de observatieplaats naar Karang-anjar te-

rug en ging onmiddellijk door naar Keboemen. Ik hield mij eenigen

tjd op bij den heer Lange, Adsistent-resident aldaar, en kwam nog

des avonds te Kedong-taAA'on aan. In de onmiddellijke nabijheid van

deze desa ligt de heuvel Boeloepitoe. Deze heuvel heeft zijn’ naam

van de zeven Boeloe-boomen
,

die op zijne kruin staan. Onder de

schaduAV dezer boomen vindt men een goed onderhouden grafplaats,

AA'aar de leden van de familie van den reflent van Keboemen bem’a-

ven liggen. Deze heuvel is uit zee zigtbaar en dient somtjds tot

verkenning voor de kusters. Ik overnachtte in de desa Kedong-ta-o ö
AA'on en begaf mij den volgenden morgen vroeg naar de observatie-

plaats. Ik kAA’am met mijne obserA’atiën gereed en ging den volgen-

den dag naar Pitoeroeh. Van daar ging ik den 12*^“ Mei des mor-

gens AToeg te paard naar de desa Somogede, en beklom toen den

stellen Kembang.

Deze berg is ook een der hoogste en zuidelijkste toppen van de

vele bergketenen, die evenAAojdig met het RaAA’a-tjatjing-gebergte loo-

pen. Deze top is overal in de vlakte A"an zuid-Bagelen zigtbaar, en

door zijn’ vorm zeer kenbaar. Ik had gaarne een punt gehad, dat

iets meer naar het noorden AA'as gelegen tusschen den Midangan,

h?oembing en Koenir. Daarin is later voorzien door het bepalen A’an

een punt op den Aveg van PoerAvoredjo naar Wonosobo. De top van
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den Kembang is uiterst smal en spits en vooral met geboomte be-

groeid. Om een grondvlak te verkrijgen ter oprigting van liet sig-

naal had men den top eenigzins moeten verbreeden, hetgeen niet

zonder moeite was, daar hij geheel bestond uit een vulkanisch puin-

gesteente slechts 2’ dik met roode kleiaarde overdekt.

Dadelijk bij mijne aankomst was ik in de gelegenheid nog tot op

den middag te observeren. Ook de twee volgende dagen slaagde ik

uitmuntend. Ik zag de heliotropen van Djatimalang en Djetiskoelon

,

en dit was mij het berigt dat de onderofficieren reeds bezig waren

met het meten van eene basis, tusschen deze twee punten, waartoe

zij op Keboemen mij hadden verlaten.

Den ]\Xei kwam ik te Pitoeroeh terug. Op de vriendelijke

uitnoodiging van den regent van Koeto-ardjo, reed ik naar die plaats

door en bleef daar vernachten. Den volgenden dag ging ik naar

Ambal.

Zuid-Bagelen waarvan ik de regentschappen Karang-anjar
,

Ke-

boemen en Koeto-ardjo bezocht had en waarvan het regentschap

Ambal nu aan de beurt lag, bestaat uit eene vruchtbare alluviale

vlakte, aan den voet gelegen van de gebergten die opper Bagelen

(Ledok) begrenzen. Het terrein bestaat uit eene zware klei
,

die

echter in de afdeeling Ambal naar het zeestrand toe langzamerhand

meer met zand vermengd is. In de nabijheid van het strand vindt

men eene ware duinvorming, tot drie reijen duinen achter elkander,

door de werking van den wind somwijlen van plaats veranderende.

De inmenging van zand met de zware klei maakt in de afdeeling

Ambal de gronden ligter te bewerken. Het splijten en barsten van

den grond, w^aardoor in de oost-moeson alle gewassen, maar vooral

de indigo (als gouvernements-kultuur aangeplant) veel lijdt wmrdt

daardoor voorkomen.

Het regentschap Poerworedjo op de grenzen van Kadoe en van

Ledok gelegen, bevat nevens een gedeelte der zoogenoemde vlakte

ook nog een bergachtig terrein, en produceert daardoor ook koffij.

3
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In Ambal vindt men nog kaneel, die losse zandige gronden be-

hoeft.

De grootste rijkdom der bewoners van zuid-Bagelen bestaat in

hunne klappers. De klapperolie van Bagelen wordt uitgevoerd tot

Bekalongan en Samarang. Reeds is hier een Europeaan gevestigd,

die de bereiding en uitvoer van olie in het groot heeft ondernomen.

De vruchtbare vlakte van zuid-Bagelen schijnt reeds vroeg be-

volkt te zijn geweest; de overlevering noemt haar als de zetel van

het oude rijk van Poerwo-tjarito. Van het Dïeng-plateau door de

Siwah-dienende volksplanting bebouwd, drong beschaving tot hare

bevolking door. Veelvuldig zijn de overblijfselen van den Hindoe-

tijd, voornamelijk bronzen huisraad en metalen voorwerpen, tot de

tempeldienst behoorende, die in holen en grotten gevonden worden

in het gebergte dat zuid-Bagelen van Ledok scheidt. In het regent-

schap Koeto- ardjo zijn de meesten gevonden in eene tempelgrot,

ontdekt en uitvoerig beschreven door den heer Kinder, destijds kon-

troleur van dat regentschap.

Den Mei verliet ik Ambal. Van nu af hield ik den ser-

geant König bij mij
,
hetgeen mij onthief van de menigte kleine ver-

velende en onaangename verrigtingen en zorgen, welke mijne werk-

zaamheden onvermijdelijk met zich slepen.

Het eerst bezocht ik het signaal aan de uitwatering van de

Troentoeng. De rivieren van Bagelen hebben allen dit met el-

kander gemeen
,
dat zij zich niet onmiddellijk in zee ontlasten

,
maar

in rawa’s verloopen, of wel achter de duinenrei, door ons vermeld,

naar het oosten vlieten, om in het lager gedeelte der kust bij de

Djokjasche grens eene uitwatering te zoeken. De Lok-oelo, de grens-

rivier tusschen Keboemen en Karang-anjar
,

verkeert in dit geval.

Door een gegraven kanaal heeft men echter die rivier ( welke den

naam Troentoeng aanneemt) een kunstmatig bed tot naar zee gegra-

ven. Vlak aan het zeestrand ten oosten van de mondino: van dit

kanaal was mijne observatieplaats. In den namiddag en den vol-
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genden dag deed ik mijne waarnemingen. Ik reed daarop onmiddel-

lijk door naar Karangbolong
,

waar ik in den namiddag van den

aankwam. Zoodra mijne instrumenten waren aangekomen, liet

ik die naar de observatieplaats brengen. Deze ligt op den oosthoek

van het gebergte in de nabijheid van het pakhuis en de woning van

den Administrateur der vogelnestklippen.

Het gebergte van Karang-bolong is in gedaante en voorkomen

geheel verschillend van het Zuid-Serajoe-gebergte
,
waarmede het

door tertiaire kalkgebergten is vereenigd. De brekcie - rotsmassa

,

waarvan wij reeds vroeger dikwerf spraken, is het hoofdbestanddeel

van dit gebergte; de banken, waaruit het bestaat, dalen allen van

eene aanmerkelijke hoogte steil in zee af Met bulderend geklots

wascht de oceaan hunnen voet, en graaft aanhoudend zich een weg

in hunne rotsmassa. De daardoor ontstane holen zijn de woonplaat-

sen der zwaluwen, wier nesten met levensgevaar geplukt, de kost-

bare prikkelspijs opleveren, waarmede de Chinees en in navolging

van dien ook de javaansche grooten zich het verhemelte strelen. De
openingen dier holen worden bij vloed door de zwellende golven van

de branding gesloten, en wanneer deze zich terug trekken, stroomt

het water door de lucht— die in de holen was gekomprimeerd—
voortgestuwd

,
met donderend geluid naar buiten en vervult de lucht

met schuimvlokken, waarin de zonnestralen met schitterend kleuren-

spel weerkaatsen. Die korte oogenblikken neemt de zwaluw waar,

om met snelle vlugt naar binnen of naar buiten te vliegen. Aan
de wanden en het natuurlijk verwulf dezer holen hecht zij haar nest.

Het geraamte daarvan wordt gevormd door eene slijmige verdikte

en dan eenigzins doorschijnende zelfstandigheid, die het eetbaar ge-

deelte uitmaakt. Over den aard dezer stof is men het nog niet vol-

komen eens, althans niet over de -wijze waarop zij door de zwaluwen

wordt afgescheiden. Daar het scheikundig onderzoek het aanwezen

van dierlijke zelfstandigheden daarin aanwees, heeft men gewild dat

de zwaluw haar voedsel vond in de overblijfselen der weekdieren,
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die de zee bij eiken golfslag in massa tegen de klippen verbrijzelt.

De vogelnesten worden echter ook in het binnenland gevonden in

het Landongsche (Preanger-regentschappen) en zelfs in eene rots-

spleet van den krater des Tjerimai’s.

De bevolking die hier woont en zich uitsluitend met het plukken

der vogelnesten bezig houdt, maakt als het ware eene eigene kaste

uit, wier bedrijf van vader op zoon overgaat. Bij lage eb wagen zij

zich in de grotten en holen langs rottan-ladders en bruggen, die

aan de vooruitspringende rotsspitsen zijn vastgehecht. Voor hunnen

gevaarlijken arbeid ontvangen zij slechts een karig loon en een wei-

nig opium. Buiten hun gewoon bedrijf cefenen zij handwerk noch

landbouw uit. Beschaving door verkeer naar buiten af, dringt hier

niet door. Tot nu toe is nog het Mohammedanisme, dat reeds 4 a 5

eeuwen op Java heerscht, tot hier niet doorgedrongen, althans niet

genoegzaam, om de dienst van Batara-Doerga
,

de gemalin van Si-

wah te verdrijven, die hier onder den naam van Batoe-loro-kidoel

wordt vereerd. Deze godin, onder welker gebied en bescherming de

geheele zuidkust staat, heeft in de grot Parang-wedang, nabij de

monding der Opak-rivicr hare orakelplaats. Mangkoe-boemi
,

de

stichter van het Djokjasche rijk, de Pangeran Dipo-Negoro riepen

daar haren raad in. In 1830 zocht de keizer van Soerakarta, Soe-

nan Saperdan, ook in hare ondersteuning moed te scheppen voor

zijne eerzuchtige plannen, maar boette deze getrouwheid aan de over-

levering zijner familie met gevangenis en ballingschap.

De eenige aanleiding tot verkeer met het omliggende land voor

de bewoners van Karang-bolong is de smokkelarij. Deze vloeit

noodzakelijk voort uit om.standigheden
,
die nog al eigenaardig zijn.

Wanneer aan de oostzijde der rivier, die Karang-bolong van de vlak-

te van Bagelen scheidt, een grein opium wordt gevonden, vervalt

de eigenaar in de zware boete, op het bezit daarvan gesteld, terwijl

de opium, die den vogelnestplukkers wordt verstrekt
,
te Karang-bo-

long openbaar wordt rondgevent. In tegenoverstelling daarvan zoude
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een vogelnestje, gevonden bij een’ inwoner van Karang-bolong, hem
ongelukkig maken, terwijl liet aan de overzijde der rivier kan be-

schouwd worden als gewoon handelsprodukt.

Den 18^®“ Mei, na in den morgen nog eenigen tijd geobserveerd te

hebben, vertrok ik van Karang-bolong naar Ambal, en reed onmid-

dellijk door naar Lengkong-lor
,

bij welke desa het signaal Aglik

stond. Des morgens vroeg van den kAvam ik met mijne waar-

nemingen gereed. Ik reed te paard naar post Aglik, en van daar

met het rijtuig naar Ketawang, waar het signaal van Djetiskoelon

stond. Ik stelde onmiddellijk het instrument op, doch moest het

doen van waarnemingen uitstellen, daar de harde wind het fijne

duinzand zoo in beweging bragt
,
dat ik voor het instrument vreesde

,

en de observatiehut liet sluiten.

Het signaal staat aan den westelijken oever van het tot aan de

buitenste duinenrei gegraven kanaal
,
waardoor men het water uit de

groote rawa in zee wilde lozen, welk plan opgegeven is, daar men
de zekerheid vermeent verkregen te hebben, dat de zee bij vloed

hoogeren waterstand heeft dan de rawa.

Van den 22sten tot den 24®*^®“ bleef ik bij het signaal te Djatima-

lang. Zoo als reeds gezegd is, is tusschen deze punten eene basis

gemeten, en op beide punten heb ik astronomische waarnemingen ge-

daan. Ik liet te Djatimalang en te Djetiskoelon heliotropen achter,

om van daar naar Gepak en Koenir te seinen. Beide heliotropen,

door inlanders gerigt, zijn ook ter hunner tijd waargenomen.

Ik hield mij een dag te Poerworedjo op, maar kon geen geschikt

observatiepunt vinden, om deze hoofdplaats te bepalen. Hier ver-

liet mij de heer Jaeger, die door dringende familie-aangelegenhe-

den naar Batavia geroepen werd.

Den 26®^®’^ vertrok ik naar Kemiri. Een weinig ten z. o. van de-

ze pasangrahan op een’ heuwel, Talok genoemd, in den kofhjtuin

ter regterzijde van den weg, liet ik een voetstuk voor het instru-

ment oprigten, en bepaalde dit punt, gelijk boven reeds is gezegd,

door middel van het problema van Snellius.



22 VERSLAG VAN DE GEODESISCHE

Den 283ten -^yas ik weder te Poerworedjo terug en in den namid-

dag van dien dag vertrok ik naar Gepak, in gezelschap van den

kontroleur Van Poerworedjo, den heer van Beest Holle. Van de

pasangrahan van Soempel tot aan het signaal moesten wij den weg

bij fakkellicht afleggen. Boven gekomen, stelde ik het instrument

op, om den volgenden morgen vroeg te kunnen observeren. Ik

slaao’de daarin naar wensch en vertrok onmiddelljk naar Koenir.

De weg door het gebergte was vrij moeijelijk en werd door de val-

lende regenbui] en niet beter gemaakt. Des avonds ten 6 ure kwa-

men wij bij het signaal. Ik stelde weder bij tijds mijn instrument

op. Den na afloop mijner metingen, verliet ik den Koenir in

den namiddag en bleef te Tjatjabang overnachten.

Den Sisten ging ik te paard tot post Mergoyoso, en verder met

rijtuig naar Magelang. Ik vond hier den adjudant-onderofficier, die

op den Mei, nadat de basismeting in het Ambalsche afgeloopen

was, naar Kadoe was vertrokken, om de nog ontbrekende signalen

in die residentie te bouwen.

Den Junij ging ik met de beide onderofficieren naar den heu-

vel Tidar; eerst den 5<ien keerde ik naar Magelang terug. Den 6*^®"

vertrok ik naar Boroboeddho. Het instrument werd geplaatst op het

hoogste punt in het midden der ruïne, en wel op de steenen bank

onder de pondoppo. Hier ontving ik een bezoek van den heer Nagel

,

kontroleur van Montilan. Na afloop mijner werkzaamheden vertrok

ik met dien heer over Montilan naar Soetjeng, en van daar te paard

naar den heuvel Goeling. Door helder weder begunstigd, kon ik

onmiddellijk met mijne waarnemingen beginnen. Den volgenden mor-

gen, na gedane observatiën, vertrok ik naar Kaligesik.

Den keerde ik over Montilan naar Magelang terug en den
9^'=" mijnen weg over Temanggong nemende, bezocht ik het signaal Kri-

kil.

Den lO^len reisde ik te paard van Krikil naar Temanggong en per

regentspaarden tot post Piuggit. Van hier uit ging ik te paard naar
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het signaal Ngrandja, waar ik nog vroegtijdig genoeg aankwam om
te kunnen observeren.

Den Jimij verliet ik de residentie Kadoe en vertrok naar

Samarang' Den 12'^'" Junij aanvaarde ik over land de terugreis naar

Batavia
,
alwaar ik in den vroegen morgen van den 1 5*^®“ aankwam

,

en eene week later over zee de onderofficieren
,
die de instrumenten

bij zich hadden. —

Bij de mededeeling van den uitslag mijner werkzaamheden, waar-

door
,
in vervolg op vroegere medegedeelde resultaten

,
een driehoeks-

net is geworpen over meer dan 1/3 gedeelte van het eiland Java, zal

het noodig zijn, iets in het midden te brengen nopens de naauw-

keurigheid van mijnen arbeid.

Ik onderwerp in de eerste plaats mijne geodesische waarnemingen

aan den toets, waarnaar gewoonlijk de waarde van dergelijken ar-

beid wordt afgemeten.

Zoo als gezegd is bij den aanvang van den gcodesischen arbeid

op het eiland Java, gedurende het leven van mijnen overledenen

broeder
,
den geographischen ingenieur S. H. De Lange

,
is in de resi-

dentie Cheribon eene ruwe basismeting geschied. Op deze meting in

verband met de genomene poolshoogten berust het gansche driehocks-

net, dat nu in den tijd van 3 jaren is gelegd over eene uitgestrekt-

heid van meer dan 81/2 lengte-graden. In dit jaar heb ik op nieuw

eene basis doen meten langs het zuiderzeestrand in de residentie

Bagelen. De beide uiteinden dezer basis behooren tot het driehoeks-

net. De afstand dier punten is bij meting bevonden slechts 9 me-

ters grooter te zijn, dan bj de berekening uitgaande van de basis

van Cheribon is gevonden. Hoe schoon en verrassend dit resultaat

zij
,
ontveins ik mij zelven niet

,
dat eene basismeting op die wijze

,

waarop zij met mijn personeel en mijn materieel kon geschieden,

nog niet de noodige waarborgen van volkomenheid oplevert. Thans

is naar mijn oordeel de tijd gekomen, om eene naauwkeurige basis-
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meting te bewerkstelligen. De instrumenten en apparaten daartoe

zijn echter omslagtig en kostbaar. Uit bet materieel van de telegra-

pliisclie dienst zou daarin echter kunnen worden voorzien. Ik heb

mij daarover reeds met den Ingenieur der rijkstelegraphen den

heer Groll verstaan, die mij bij voorkomende gelegenheid zijne me-

dewerking heeft verzekerd.

Ten tweede wordt een waarborg voor de naauwkeurigheid der me-

tinfren o-cvonden daarin, dat de som van de hoeken van eiken drie-

hoek gelijk ISO"" moet zijn. Aan deze voorwaarde is overal, waar de

drie hoeken van den driehoek zijn gemeten, steeds met de uiterste

naauwkeurigheid voldaan bevonden. De som der gemetene hoeken

verschilde nimmer meer dan 3" met hetgeen zij bedragen moest met

het in rekening brengen van het spherisch exces. Langzamerhand

is deze naauwkeurigheid toegenomen, en gelijk ik reeds in het ver-

slag van de triangulatie van Banjoemas vermeldde, is dit toe te

schrijven aan de betere en doelmatigere inrigting der signalen. Met

onvermoeiden ijver en vindingrijkheid hebben de mij toegevoegde

onderofficieren, met het bouwen der signalen belast
,
er zich op toege-

legd, om deze volkomener te maken. Zij zijn er in geslaagd, om
dien vorm en die wijze van bouwen te vinden, die het meest aan

het doel voldeed. En wat in dezen niet onopgemerkt mag voorbij-

gegaan worden, is, dat men gebruik makende van de materialen,

die te verkrijgen waren, door elkander deze signalen heeft opgerigt

tegen den geringen prijs van ƒ 30, terwijl de gevaarten, die men bij

dergelijken arbeid in Europa heeft gebouwd, zeker op die afgelege-

ne meestal moeijelijk te bereiken plaatsen, waar mijne signalen

zijn geplaatst bij de ƒ 1000 zouden hebben gekost.

Ten derde zijn er nog vele driehoeken door mij berekend, die ter

onmiddellijke bepaling der punten niet noodig waren; daardoor heb

ik mij steeds gedurende den gang van het werk verzekerd
,
dat mijne

berekeningen juist waren.

Zooals reeds meermalen gezegd is, heb ik overal waar daartoe de gele-
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genheid bestond, met mijne metingen astronomische waarnemingen

verbonden, zoo ter bepaling van het azimuth der aardsche signalen,

als ter bepaling van de poolshoogte van de observaticplaats. Het

azimuth der aardsche signalen
,
verkregen door astronomische waarne-

mingen, is steeds in de schoonste overeenstemming geweest met dat

wat uit de metingen is voortgevloeid en dit is het vierde bewijs voor

de naauwkeurigheid van mijne metingen.

Eindelijk kan men nog ter verifikatie gebruik maken van eene ei-

genschap in den veelhoek
,

door een tal van driehoeken gevormd

,

die op eene observaticplaats aaneensluiten. In dien veelhoek is de

som der logarithmen van de sinussen der hoeken
,
welke hunne opening

naar eene zijde hebben gekeerd, gelijk aan de som der logarithmen

van de sinussen der hoeken
,
die naar de tegenovergestelde zijde zijn

gekeerd. Van deze eigenschap, waarvan in het rapport van het

Institut de France, dat het werk van den Generaal Kraaijenhoff

voorafgaat, het bewijs wordt toegekend aan Carnot, heeft de heer

Kraaijenhoff gebruik gemaakt in zijn Précis historique, dat als een

klassiek werk over dit onderwerp wordt aangemerkt. Ik heb dit

ook gedaan en geef hierbij twee voorbeelden, geput uit de waarne-

mingen van dit jaar.

In het punt Kembang sluiten aaneen de driehoeken gevormd door

dit punt en door de punten Aglik, Koenir, Soembing, Bismo, Lan-

git en Boetak. Deze driehoeken zijn niet alle opgenomen in de

lijst van driehoeken, die met dit verslag door den druk worden be-

kend gemaakt
,
maar wel in eene lijst van n driehoeken

,
welke be-

rekend zijn, om de metingen te toetsen en voor de volstrekte be-

paling der punten niet noodig waren”; welke lijst in manuskript is

aangeboden aan het Gouvernement en waarvan een afschrift op het

bureau der Militaire Genie is berustende. Daarbij kan de waarde

der hoeken van deze driehoeken onmiddellijk worden opgemaakt uit

de Tabel B. De hiervoor bedoelde driehoeken zijn in het manu-

skript met een * aangedaan.

4



2G vi<:rslag van de geodesische

Nummers
der

driehoeken

41 #

8#

4
1*

4#

17 #

Aglik
Koenir
Soembing I.

Bismo

Langit

Boetak

9. 9027825
9. 9756948
9. 9910210
9. 9987488

9. 7120497
9. 8790382

4593350

Koenir
Soembing I.

Bismo
Langit

Boetak
Aglik

|9. 7736245
9. 9433551
9. 9491659
9. 9145056
9. 9992277
9. 8794559

4593347

4593350.

Verschil 3.

Op den Soembing I. heeft men in de driehoeken, gevormd door

Bismo, Oengarang, Merbaboe, Koenir, Kembang:

Nummers
der

driehoeken

43^

58*

46#

8#

4

Bismo
Oengarang
Merbaboe
Koenir
Kembang

9. 8433121
9. 9849652
9. 8106305
9. 9756948
9. 7969472

Oengarang
Merbaboe
Koenir
Kembang
Bismo

9. 6807431
9. 9339103
9. 9792528
9. 8684776
9. 9491659

4115498 4115497

., 4115498

Verschil •, 1.

In het oog vallend is dit verschil van 3 of 1 in de 7® decimaal

uiterst gering en overtreft die naauwkeurigheid ver die van den Ge-

neraal Kraaijenhoff
,

die in het voorbeeld, in zijn Précis historique

uitgewerkt, (zie pag. 32 editie 1827) een verschil vindt van 22.

Kunnen dus de geodesische waarnemingen gezegd worden, deze

vijfvoudige proeve door te staan, niet minder vertrouwen stel ik
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in de uitkomsten mijner astronomische •waarnemingen. Om dit ver-

trouwen in de oogen van een deskundig publiek te regtvaardigen

,

geef ik bij dit rapport als proeve de bepalingen van het azimuth en

de bepaling der poolshoogten van eenige punten De innerlijke waar-

de van deze bepalingen trekt onmiddellijk de aandacht, wanneer men

het oog slaat op de overeenstemming der Avaarden voor azimuth of

poolshoogte gevonden uit verschillende seriën van Avaarnemingeii op

vaste sterren, en de geringe afwijking van de verschillende observa-

tiën, tot eene serie beboerende van het daaruit getrokken gemid-

deld. Ik behoef hierbij niet aan te teekenen
,
dat deze Avaarneminnren

hier in hun geheel AA’orden medegedeeld, en ik geloof, dat zo daar-

door in Avaarde zeer veel vooruit hebben boven die, AA’elke de Ba-

ron Kraaijenhoff in den aanvang van deze eeuAv heeft genomen en

in meergemeld Précis historique medegedeeld.

Het azimuth van Utrecht op den Horizon van Amsterdam toch

vindt hij als een gemiddelde \an 53 Avaarnemingen
,

AA’aarvan 5 ver-

AA'orpen zijn, slechts 0",4095, en het azimuth A\an Varel op den Ho-

rizon van Jever uit 86 waarnemingen, AA’aarvan 46 AA'orden venA'or-

pen, slechts r',1714 verschil met de azimuthen, afgeleid uit den

geodesischen arbeid van Delambre. Wanneer men in het oog houdt

dat er onder de eerste rei van AA^aarnemingen zijn, die 116", en bij

de tAA’eede rei die 111' uiteenloopen (zie pag. 43 en 45 Précis bist.)

dan komt ons in de eerste plaats de zorg A’an den heer Kraaijen-

hoff onnoodig voor, om zijne AA’aarnemingen in duizendsten A^an se-

konden op te geven, en in de tAA’eede plaats beAA’onderen Avij zijne

keuze, waarmede hij de AA’aarnemingen heeft gerangschikt.

Een van de voornaamste redenen, AA’aaraan ik de naauAvkeurige

overeenstemming mijner azimuthbepalingen toeschrijf, is, dat ik hoe

langer hoe meer het gebruik maken van een nachtsignaal heb ver-

meden. Op deze reis heb ik bij uitsluiting mijne obser\’atiën Amor de

bepaling A’an het azimuth gedaan in den AToegen morgenstond, bij

den overgang A’an den nacht in den dag, AA’anneer ik meermalen eene
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vaste ster kon observeren, nadat een aardseh signaal, ojd eenigcn

bergwand gelegen, zich op den goudgekleurden oosterliemel duide-

lijk afteekende.

De ondervinding heeft mij geleerd, dat de gebruikelijke zooge-

naamde nachtsignalen uiterst moeijelijk met de noodige stevigheid

zijn op te rigten, en daarij de dampen, die hier bij het opkomen

der zon zich spoedig over het aardrijk uitbreiden, aan de juiste

verkenning van die voorwerpen hinderpalen in den weg stellen.

Zooals gezegd is
,
stemmen de azimuthen

,
verkregen door observa-

tie en uit het driehoeksnet uitmuntend overeen; wat echter de ge-

vondene poolshoogten aangaat, ik heb nimmer trachten te verber-

gen
,

dat die overeenstemming minder is. Ik heb dit verschil tus-

schen de waargenomene poolshoogten van sommige plaatsen en die,

welke uit de berekening van het driehoeksnet voortvloeiden, door

den invloed van lokale omstandigheden trachten te verklaren
,
en wel

door de werking, die de onmiddellijke nabijheid van hooge berggevaar-

ten moet uitoefenen op de rigting van de normaal en dus op den stand

van het niveau van mijn instrument. Deze verklaring scheen ten

vorigen jare (zie Verslag der triangulatie van Banjoemas) juist te

zijn, toen de invloed van den Slamat en het Centraalgebergte van

Java, dat den Slamat en den Dïeng verbindt, verminderde naarma-

te men in zuidwaartsche rigting zich van dat gebergte verwijderde.

Dan het genoemde verschil heeft zich bij de metingen van dit jaar

op dergelijke onregelmatige wijze voorgedaan, dat ik aan de juist-

heid van vroegere redeneringen daaromtrent begin te twijfelen. In

het vorige jaar werd ondersteld dat de invloed der gebergten ver-

minderde, naarmate men zich naar het zuiden begaf, en dien over-

eenkomstig nam dit verschil van Pliken op V 23' z. breedte tot

Selok op 7° 40' z. breedte af van 23" tot 12". Thans echter neemt

dat verschil toe naarmate men zuidelijker komt, want van Tidar,

waar het 7"5 bedraagt, groeit het aan tot 23" bij Djatimalang en

Pjetiskoelon. Daarenboven zou het verschil, dat op Tidar zich



TRIANGULATIE VAN DE RESIDENTIËN BAGELEN EN KADOE. 20

voordoet, aan de eene zijde van het Djamboe- en Oengarang-gebergte

in tegenovergestelde!! zin zich te Samarang aan de andere zijde

van dit gebergte moeten openbaren
,

hetgeen volstrekt het geval

niet is. De regelmatige toeneming van dit verschil in de reeks

der punten Samarang, Ngrandja, Tidar, Goeling, Djatimalang zou

op het denkbeeld kunnen brengen, dat het uit eene fout in de ba-

sismeting in Cheribon haren oorsprong had; doch dit wordt weder

door de verhouding van Selok, Pliken en IMidangan ten vorigen jare

wedersproken. Daarbij komt, hetgeen wij reeds hebben vermeld,

dat de basismeting in Bagelen met die van Cheribon overeen-

stemt. Ten overvloede heb ik mij de moeite gegeven te berekenen,

indien ik op Djatimalang een breedteverschil vind van 23 '5, met

welke fout in de basismeting dit overeenkwam en vond daarvoor eene

waarde van 44 meters.

Want stellen wij dat de geodesische afstand van Cheribon tot Dja-

timalang uitgedrukt is in sekonden boogs van een’ cirkel, welks

straal is de normaal van het punt der gemiddelde breedten van ge-

noemde plaatsen, en dat de fout in de basis genoemd wordt 5,5,

de gevondene fout in de breedte dB', het azimuth van Djatimalang

geteld van het noorden door het oosten op den Horizon van Cheri-

bon ;=1 Z, B de breedte van Cheribon en N de straal van den voor-

genoemden cirkel, dan heeft men:
dB' /3

S/3 :=! ; X
(cos Z + sin 1" tg B sin ^ Z) (1 + cos ^ B) a sin 1" N

Stelt men nu in deze formule voor dB’ hare Avaarde: 23'5 en be-

rekent men de waarde A*an Z uit de bekende betrekkelijkc ligging

van Cheribon en Djatimalang, dan vindt men voor 55 44.o el. Ik

behoef niet aan te toonen, dat deze uitkomst in het ongerijmde

valt en daardoor beAAujst, dat de Vooronderstelling, AA’aarvan ik uit-

ging, valsch AA^as.

Tot nu toe heb ik ter verifikatie van mijnen arbeid slechts breedte
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bepalingen kunnen te hulp nemen. liet bepahen van een lengte- ver-

.schil zou van het hoogste gewigt zijn. Zij zou vrij zijn van de fou-

ten
,
die der breedtebepaling aankleven kunnen door den invloed van

lokale omstandigheden, die de normaal in den Meridiaan doen af-

vvijken. Maar aan het bepalen van een lengteverschil viel niet te

denken. Ik heb bij ondervinding de overtuiging opgedaan
,
dat noch

het materieel noch het personeel van de geographische dienst daar-

toe voldoende zijn. Met de hulpmiddelen, die ik bezat, heb ik mij

langzamerhand leeren behelpen, maar voor weinige jaren zou ik niet

geloofd hebben, dat een dergelijke arbeid als de mijne slagen kon,

wanneer b. v. het rigten der heliotropen, hetgeen bij de //Breiten-

f^radmessunsj in den Ostsee-Provinzen van Russland” door astrono-

men en hooge vlootofficieren geschiedde, moest worden overgelaten

aan een klein inlandsch hoofd, die lezen noch schrijven kon. Ik ge-

waag daarvan niet in navolging van degenen, die steeds op de on-

toereikendheid hunner middelen wijzen tot vergrooting van eigen ver-

diensten, maar om in het oog te doen vallen, dat er grenzen zijn,

die men met den besten wil niet kan overschrijden, en om mijne

ondervinding, die ik daarvan in 7 jaren tiids heb opgedaan, ook

voor anderen dienstig te maken.

Sedert jaren heb ik mij verheugd in het vooruitzigt, dat op Java

een elektro-magnetische telegraaflijn zou worden ge.spannen. Buiten

het nut en voordeel, dat ik met allen daarbij gemeen had, lever-

de voor mij deze alle snelheid overtreffende gemeenschap tusschen-

twee verwijderde punten de schoonste gelegenheid tot het bepa-

len van een lengteverschil. Thans ben ik met mijne geodesische

operatien tot Samarang gevorderd, en kan het verkregen lengtever-

schil tusschen deze plaats en Batavia door onmiddellijke waarneming

toetsen. Het klein verschil, dat mogelijk tusschen die uitkomsten

kon bestaan, kan met eene eenvoudige berekening op alle tusschen

liggende punten worden overgebragt, en daarmede zou die graad

van naauwkeurigheid aan het werk zijn bijgezet, die men verwachten

kan en mag.
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Maar tot het bepalen van een lengteverschil is, zoo als ik zeicle,

het personeel niet voldoende. Daartoe worden minstens twee geoe-

fende waarnemers vereischt. De dood trad eerst tusschen beiden en

nam mijn’ broeder weg, toen wij na het cloorworstelen van vele

moeijelijkheden, die het begin van elke onderneming vergezellen,

in belangrijkheid voor onzen werkkring een schoone toekomst te gc-

moet zagen. Toen ik in D‘' Van Limburg BrouAver een bekwaam en

ijverig medewerker gevonden had, en het niet gelukken mogt, dien

voor goed aan de gcographische dienst te verbinden, verviel op

nieuw alle uitzigt op geljktijdige Avaarnemingen. Maar, Avat liet

meest afdoende is van alles: sedert bijna drie jaren ben ik slechts

in het bezit van één instrument. Het universaal-instrumcnt van

Kepsold is ter reparatie naar Nederland gezonden. Wel zou in de-

ze behoefte zijn voorzien door het nieuw universaal-instrument van

Pistor en Martins, nu onlangs uit Nederland gezonden; maar dit

overschoone instrument, AA'aarvan de nadere beschouAving reeds den

lust moest opAA^ekken, om er mede te Averken, — dit juAA^eel uit de

handen van kunstenaars
,
van AAuer hand de observatoriën van Europa

het zich tot eene eer rekenen
,
een AA’crktuig te mogen bezitten — is

door de zorgelooze Avijze, AA'aarop het in Nederland ter verzending

over zee is verpakt, hier in een’ onbruikbaren toestand aangekomen.

Wijders teeken ik nog aan, dat de deklinatie van de ster Cen-

tauri 10" grooter is aangenomen dan in den Almanak staat opgege-

ven, gelijk zulks ook te Manado en bij de triangulatie in Banjoemas

geschied is. De ster No. 6843 B. A. C., die op Boetak en Djetis-

koelon is AA^aargenomen
,
Avordt opgegeven te zijn van de 61/2 grootte.

Deze opgave is foutief, AA^ant slechts met veel moeite kunnen door

den kijker van mijn universaal-instrument sterren van de 4'’® grootte

Avorden waargenomen.

Ten slotte Avordt herinnerd
,
dat op alle punten van het driehoeks-

net de voetstukken zijn vervangen door steenen pilaartjes. De be-
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paling’ van liet punt Paras, ten vorigen jare bij de triangulatie van

Panjoeinas tot liet signaal teruggebragt, is thans overgebragt op het

voetstuk, waardoor zoowel in azimuth, als lengte en breedte van die

plaats eenig verschil is.

Door een tweede bezoek op Midangan gedurende hetwelk ik be-

ter slaagde dan in het vorige jaar, zijn ook in sommige driehoeken,

die reeds tot de triangulatie van Banjoemas behoorden, en thans oj>

nieuw voorkomen, eenige kleine verbeteringen gebragt.

Batavia, November 1 857.
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Het hoogte verschil tusschen de punten van het driehoeksnet

,

heb ik uit de Zenithafstanden gevonden
,
op dezelfde wijze als in vroe-

gere verslagen is medegedeeld.

Dewijl ik slechts één meetinstrument ter mijner beschikking had
,
was

het doen van gelijktijdige en wederkeerige waarnemingen ook deze

maal niet mogelijk, hetwelk toch voor de naauwkeurige bepaling der

aardsche straalbuiging zoo wenschelijk is. Hoezeer ik in de bepaling

der aardsche straalbuiging nu eenigermate willekeurig te werk moest

gaan
,
zou toch de gevolgtrekking verkeerd zijn

,
dat de bepaling der

hoogte verschillen niet bereiken kan eene groote mate van juistheid.

Hiervan kan men zich overtuigen door de opgaven in de tabel H voor-

komende, door aftrekking te vergelijken met die welke in de twee

voorgaande tabellen voorkomen.

B. V. in tabel H vindt men Samarang 2^9 en Merbaboe 3115“6, gevol-

gelijk verschil tusschen Samarang en Merbaboe 3112“7 hetwelk slechts

0""6 verschilt met de opgave in de tabel der wederkeerige waarnemingen.

Men kan de proeven tot het oneindige op die wijze herhalen, en

dan zal men zien, dat de verschillen tusschen de 1 en 3 ellen be-

dragen.

Het punt Troentoeng ligt vlak aan het zuiderzeestrand, en de

hoogte boven de oppervlakte der zee was daar gemakkelijk te me-
ten. Van dat punt ben ik uitgegaan om de hoogte der overige punten

5
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af te leiden. Nu komt men over al de menigte bergtoppen, welke

tussclien Samarang en Troentoeng liggen, tot de bepaling van de

hoogte van Samarang, en ook die uitkomst slaat genoegzaam met

eene regtstreeksclie meting.

Als men de opgaven van de hoogte der punten Midangan en Bis-

mo
,
behoorende tot het driehoeksnet van de Banjoemas, vergelijkt met

die, Avelke nu zijn verkregen, vindt men een verschil van 4 en 3 el.

De waarnemingen op de barometers verrigt
,
deel ik deze maal niet

mede. Zulks werd meermalen door mij gedaan
,
om te doen zien wel-

ke groote onzekerheid overig blijft, als men tot dat werktuig enkel

zijn toevlugt moet nemen.

De driehockspunten zijn allen van steenen pilaren voorzien
;
van

het bovenvlak daarvan is de hoogte opgegeven, uitgezonderd van den

Soembing
,
waarvan de bovenvlakte der signalen (welke ongeveer 8

ellen hoog zijn geweest) bepaald zijn. Ik heb den Soembing niet be-

zocht, en de juiste afmetingen van de signalen is mij onbekend.

Geen der beide punten is het hoogste van den berg. Alleen bij sig-

naal I is een steenen pilaartje gebouwd.

Het kaartje hier achter gevoegd is door den heer Jaeger op steen

gebragt, waartoe de chef van het topographisch bureau, de kapitein

der genie. Versteeg, de vriendelijkheid had om zijne manuskripten

van de residentiën Bagelen en Kadoe af te staan. Overigens is de

bedoeling met dat kaartje uitsluitend om het verslag duidelijker

te maken.

Batavia, December 1857.



Ln. A.

AZIMUTIIEN UIT DE VERSCHILLENDE STANDPUNTEN NAAR DE ZIGTBARE

SIGNALEN, EN HUNNE AFSTANDEN IN METERS.

Namen Namen 5 ^

Standpunten. dex* Azimutlien. G r- S ! Standpunten. der Azimutben. p c 5^ o

Signalen.
b-H

Signalen. ^ -

n
Prahoe. 85° 50' 50" 59 7 76 50"’

0

Bisrno. 95° 55' 9" 65 30595"’7

Bisrno. 90.19. 8.77 73571. 1
1

Tjoicet. !i16. 7.37.83 26764. 0

Midangan. 111. 20. 10.37 62997. 7 Langit. Midangan. 148. 46. 59. 77 30026. 6

Slamat I. Kemhaiig. 120. 47. 10. 16 77337. 2 Kembang. |151. 8. 7.73 48340.

6

Boetak. 134. 1.55.66 57710. 4 Boetak. !i82. 9. 8.67 42915. 5

Karangkoedo. 145. 6. 4.98 63478. 3| Djampang. 213. 28. 17.37 43083. 9

I>ja»ipan*j. 149.43. 42.68 38379. 9

Paras. 10. 5.26.56 27705. 5

I.anqit. 33. 29. 56.88 43083. 9 Midangan. 18. 3.28.39 39512. 7

Pra/ioe. 56. 15.48.28 69846. 3 Boeloepitoe. 39. 43. 51.08 13271, 5

Djam pang. Midangan. 75.24.19.20 40640. 0 Troentoeng. 1 Kembang. 43. 45. 25.14 28951.

5

Kembang. 97. 45. 43.48 47529.

7

Karangkoedo. 278. 19. 36.07 19882. 9

Troentoeng.
\

135. 16. 25.63 38452. 0 Djam pang. '315. U. 27.89 38452.

0

Slamat I. 329. 42. 21.48 38379. 9 Boetak. 346.24. 7.20 20946. 5

Boetak. 40. 10. 46.92 22870. 7 Midangan. 35. 41. 39. 94 12670. 5

Midangan. 42. 38. 46.09 47139. 8 Kembang. 112.45. 37.64 16450. 3

Karangkoedo. Kembang. 65. 33. 39. 74 43599.

6

Paras. Aglik. 158.48.37.68 33353.8
Bocloepitoe. 75. 26. 14. 51 29094. 0

i Troentoeng. 190. 5. 5.42 27705. 5
Troentoeng. 98.21. 2.95 19882.

9

1

Boetak. 234.43. 7.02 11978.

3

Slamat I. 335. 4.11.09 63478.

3

Midangan. 7.49.31.13 27617. 8
Tjoicet. 50. 48. 56.56 33394. 6 Kembang. 47. 8.25.64 15740. 3

Kayoebimo. Midangan. 67. 31. 20.11 18849. 0 Boeloepitoe. Troentoeng. 219. 43. 13. 88 13271. 5
Kembang. 110. 33. 46.42 26904. 2 Karangkoedo, 255. 24. 11.00 29094. 0

Boetak. 307. 7.27.59 16818.0
Langit. 2. 9,15.50 42915. 5

Bisrno. 38. 53. 25. 55 51042. 1 Tjowet. 31. 20. 31.36 16270. 0
TjoAA’et. 39.30. 26.84 40306. 5 Bisrno. 33. 24. 55.57 26989.

8

Midangan. 44. 56. 54. 74 24310. 2 Soembing I. 78. 38. 30.97 35787. 6
Paras. 54. 43. 49.02 11978.3 Merbaboe. 90. 20. 58.93 76055. 5

Boctak, Kembang. 88. 44. 20. 05 24953. 6 Kembang. 154. 57. 42. 64 18380. 6

Koenir. 93. 17. 56.21 58380. 0 Boeloepitoe.
j

187. 49. 14.94 27617. 8
Gepak. I 108. 58. 55.42 58855. 5 Midangan. Troentoeng. 198. 2.35.49 39512. 7
Boeloepitoe. 127. 8,25.78 16818. 0 Paras.

|

215.41. 8.57 12670. 5
Aglik. 137.55. 50.40 32579. 2 Karangkoedo. 222. 36. 28.27 47139. 8
Troentoeng. 166.24. 28.75 20946. 5 Boetak.

! 224.55. 41.38 24310. 2
Karangkoedo. 220. 9.42.57 22870, 7 Kajoebimo. 1 247.30. 6.15 18849.

0

Slamat I. 313.59. 0.75 57710.4 Djampang.
1
255. 21. 31.981 40640. 0

(*) De signalen, waarvan de namen kiirsief zijn gedrukt, zijn niet uit het standpunt waargenomen.
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Namen
^ t

Namen
1 12

Standpunten. der Azimutlien. c O)
Standpunten. der Azimutlien. |.s 1

Signalen. Signalen. <3

Mldangan.
Slamat I.

Langit.

291° 16' 5" 67

328. 45. 55. 03

62997”7

30026.

6

Soembing I.

Koenir.

1

127° 24' 56" 38

148. 37. 23.78

25468"’0

50447. 2

Gepak. 158. 6.34.77 65429, 5

Kembang. 7. 9.35.24 24929. 6 Talok. 160. 36. 46. 12 41075,

2

Koenir. 60.14. 9.82 41983.

2

Kembang. 190. 13. 53,38 39817, 0
Aglik. Gepak.

Boetak.

81. 29. 54. 13 34199. 4

317. 54. 14. 88i32579. 2

Bismo. Midangan.
Tjowet.

213. 23. 53, 68

216. 32. 17, 31

26989,

8

10746, 6

Paras. 338. 47. 45. 14 33353.

8

Boetak. 218. 51. 10, 63 51042, 1

Slamat I. 270,14. 6,38 75571,

1

Tjowet. 1. 16. 22. 63 30556. 8 Langit. 275.53. 4,88 50595,

7

Bismo. 10. 14. 23. 19 39817. 0
Prahoe. 13. 36. 27. 73 46526.

5

Soembing I. 21. 7.57,98 55995, 0
Soembing I, 49. 2. 6.43 36158. 8 Koenir. 48. 14.48,40 54187,

1

Talok. 88.47. 51.37 20711.

9

Djetiskoelon. Gepak. 73. 2.23,77 25927, 5

Koenir. 96. 39. 26. 99 33564. 0 Djatimalang. 110. 35. 27, 57 10406, 0

Kembang. Gepak. 122. 38. 33. 53 36479. 7 Kembang. 343. 37. 10, 81 27779,4
Djatimalang. 149. 54. 12. 02 35038.

4

Djetiskoelon. 163.37.45. 09 27779. 4 Samarang. 65. 8.35,59 59755, 9

Aglik. 187. 9.21.63 24929. 6 Oengarang. 90. 3. 1, 58 46555, 9

Troentoeng. 223. 43. 57. 73 28951.

5

Soembing II. 141. 28. 24, 81 27652, 5

Boeloepitoe. 227. 7. 35. 60 15740. 3 Soembing I. 142. 44. 30, 33 27026, 8

Karangkoedo. 245. 32. 46. 74 43599. 6 Koenir. 155. 28. 38, 20 55975, 0
Boetak. 268. 42. 32. 48 24953. 6 Prahoe. Gepak.

Talok.

163. 2.35,17 67842,

2

Djampang. 277. 42. 21. 15 47529. 7 167. 41. 30, 55 45857, 0
Kayoebimo. 290. 31. 58. 43 26904. 2 Kembang. 195. 55. 41, 84 46526,

5

Paras. 292. 44. 32. 49 16450. 3 Bismo. 212.58. 5,96 7170, 4
Slamat I. 300. 42. 30. 27 77337. 2 Djampang. 256. 11. 45, 64 69846, 5

Langit. 331. 6.29.69 48340.

6

Slamat I. 265. 45. 55, 55 77650,0
Midangan. 334.57. 9.49 18380.

6

_ Soembing I. 10. 11. 55, 50 54889, 9

Bismo. 36. 32. 43. 74 'l0746. 6 Koenir. 50. 48. 15, 50 50770, 0
Soembing I. 104. 24. 50. 72 27490.

5

Djatimalang. Gepak 51. 0. 9,91 16911, 7

Koenir. 136. 31. 11. 16 47463.

1

Djetiskoelon. 290. 54. 44, 12 10406,0
Tjowet. Gepak 149. 6.59.07 58.523. 6 Kembang. 329. Ö2. 54, 87 55058,

4

Kembang. 181. 16. 19. 73 30556.

8

Midangan. 211. 19. 55. 93 16270. 0 Koenir. 108. 52. 50, 50 15550, 4

Boetak. 219. 28. 38. 30 40306. 5 Kembang. 268. 46. 22, 11 20711, 9

Kayoebimo. 230. 47. 7. 63 33394. 6 Talok. Bismo. 540. 35. 48, 72 41075,

2

Langit. 296. 5. 58. 76 26764. 0 Prahoe. 547. 40. 49, 55 45837,0

Pralioe. 32. 38. 19. 77 7170. 5 Oengarang. 78. 42. 19, 05 36490,

9

Bismo. Oengarang. 83. 13. 6. 48 ,50756. 4 Djoemprit. Merbaboe. 115. 5.52,99 51444,0
Merbaboe. 110. 34. 33. 17 65367. 6 Soembing 1. 158. 55. 41, 75 15591,0
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Namen C
u

Namen
j t

Standpunten. der Azimuthen. rt .S 2 Standpunten. der Azimuthcn, £ O

Signalen.
I

Signalen.

1

Krikil 8' 43" 76 21112"'7 Djetiskoelon, 2280 12' 56" 45 I34187"'!

Samaravg. 30. 8. 13. 72 60060.

8

Aglik. 240. 11. 30, 02 41983,

2

Oengaranq. .54. 32. 45. 96 57050.9 Koelak. 273, 13, 44, 28 58380, 0

1 Soenibing I. J'emavgqong. 54.51. 9.60 14478.8 Kembang. 276.37, 2,92 33.564, 0

j

Ngraitdja' 79. 23. 57.42 32141.9 Talok. 288, 51, 55, 95 13350, 4

1

Merbaboe. 100. 20. 58. 58 41650.4 Koenir Tjowet. 316, 28, 52, 58 47463, 1

Koenir. 167.38. 3.61 28248. 6 Bismo. 328, 35, 32, 92 50447, 2

Djatimalang. 190. 10. 53.48 54889. 9 Frahoe. 335,27, 3,95 53975, 0

1
DjetiskoelüH. 201. 6.33.93 55995. 0 Soembing I. 347, 37. 37, 83 28248, 6

1

Rembang. 229. 0.10.4-1 56158.8 Soembing II. 349, 16, 48, 88 27974,

6

Midangan. 258. 36. 3. 41 55787. 6

'J'joicet. 284. 22. 59.67 27490.5 Oengarang! 54,20, 8,31 22552, 5

Bismo. 307. 23. 52.45 25468.0 Temanggong. Alerbaboe, 118,29, 6,88 33150, 8

Fra hoe. 322. 43. 22.67 27026. 8 Soembing I. 234, 50, 20, 24 14478, 8

Djoemprit. 338. 35. 18.42 15391. 0

Oengarang. 75, 56,26,93 18257,4

Krikil. 34. 4.23.60 20711.0 Ngrandja. 120, 10, 36, 95 22144,

0

üengarang. 53.38. 0.66 56405. 2 Merbaboe. 130. 41, 10, 83 37618,6

Nqrandja. 78. 55. 17.99 51527. 6 Krikil. Tidar. 172,43, 2,39 29953, 6

Soembing II. Tidar. 129. 12. 23. 74 19865.8 Soembing II. 214, 3,35.48 20711,0

Goeling. 137. 36. 46.83 58155.

5

Soembing I. 216, 7,52,17 21112, 7

Boroboeddho. 150. 58. 16.83 28415.9
Koenir. 169. 17. 11.04 27974.6 Tidar. 7, 25, 44, 43 12391,4
Frahoe. 321. 27. 13.66 27652.5 Boroboeddho. Koenir. 252, 52, 46. 96 8984. 6

' Soembing II. 330,57, 18, 17 28413. 9

Koenir. 9. 23. 10.49 16001.7
i Goeling. 56.50. 3.04 27616.7 Oengarang. 22. 9, 52, 01 36872, 9

Djatimalang. 250. 59. 11.56 16911. 7 Ngrandja. 39, 32. 56, 99 24098,

6

Djetiskoelon. 253. 0. 42. 5!) 25927.5 Merbaboe. 78, 8,52,66 25267, 0

,

Gepak. Aglik. 261. 27. 24. 42 54199.

4

Kaligesik. 117,55, 14, 12 20616, 9

Boetak. 288. 34. 52. 54 58855.5
Tidar.

Goeling. 146,31,28.91 18709,9
Kembang. 302. 56. 19.51 56479.

7

Boroboeddho. 187 25, 37, 56 12391,

4

Tjowet. 329. 4.50.36 58525. 6 Koenir. 214, 18, 17, 43 18077, 1

Bismo. 558. 4. 55. 96 65429. 5 Soembing II. 309, 11, 18, 74 19865,

8

Prahoe. 545. 1.11.11 67842.2 Krikil. 352, 42, 46, 55 29953,

6

Oengarang. 26. 9.48.72 51678. 0 Oengarang. 4, 6,57.38 t9883, 9

1 Tidar. 34.19. 1.18 18077. I
Kaligesik. 52, 58, 47, 23 9889, 2

1 Merbaboe. 60. 3. 28. 06 40299.6 Goeling, Gepak. 256, 48, 21, 93 27616,

7

Koenlr. Boroboeddho. 72. 55. 24.09 8984. 6 Koenir. 271, 52, 9. 45 20519.

2

Kaligesik. 79.29. 4.49 28891.6 Soembing II. 317,34,57, 21 38135. 5

! Goeling. 91. 53. 58.55 20519.2 Tidar. 326, 30, 44, 57' 18709, 9

1 Gepak. 189. 22. 59.08 16001.7

i

Djatimalang. 210.47. 6.19 30770.0

rJ'

i

1
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Namen c: Namen ^ c/ï 1

]

Standpunten. der

Signalen.

Azimutlien. C fi O
5 ^

<D
WH

Standpunten. der

Signalen.

Azimutlien.

1

C 2 ^
i

S "S 1

5

Samarang.
INIerbaboe.

16° 55' 57" 81

159, 30. 2, 40

26305”’8

30913,

1

Kaligesik.
Goeling.

Koenir.

232° 58' 13" 12

259.27, 1,83

9889"’2

28891.

6

Ngrandja. 174, 43, 18. 47 15632,

1

Tidar. 297, 53, 56, 14 20616, 9

Goelincj. 184. 6,42,34 49883,

9

ïidar. 202, 8,54,05 36872, 9 Samarang. Merbaboe. 176,88,43,27 54213, 3Ï

Oengarang.
|

Koenir. 206, 8, 7,39 54678, 0 Oengarang. 196,55, 27, 09 26305,8'^

Soembing 11. 233, 35. 59, 50 36405, 2 1 Soembing I. 219, 0,39,81 60060,

8

1'emangijong. 234, 18, 52, 97 22552,

5

Praboe. 245, 4,58,08 59753, 9

Soembing I. 234. 30, 41, 32 37030, 9

Krikil. 255, 55. 14, 51118257, 4 Koenir. 240, 0,58,63 40299,6
Djoemprit, 258, 39, 52, 46 36490,

9

Tidar. 258, 7, 7,78 25267,0
1

Bismo. 263, 9.40,19 50756,

4

Merbaboe.
Midangan. 270,15.37,55 76055,

5

Praboe. 269. 59, 51, 82 46533,

9

Soembing I. 280,18, 6,12 41650,4
Bismo. 290,30,18, 04 65367,6

Tidar. 219,31,52,43 24098, 6 Djoemprit. 295, 2,18,58 51444, 0

Ngrandja. Soembing II. 258,53, 9,45 31327, 6 Temanqgong. 298,27, 4,86 33150,

8

Soembing I. 259,21,45, 58 32141, 9 Krikil. 310,39,12,02 37618. 6

Krikil. 300, 9,17,88 22144, 0 Oengarang. 339,29,17,43 30913,

1

Oengarang. 354. 43, 12, 54 15632,

1

Samarang. 356,38,30, 28 54213.3

V

i
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L\ B. D 11 I E II O E K S N E T.

Nummer
der

driehoe-

ken.

Standpunten.

AVaargcnomene
en tot het mid-

delpunt herleide

hoeken.

Afstanden

in

Meters.

Nummer
der

driehoe-

ken.

Standpunten.

Waargenomene
en tot het mid-

delpunt herleide

hoeken.

Afstanden

in

Meters.

I.

Djampang.
Midangan.

Langit.

41° 54' 22" 32

73. 24. 23. 05

64. 41. 17. 60

30026m.6

43083. 9

40640. 0
XI. j

Boetak.

Kembang.

j

Boeloepitoc.

38° 24' 5" 73

1

41. 34. 56. 88

100. 0.58.05

!

15740.m3

16818. 0

24953. 6

II.

^lidangan.

Langit.

Bismo.

64. 39. 0. 54

52. 51. 50. 12

62. 29. 11. 20

30595. 7

26989. 8

30026. 6

XII.

i

! Boetak.

Boeloepitoc.

Karangkoedo.

93. 1. 16. 79
*

51. 43. 16. 59
j

35. 15. 27. 59 I

29094. 0
22870. 7

16818. 0

III.

Midangan.
Bismo.

Soembing I.

45. 13. 35. 40

85. 58. 57. 30

48. 47. 29. 04

25468. 0

35787. 6

26989. 8

1

XIII.

Koenir.

1
Kembang.
Tjowet.

39. 1. 49. 66 !

95. 23. 4. 36
44. 45. 8, 57

30556. 8

47463. 1

33564. 0

IV.

Bismo.

Soembing I,

Kern bang.

62. 48. 57. 00
78. 23. 22. 04
38. 47. 43. 24

36158. 8

39817. 0

25468. 0
XIV.

Kembang.
Gepak.
Prahoe.

109. 2. 5.80
'

40. 24. 51. 60 '

30. 33. 6. 67

1

67842. 2

46526. 5

36479. 7

V.

I^ismo.

Kembang.
Koenir.

41. 36. 29. 60

86. 25. 3. 80

51. 58. 30. 00

33564. 0

50447. 2

39817. 0
XV.

Kembang.
Tjowet.

Kaijoebimo.

70. 44. 24. 20
49. 30. 47. 90

59. 44. 49. 86
;

1

33394. 6

26904. 2

30556. 8

VI.

Kembang.
Koenir.

Bjetiskoelon.

66. 58. 18. 10

48. 24. 6. 49

64. 37.37.59

34187. 1

27779. 4

33564. 0
XVI.

Kembang.
'

Midangan.

j

Paras.

42. 12.37.00
: 60. 43. 25. 93

77. 3. 57. 70

12670. 5

16450. 3

18380. 6

VIT.

Kembang.
Koenir.

Djatimalang.

53. 14. 45. 03

65. 49. 56. 73

60. 55. 20. 63

30770. 0

35038. 4

33564. 0
XVII.

Kembang.
Boetak.

! Aglik.
1

81. 33. 10. 85

49. 11. 30.35 !

49. 15. 20. 36

32579. 2

24929. 6

24953. 6

VIII.

Kembang.
Bjetiskoelon.

Gepak.

40. 59. 11. 56

89. 25. 12. 96

49. 35. 37. 16

23927. 5

36479. 7

27779.-4
XVIII.

1

Koenir.

Bismo.

Oengarang.

57. 34. 15. 80 '

65. 24. 17. 30

57. 1.32.80

1 50756. 4

54678. 0

,
50447. 2

IX.
Djampang.
Midangan.

Troentoeng.

59. 52. 6. 43
57. 18. 56. 49

62. 49. 0. 50

39512. 7

38452. 0
40640. 0

XIX.
Bismo.

Oengarang.

Merbaboe.

27. 21. 26. 69

103. 39. 37. 79

1

48. 58. 59. 39

:

30913. 1

1 65367. 6

50756. 4

X.
Midangan.
Kembang.
Boetak.

69. 57. 58. 74
66. 14. 37. 01

43. 47. 25. 31

24953. 6

24310. 2

18380. 6

XX.
jMerbaboe.

Soembing. I.

Samarang.

!
76. 20. 24. 16

61. 17. 44. 86

42. 21. 56. 54

1 60060. 8

54213. 3
' 41650. 4
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Nummer
der

driehoe-

ken.

Standpunten.

Waargenomene
en tot het mid-

delpunt herleide

hoeken.

Afstanden

in

Meters.

Nummer
der

driehoe-

ken.

Standpunten.

Waargenomene
en tot het mid-

delpunt herleide

hoeken.

Afstanden

in

Meters.

Oeno;arang. 42° 38' 51" 65 25267.n'0 Koenir. 83° 36' 35" 21. 28413."9

XXL ISIerbaboe. 81. 22. 9. G5 36872. 9 Soembing II. 18. 18. 54. 21. 8984. 6

Tidar. 55. 59. 0. 65 30913. 1

II.

Boroboeddho. 78. 4. 31. 21. 27974. 5

Tidar. 29. 27. 5. 46 18257. 4 Tidar. 121.45.41, 18. 28413, 9

XXII. Oengarang. 53. 46. 20. 46 29953. 6 Soembing II. 21. 45. 53. 09. 12391, 4

Krikil. 96. 46. 35. 46 36872. 9 Boroboeddho. 36.28.26. 26. 19865, 8

Krikil. 52. 32. 25. 44 24098. 6
1

Oengarang, 99. 9. 50. 06 51444. 0

XXIII. Tidar. 46. 50. 10. 44 22144. 0
I

Merbaboe. 44, 6,258, 85 36490, 9

Ngrandja. 80. 37. 25. 45 29953. 6

III.

Djoemprit. 36, 5, 215, 96 30915, 1

Koenir. 45. 2. 12. 30 19865. 8 Soembing. I. 121, 45, 40,16 51444, 0

XXIV. Tidar. 94. 53. 1. 31 27974. 6 Merbaboe. 14, 44,12,46 15591, 0

Soembing II. 40. 4. 47. 30 18077. 1 Djoemprit. 43, 50, 8, 76 41650, 4

Tidar. 96. 23. 3. 31 28891. 6
'

Oengarang. 74, 48, 50, 57 33150, 8

XXV. Koenir. 45. 10. 3. 31 20616. 9 ,i Merboboe. 41, 2,12,57 22552, 5

Kaligesik. 38. 26. 54. 31 18077. 1

IV.
Temanggong. 64, 8,58,57 30913, 1

Tidar. 28. 36. 14. 79 9889. 2
'1

|i

Soembing. I. 45, 29, 48, 98 53150, 8

XXVI. Kaligesik. 64. 55. 43. 02 18709. 9 Merbaboe. 18, 8,58,74 14478, 7

Goeling. 86. 28. 2. 66 20616. 9 Temanggong. 116, 21,13,36 41650, 4

De ondervolgende punten be-

paald door het problema van
Snellius.

Bismo. 29° 37' 7" 26 20711.«>9

Kembang. 78. 33. 28. 18 41075. 2

Talok. 71.49.26. 61 39817. 0

I. Bismo. 11. 59. 22. 34. 13350. 4
Koenir. 39. 43. 36. 97. 41075. 2

Talok. 128. 17. 1. 78. 50447. 2

Kembang. 75. 11. 23. 64. 45837. o:

Prahoe. 25. 54. 11. 49. 20711. 9

Talok. 78. 54. 27. 24. 46526, 5'



WAARGEXOMEXE AZLMUTIIEX.

Standpunten.

Xamen

der

Signalen.

Namen

der

Sterren.

A z i m u t h e n.

Okulair Zuid. Okulair Noord.

Samarang. Merbaboe. Spica. 17()°38’ 11" (')

45, 8

13. 4
'! 1-. S

170° 38' 41" 9

42. 5

44. 3

41. 2

gemidd. uitk. -l-
1" (ió 40. 0

41. 0

Boetak, Koenir. « Piscium.

Totaal gemiddelde uitkomst

Geodcsische uitkomst .

93° 17' 52"
()

1

55. 8
1

5 1-. 5

52. ü

54. 4

55. 9

54. 9

gemidd. uitk. 41" 91
43" 2S

geene gelegenheid

tot

keeren

Djetiskoelon.

1

1

Koenir.

1

j

13 Ophiuchi. ^

gemidd. uitk. 54" 30
geodesische uitk. 50" 21

48‘ 14' 47" 0

45. 8

4'5. 7

43. 7

44. 1

41. 1

geene gelegenheid

tot

1

iDjatimalang.

Idem.
j

Koenir.

idem.

5 Orionis.

Eigel.

gemidd. uitk. 44" 23
geodesische uitk. 48. 40 '

30° 48' 17" 7

13. 1 1

19. 3

13. 3

14. 2

10. 9

keeren

30o 48' ir 4
12. 1

15. 5

11. 9

j

14. 4
! 12. 2
' 14. 8

13. 4
13. 3

gemidd. uitk. 13" IS

gemidd. uitk. 15" 15
j

Totaal gemiddelde uitkomst.

Geodesische uitkomst.

1

14" 10

0

I

!
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Standpunten.

Namen N'amen

der

Sterren.

A z i m u t h e n.

Signalen. Okulair Zuid. Okulair Noord.

Okul. N.O.

Tidar.

Idem.

Idem.

Merbaboe.

idem.

idem.

V Draconis.

V Ceti.

X Lyrae.

309' 11' 19" 5

7. 7

10. 5

Okul. Z.Z.0.

8 8

Okul. N.O.
11. 9

geene gelegenheid

tot keeren.

Bewolkte lucht, waardoor
geene enkele ster in ’t oosten

of westen zigbaar was, en de

'geobserveerde telken malen
jverdweiien.

gemidd. uitk. 11" G8

geodesische uitk. 18" 71

Goeling. Koenir. 5781 BAC.

geene gelegenheid

tot

keeren.

271° 52' 5" 3

7. 7

10. 9

15. 8

13. 4
11. S

9. 0

9. 4

6. 8

11. 5

11. 8

gemidd. uitk. 10" 26
geodesische uitk. 9" 45

XTgrandja. Soembing. Sirias. 259« 21' 35" 7

35. 7

43. 1

36. 3

39. 7

geene gelegenheid

tot

keeren.

gemidd. uitk. 38" 70

,

geodesische uitk. 45" 58

XI). In den tekst is de reden opgegeven om welken het gebruik van nachtsignalen vermeden is. De wijze,

welke nu hier gevolgd is, heeft tegen zich dat de keuze der sterren, waarop de waarnemingen geschieden kon,

beperkt wordt, en ’t nuttige voorschrift van den hoogleeraar Kaiser, in zijne brochure //Sterrekundige plaats-

bepaling in O. I.” bladz. 59 ,
niet altoos kan worden opgevolgd, hetgeen anders de waarnemingen zoo zeer ver-

gemakkelijkt.
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La. D. BEPALING DER BREEDTE DOOR ZENITIIAFSTANDEN.

Zenitliafstanden

liei’leid op den

Meridiaan.

Barometer
in

Millimeters.

Tlierm.

in

Celsius.

1

Zenitliafstanden

herleid op den

INIeridiaan.

Barometer

in

Millimeters.

Therm.
in

Celsius.

Te Sainarang, 21 Maart 1857 op Pollux. |l Te Sainarang, 25 Maart 1857 op f. A rgus.

35° 15' 15’’ 40

„ „ 11 70

,,
14 (30

„ „ 14 40

„ „ 12 30

„ „ 11 60

„ „ 12 20

II

52° 1' 22- 10

„ „ 23 90

„ „ 20 90

„ „ 19 80
1 „ „ 19 30

„ „ 20 30

„ „ 19 40

761mmj
:

27°5

35° 15' 13" 17 52° 1' 20" 81

C 3 9 25

Z' ^ 52° 4' 30 06
r 1 10 10

324° 36' 56-20

„ „ 54 30 761mm5 26°0

„ „ 56 30

„ „ 57 30

» jy 54 70

» „ 54 60

Z == 52° 5' 40" 16

S == 59 3 12 40

1

B 6° 57' 32" 24

324° 36' 55" 57

35 15 13 17
Te Samarang, 25 Maart, op « Gemini.

C + 0° 3' 55" 63
39° 5' 36" 80

„ „ 43 40

» „ 40 40

„ „ 38 30

1

» „ 41 90

Z' 1= 35° 19' 8" 80
r 38 90

Z 1= 35° 19- 47" 70
5 £= 28 22 12 00

B = 6° 57" 35 70
1

1857 op f. A

„ „ 39 50

39° 5'40"05“|
Te Sainarang, 25 INIaart

307° 52' 23'' 60

„ „ 21 70

„ „ 18 60

„ „ 21 00

„ „ 23 60

„ „ 19 30

rgus. i

I

1

1

!

320° 47' 56" 20
j

» „ 61 30

„ „ 62 50
1

„ ,, 59 30
i

761mra6 27"5

320°T7'^59"'8T“
j

39 5 40 05 1

» ,, 19 60 C =r +0° 3' 10" 06
1

» „ 18 10

307° 52' 20"^69~
Z'- 39° 8' 50’ 11 ;

r = 44 50
1
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BEPALING DER BREEDTE DOOR ZENITIIAESTANDEN.

Zenitliafstanden Barometer Therm. i Zenitliafstanden Barometer Therm.

herleid op den in in herleid op den in in

Meridiaan. Millimeters. Celsius. Meridiaan. IMillimeters. Celsius

Te Samarang, 25 Maart op t Gemini.

39° 9' 34"fil

32 12 1 70

B G° 57' 32' 91

Te Samarang, 25 Maart, op: i Ursae majoris.

304° 24’

JJ >ï

ÏJ ï?

JJ Jï

?ï

26" 90

27 10

27 70

28 10

29 30
28 00

304° 24' 2P' 35

55° 29' 11" 80

» V 14 GO

M V 12 40
10 40

ÏJ ï?
12 40
12 70

11 90

55° 29' 12" 31

C = 3 9 92

z' ;= 55° 32' 22" 23

r = 1 19 GO

Z - 55° 33' 41" 83

§ 48° 3G' 9" 50

B 11 C'.
32" 33

7Glmm5 27°5

Samarang, 25 Maart, op Pollux.

324° 37' 43" 70
;

„ „ 43 30 I

„ „ 41 GO
I

324° 37' 42" 87
j

Te Samarang, 25 Maart, op; Pollux.

35° 15' 50" 40

» „ 53 90

)) » 57 40

M n 55 GO

35° 15

'

54 33 7G1 miii50

C 11 40

z' ^ 35° 19' 5" 73

r 38 80

Z - 35° 19' 44" 53
- 28 22 11 90

B ;= G°57' 32" 63
1

Siamarang, 25 Maart op 1 Argus.

308° 14' 47" 90

?)
48 90

47 20

M .1 47 30

;5U3'' 14 47" <S2

51° 38' 55" 70

J) )?
54 10

Ï-* ï>
58 20

yy
52 20 761min50

yy yy
53 20

3) 33
56 00
53 30

51° 38 G7

c - -1- 3 8 75

27°5

Z'- 51° 42' 3" 42
r 1 9 50

Z 51° 43' 12" 92

^ - 58 40 45 50

B G° 57' 32" 58

26°0



45

BEPALING DEPv BREEDTE DOOPv ZENITIIAFSTANDEX.

Zenitliafstanclcn Barometer
1

Therm.
1

Zenitliafstanden Barometer Therm,
herleid op den in in herleid op den in in

Meridiaan. Millimeters. Celsius.

1

1

5Ieridiaan. Millimeters. Celsius.

Berg Boetak, 10 Mei
,
op X Lvrae. Berg Boetak, 10 Mei, op 5 Lyrae.

313“ 41' 48" RO 40° 12' 61" 10

„ „47 70 „ „ 57 90

„ „ 48 20 „ „ 60 90

„ „ 43 GO „ „ 60 10

„ „ 47 30 „ „ 55 50

„ „ 44 10 „ „ 59 90

„ „ 45 20 „ „ 60 80

„ „ 4G 70 „ „ 55 50

„ „ 4G GO „ „ 57 60 729mm0 21°2

„ „ 42 80 40° 42' 58" 91
„ „ 47 30 C ^ + 4 6 80
„ ,,

43 20

„ „ 45 80 Z' = 40° 47' 5" 71

„ „ 42 70
r == 46 30

„ „ 42 70 Z = 40o 47' 52" 01

„ „ 47 70 729mm0 22°0 S := 33 11 37 10

313“ 41' 45" G5 B 7° 36' 14" 91

46° 9' 63" 00 Berg Boetak, 10 Mei, op 6843 B. A. C.

„ „ 59 30

„ „ 59 70 331° 53' 6 " 40
„ „ 58 00

„ ,,
7 40

„ „ 56 30
„ „ 3 20

„ „ 59 90
„ „ 5 20

„ „ 60 00
„ „ 3 70

„ „ 61 80
i „ „ 4 60

46“ 9' 59" 75
i 3310 53 ' 5" 08

1

C - + 4 7 30 i

1

Z' - 46° 14' 7" 05
1

' 27° 58' 40" 50
r = 55 80

„ „ 37 20

Z ^ 46° 15' 2" 85 „ „ 39 10

S = 38 38 49 90 „ „ 35 00

iB - 7° 36' 12" 95 „ „ 35 00

„ „ 39 30 729mm0 21°0
Berg Boetak, 10 Mei

,
op /3 Lijrae. 27° 58' 37" 68

|

40° 42' 56" 30
1 1

C = + 4 8 62
j

„ „ 62 40 1
1

Z' = 280 2' 46" 30
1

-
1/
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BEPALING DER BREEDTE DOOR ZENITIIAESTANDEN.

Zenithafstanden

herleid op den

Meridiaan.

Barometer
in

Millimeters.

Therm.
in

Celsius.

Zenithafstanden

herleid op den
Meridiaan.

Barometer
in

Millimeters.

Therm.
! in

Celsius.

1

Berg Boetak, 10 Mei, op 6843 B. A. C. Djetiskoelon
,
21 Mei op 6843 B. A. C.

r - 28' 60 27° 41' 20" 00

„ „ 20. 00

„ „ 16. 70

„ „ 22. 30

27° 41' 19" 95

Z 28° 3' 14* 90
35° 39' 33' 70

B != 7° 36' 18* 80

op » Pavon s.Berg Boetak, 10 Mei

49° 29' 40' 40'

„ „ 41 00

„ » 41 90

„ „ 36 40

„ 41 10

„ .. 40 30

332° 4' 21" 40

„ „ 21.80

„ „ 18. 20

„ „ IS. 40

„ „ 19.20

„ „ 15. 30

„ „ 19. 90

762mm 0 23° 0

„ „ 39 90 332° 4' 19" 17
1

27 41 19 95 1

49° 29' 40' 14
1

310° 21' 59" 10

„ „ 60 30

„ „ 61 50

„ „ 61 70

„ „ 59 10

„ „ 58 20
i

729mm 0 21° 0
1

^ ^ / iU 44
I

~Z' = 27°48' 30" 39

r ::: 29 20
1

Z = 27° 48' 59" 59
j

5 ^ 35 39 33 10

,

B 7° 50' 33" 51
I

310° 21' 59" 98

49 29 40 14
-

^ Djetiskoelon, 21 Mei op cc Pavonis.

C = + 4' 9" 94
310° 33' 13" 40

Z'^ 49° 33' 50" 08

r = 1 2 80
„ „ 14 40

„ „ 14. 70

Z = 49° 34' 52" 88

j = 57 11 9 20
„ „ 18.50

„ „ 13.80

„ „ 1<- 20B = 7° 36' 16" 32

Bjetiskoelon ,
21 Mei, o

27° 41' 18" 10

„ „ 20. 00

„ „ 22. 90

„ „ 19.60

p 6843 B. A . c.
310° 33' 15" 33

49° 12' 20" 30

„ „ 18.90

„ „ 21.20

„ „ 16.30

„ „ 23. 30
1

762mm 0 23° 0
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BEPALING DER BREEDTE DOOR ZENITIIAFSTANDEN.

Zenitliafstanclen Barometer Tlierm. Zenitliafstanden Barometer Therm.
herleid op den in in lierleid op den in in

Meridiaan. Millimeters. Celsius. Meridiaan. Millimeters. Celsi U.S.

Djetiskoelon
,
21 i\Ici op ot, Pavonis. Djatimalang, 22 Mei, op y Ursae majoris.

49° 12' 21 40 330o 42' 21' 70
i

49° 12' 2U" 23 // // 23. 00

C - + 7 12 22 330° 42' 22" 70

Z' ^ 49° 19' 32" 45 29° 3' lÖ" 72

r - 1 4 67 Q -V 7 13 29

Z 49° 2ü' 37" 12 Z' = 29° 10' 24" 01

5 - 57 11 8 90 r - 30 70

B - 7° 5ü' 31" 78 Z = 29° 10' 54" 71

J = 21 18 21 70

Djatimalang, 22 Mei, op 5 Leonis.
B - 7° 52' 33" 01

Djatimalang, 22 Mei, op y Ursae majoris.
29° 3' 12" 70
// // 12. 70 297°32'31"90
// // 10. 70 // // 31. 80
// // 11. 10 // // 32. 60
// // 13.30 // // 34. 80
// // 10. 60 // // 34. 60
// // 10. 70 // // 32. 20
// // 9. 50 // // 29. 50
// // 10.40 // // 33. 10
H // 10. 10 // // 31. 70
» n 8. 50 // // 28. 80
// // 8. 40 7G2ratr0 26°0 297°32' 32" 10
29° 3' 10" 72 762mm0 25°6

62° 13' 6" 20
330° 42' 23" 40 // // 9 30

// // 22. 20 // // 2 70
// // 23. 90 // // 5 70
// // 21. 30 // // 8 50
// // 21.60 // // 3 30
// // 21. 70 // // 1 90
// // 25. 60 // // 3 70
// // 21. 40 // // 9 60
// // 22. 80 // // 7 90
// // 23. 80 62° 13' 5 88



48

UEPALIXG DER RREEDTE DOOR ZENITIIAFSTxVXDEX.

Zenithafstaml Barometer Tlierm. Zenithafstanden Barometer Therm.
herleid op den in in herleid op den in in

JMeridiaan. Millimeters. Celsius. Meridiaan. Millimeters. Celsius.

Djatimalang , 22 ]\Iei, op 7 Ursae majoris. Djatimalang, 22 Mei, op Crucis.

C - + 7' 11" 01

Z' — 62° 20" 16' 89

r 1. 44. 80

Z 62° 22' 1" 69

5 = 54. 29. 29. 40

B = 7° 52' 32" 29

45" 00

Djatimalang, 22 Mei, op x' Crucis.

305 27' 45"

., 43.

„ 44.

„ 44.

„ 47.

„ 41.

40.

„ 44.

„ 43.

„ 42.

„ 45.

„ 46.

„ 44.

305° 27' 44" 59

54° 17' 48" 20

„ 46. 80

„ 43. 40

„ 41.20

„ 44. 50

„ 44. 40

„ 44. 90

„ 44. 80

„ 44. 30

„ 43. 80

„ 46. 30

„ 41. 90

762mmO 25° o

54° 17 '44" 58

+ 7 15 42

Z' t:: 54° 25' 0"00
r 1_17 10

Z“- 54°26'17"10‘

d' - 62 18 43 70

B 7° 52' 26" 60

Djatimalang, 22 Mei, op 12 Canum Vinaticorum.

312° 55' 47" 00

„ 48. 50

„ 50.80

„ 47.10

„ 46.90

„ 47.90

„ 48. 40

„ 49. 50

50.00

312° 55' 48" 46 j

46° 49' 48" 00

„ 45. 10

„ 47.00

„ 48. 70

„ 45.30

„ 44.20

„ 48. 90

„ 45. 60

„ 44.40

„ 45.70

46
C - +

° 49' 46" 29

7 12 63

Z' 46° 56' 58" 92
r 58 70

762mm0 24° 4
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BEPALING DER BREEDTE DOOIl ZENITHAFSTANDEN.

Zenitliafstanclen Barometer Tlierm. I Zenitliafstanden Barometer Therm.
herleid op den in in herleid op den in in

Meridiaan. Millimeters.

1

Celsius. Meridiaan. Millimeters. Celsius.

Djatimalang
,
22 Mei

,
op 12 Canum Yinaticorum. Djatimalang, 22 Mei, op Centauri.

40 ^ 57' 57" 02

39 5 27 70

B - 7° 52' 29" 92

Djatimalang, 22 Mei, op (2 Centaui

308° 5' 17" 70

„ 10 . 10

„ 15.70

„ 13.40

„ 17. 10

„ 10 . 20

14.10

„ 13, 00

12.80

308° 5' 15" 19'

51° 40' 10" 40

„ 15.80

,,
17 50

„ 10.20

„ 12.50

„ 13.80

,
15. 00

,, 14. 10

C —
51° 40' 15" 24.

+ 7 14 72

Z' 51° 47' 29" 90

r — 1 10 30

Z 51° 48' 40" 20

5 59 41 12 00

B 7° 52' 31" 7 4

702mmO 24° o

52° 13' 55" 20
57. 70
57. 70

59. 70

„ 57. 10

7J „ 58.00

„ 58.00

„ 54. 70

IJ „ 57. 90

„ 57.90

52° 13' 57" 39

OOco 31' 34" 10
// // 32. 00
// // 35. 20
// // 35.00
// // 34 20

// 30. 10

// // 33. 80

// ,/ 34. 80
// // 30. 40
// // 33. 90
// // 30. 60

// 34. 30
/, 35. 50
// // 33. 40
// // 34. 00
// // 32. 80
ff // 33. 00
,/ // 35. 50
ff // 34. 00

307<= 31'34"52

52° 13’ 57" 39

C + 7 14 04

Z' t::
52° 21' 11" 43

r 1 11 70

702mm0 24° o

rJ'
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BEPALING DER BREEDTE DOOR ZENITIIAFSTANDEN.

Zenithafstanden

herleid op den

]\Ieridiaan.

Barometer
in

]\Iillimeters.

Therm.
in

Celsius.

Zenithafstanden

herleid op den

Meridiaan.

Barometer
in

Millimeters.

Therm.
in

Celsius.

Djatimalang, 22 Mei, op otP' Centauri. Tidar, 4 Junij, op X Boötis.

Z - 52° 22' 23 13

S - 60 14 53 70

332° 27' 53" 80
yy yy 50. 00
yy yy 50. 80

yy yy 50. 50
yy yy 49. 50
yy yy 48. 10
yy yy 52. 60

B 7» 52' 30" 59

N. B. De deklinatie dezer ster

en in de Banjoemas 10" gro

de Nautical Almanae wordt

is even als te

oter genomen

pgegeven.

Menado

dan in

332° 27' 50" 57 719mmO 23°0

Heuvel Tidar, 4 Junij

307° 42' 26" 40
// // 26. 50
// // 27. 80

// // 28. 30
// // 25. 20

op CentarLr.

1

27° 17' 38" 60
yy yy 39. 60
yy yy 42. 60
yy yy 41. 30
yy yy 40. 90
yy yy 40. 90
yy yy 41. 20
yy yy 40. 10

307° 42' 26" 84

52° 3' 6" 30
// // 2. 90
// // 3. 20
// // 4. 80
// // 3. 80

yy yy 38. 00

27ol7'40"36
C -

-f- 7 14 53

719'nmO 23°0 Z’ 27° 24' 54" ö9
r - 27 20

52° 3' 4' 20
C + 7 14 48

Z 27° 25' 22" 09
S 19 55 33 80

Z' !=: 52o 10' 18" 68

r 1 7 50

B 7° 29' 48" 29

Tidar, 4 Junij, op

38° 21' 48" 70

/3 Boötis.
Z := 52o 11' 26" 18

J s 59 41 15 00

B - 7o 29' 48" 82

Tidar, 4 Junij op ^ BOütis (Arcturris).

yy yy 48.00
yy yy 46.30
yy yy 47. 30

38°21'47"5'<

332° 27' 48" 90
/y // 51. 70
yy yy 49. 80

321° 23' 40" 80
yy yy.41.30
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BEPALING DER BREEDTE DOOR ZEXITIIAFSTANDEN.

Zenitliafstanden

,

lierleid op den

Meridiaan.

Barometer
in

Millimeters.

Tlierm.

in

Celsius.

Zenitliafstanden,

lierleid op den
Meridiaan.

Barometer
in

Millimeters.

Tlierm.

in

Celsius.

Tidar, 4 Junij, op « Coronae Bor. Tidar, 4 Junij, op x Scorpii (Antares).

325° 11' 52" 70

„ „ 50. 20

„ „ 40. 90

„ „ 46. 90

„ „ 50. 70

„ „ 49. 40

„ „50.10

341° 16' 0" 17
C + 7. 12. 80

Z' 18° 36' 47" 03'

r := 17.80 719mn>0 2108

Z 18° 37' 4" 83
S := 26. 6. 53. 00

„ „ 52.00 11 OC

350° 11' 50" 01 Heuvel Goelin<r, 6 Junii, on x' Crneis.

31° 33' 43" 10

„ „ 43. 20

„ „ 43. 60

„ „ 46. 00

„ „ 45. 90

„ „ 43. 00

„ „ 41.80

719mm0 22°0

54° 32' 16" 90

„ „ 15. 20

» 14. 00

„ „ 15. 10

„ „ 16. 00

» » 12. 80

» „ 16. 50

„ „ 44.00 54° 32' 15" 21

„ „ 44. 70

34° 33' 43" 92

C + 7. 13" 03

305° 13' 38" 30

„ „ 39. 00

„ „ 40. 20

735mm0 23'0

Z' ^ 34° 40' 56" 95

r ;= 36. 40 305° 13' 39" 17

Z = 34° 41' 33" 35

5 ^ 27. 11. 44. 10
54o32’ 15" 21

C - + 7. 2. 81

B 7° 29’ 49" 2 5 Z' -54° 39' 18" 02

r - 1.15.50

Tidar, 4 Junij, op a Scorpii (Antares).

341,° 15' 58" 80 B - 7o 38' 12" 2 8

„ 60. 60

„ 60. 10 Goeling, 6 Junij, op 12

„ 58. 50

„ 60.80 3130 10' 2" 90

„ 61. 40 „ „ 5. 00

„ 61.00 „ „ 1. 90

54° 40' 33" 52

62. 18. 45. 80

I



BEPALING DER BREEDTE DOOR ZEXITIIAFSTANDEN.

Zenitliafstanclen Barometer Tlierm. Zenithafstanden Barometer Therm.
herleid op den in in herleid op den in in

^leridiaan. Millimeters. Celsius. Meridiaan. Millimeters. Celsius.

Goeling, 6 Junij op 12 Canum Yenatic. Goeling, 6 Junij, op *.j1 Ursae majoris.

313° 10' 1"70 57„31'32"90

„ „ 0. 40 „ „ 29. 50

„ „ 2. 90
1 „ „ 28. 50

„ „ 2.90
1

„ „ 27. 70

„ „ 1. 50 „ „ 31. 20 73jmm0 21°5
,

313» 10' 2" 40 57» 31' 29" 96

C - o. 7. 10. 00
1

46» 35' 42" 90 Z' — 5 7» 38 39" 96

„ „ 42. 60
j

! ,

1

r - 1.24.90

„ „ 36. 30

„ „ 38. 10
!

„ 39. 20 1

„ „ 40. 80

735mm0 22»8

1

Z - 57» 40' 4" 86
ó' 50o 1. 41. 70

B 7» 38' 23" 16
1

36. 80
41. 50

4ö° 35' 39' 75

C -L 7. 8. 93
1

Z' ^ 46° 42' 48" 68
|

r 57. 00
1

Z 2= 46° 43' 45' 68 i

5 - 39. 5. 29. 80
1

ü = 7‘>38'15"88

Goellng
,

6 Junij, op Ursae m.ajoris.

30i°14' 9" 40

„ 9.80

„ 11 . 00

,. 9. 30

„ 11. 30

„ 7. 60

„ 11. 80

Goellng, 6 Junij, op
ƒ3

Centauri.

51o 54' 36" 40

„ 33. 00

„ 35. 70

„ 35. 30

„ 35. 30

„ 31.20

„ 34. 30

51» 54' 34" 46

302» 14' 10" 03

307» 51' 8 ' 10

7. 10

6. 40
4. 90

3. 80

3 50
6. 50

8. 40

307» 51' 6" 09

51» 54' 34" 46

C - 7. 9. 73

735mmO 21°8



BEPALING DER BREEDTE DOOR ZENITIIAFSTANDEN.

Zenithafstanden Barometer Therm. Zenithafstanden Barometer Therm.
lierleid op den in in herleid op den in in

Meridiaan. Millimeters. Celsius.
I

Meridiaan. Millimeters. 1 Celsi u.s.

Goeling, 6 Jiinij
,
op (2 Centauri. Bergrib Ngandja

,
10 Junij, op « Crucis.

Z’ - 52° 1' 44" 19 54° 51' 4" 19
1

r ^ 1. 8.90 C ^ + 6. 58. 37

Z 52° 2' 58" 09 Z’ 54° 58' 2" 56
5 - 59. 41. 15. 10 r 1.11.70

B 7°3«'22"01 Z 54° ‘59' 14*26

5 := 62.18.46-30
jjergrio ivgranüja, iu Junij, op x orucis. B ::: 7° 19' 32*04

304° 54' 57" 40

„ „60.70 Ngrandja, 10 Junij, op 12 Canum Venatic.

„ „ 58.90

„ „61.50

„ „ 59.20

„ „ 59.10

„ 62.00

„ „ 59.40

„ „ 60.70

„ „ 60.80

„ „ 58.60

46° 17' 14*50

„ „ 13. 20

„ „ 12.20

„ „ 14. 90

„ „ 14. 40

„ „11.90
„ „ 14. 30

„ „ 54.80 46° 17' 13*63

„ „ 60.20

„ „57.10
683m®0 19°0

313° 28' 52*00

„ „ 56. 60 „ „ 49.20

„ „ 58.20 „ „ 49.90 683mm8 19°0

304° o4' 59" 07 „ „ 46. 50

„ „ 49. 10

54° 51' 7" 80 „ „ 45.20

„ „ 6.20 313° 28' 48' 65

„ „ 3. 60 46° 17' 13* 63

„ „ 2- 60

„ „ 2. 40

„ „ 2.50

„ „ 5- 30

C - + 6 58 86

Z 46° 24' 12" 49

r - 52. 90

„ „ 4. 30 Z - 46° 25' 5" 39

„ „ 4.70 d 39. 5. 30. 20

„ „ 2. 50 B “ 7° 19' 35" 19
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L^ E.

OPG-VVF DEE GEOGRAPIIISCIIE LIGGING VAN DE STANDPUNTEN, BEPAALD IN EN OM

de EESIDENTIPN BAGELEN EN KADOE.

STANDPUNTEN.
Geograpbisclie

breedte.

Lengte verschil

met
Tjermai I.

STANDPUNTEN.
Geographische

breedte.

7° 14' 14" 170 + 0° 48' 25" 442 Talok. 7o 35' 27' 002

7. 32. 13. 131 0. 58.50. 027 Djoemprit. 7-15. 2.930

7. 45. 28. 354 1. 2.57.767 Soembing I. 7- 22. 49. 402

7. 30. 33. 948 1. 10.51. 304 Soembing 11. 7. 22. 52. 802

7. 35. 59. 447 1. 10.59. 220 Gepak.

Koenir.

7. 40. 21. 590

7. 12. 43. 379 1. 11.51. 817 7. 37. 47. 650

7. 47. 2. 220 1. 13.39. 900 Temanggoeng. 7. 18. 18. 014

7. 32. 14. 255 1. 16. 18. 259 Krikil. 7. 13. 34. 345

7. 41. 29. 939 1. 18.10. 738 Boroboeddlio. 7. 30. 21. 570

7. 20. 39. 251 1. 20. 19. 383 Tidar. 7. 29. 41. 580

7.49. 6.570 1. 22.51. 811 Goeling. 7. 38. 9. 585

7. 35. 41. 354 1. 24.33. 192 Oengarang. 7.11. 9.857

7. 19. 6. 809 1. 24.55. 320 Ngrandja. 7. 19. 36. 590

7. 14. 25. 800 1. 28.23. 943 Kaligesik. 7. 34. 55. 731

7. 50. 8. 980 1. 28.48. 795 Samarang. 7. 57. 30. 599

7.11. 9.220

7.52. 8.088
1. 30.30. 001

1.34. G. 830

Merbaboe. 7. 20. 52. 434

Lengte verschil

met
Tjermai I.

Slamat I.

Djampang.
Karangkoedo.
Kaijoebimo.

Boetak.

Langit.

Troentoeng.

Paras.

Boeloepitoe.

Midan gan.
Aglik.

Rembang.
TJowet.

Bismo.

Djetiskoelon.

Pralioe.

Djatimalang.

r 3.V

1. SO.

1. 39.

I. 39.

1. 40.

1. 42.

1. 45.

1. 40.

1. 47.

1. 48.

1. 53.

1. 55.

1. 50.

1. 58.

1. 59.

2, 1.

48" 805

20. 420

23. OOI

51. 30U

15.810

40. 993

49. 022

9. 573

21. 170

13.434

50. 176

40. 891

33. 78U

7.792

50. 504

39. 982



F.

BEPALING VAN HET NIVEAU-VERSCIIIL DOOR WEDERKEERIG WAARGENOMENE
ZENITH-AFSTANDEN IN EN OM DE RESIDENTIEN BAGELEN EN KADOE.

Namen
dei’

waarnemingsplaatsen.

Herleide

zcnithafstanden.

Koëfficient

der

straalbuiging.

Verscliil

van niveau

in

ned. ellen.

Uur
der

waarneming.

Tliermomet,

in

Celsius.

Boetak.

Karangkocdo.

90®

89.

,38'

‘Ó2.

36"

9.

7

0
0. 0635 221^1

V. m. •FS uur 2.5° 0

23. 8

Boetak.

Rembang.
89.

90.

20.

50.

49.

43.

9

2
0, 0706 326. 2 )> yy

yy

M 23. 0

21. 6

Boetak. 88. 35. 23. 7 T 1
6

yy 22. 5
Midangan. 91. 35. 49. 9

U ( i O Oüo. Z

i

” yy
6 18. 5

Boetak. 91. 9. 52. 7 •^0 7 A

j

1 „ 6 yy 22. 5
Troentoeng. 88. 59. 26. 0

Uo ( U óV i , ^
» yy

6
yy 18. 5

Troentoeng.

Karangkoedo.

89.

90.

34.

35.

21..

0.

2

6
0. 0622 175. 3

V.

n.

m.

m.

no
5

yy

27. 0

26. 0

Boeloepitóe. 90. 1. 39. 2
0. 0827 41. 3

V, m. yy 24. 0

Karangkoedo. 90. 11. 26, 0
!

yy H yy 23. 3

Boeloepitoe. 87. 55. 25. 0
0. 0678 587. 5 yy

61
yy 24. 0

Rembang. 92. 11. 55. 0 1

i

yy 21. 2

Midangan.

Boeloepitoe.

91.

88.

58.

14.

8.

26.

7

7
0. 0771 898. 9 W yy

yy

6

6
yy

yy

18. 9

23. 5

Rembang.
Aglik.

91.

88.

44.

26.

31.

49.

9

8
0. 0773

!

717. 1
n yy

61

6'
yy 21. 2

23. 4

Rembang.
Djetiskoelon.

91.

88.

35.

37.

13.

35.

8

8
0. 0717 717. 9

i

»ï

» 8

8
yy

yy

23.0
25. 5

Rembang.
Gepak.

89.

90.

56.

20.

20.

tJ5,

7

4
0. 0694

1

128. 5
1

J)

)) yy

6

G
yy

22. 2

22. 0

Tjowet.

Midangan.

89.

91.

1.

5.

n.
56.

0

2
0. 0941

I

295. 3 n

»

yy

yy

7

7

yy 18. 0

20. 0

Tjowet.

Rembang.
91.

88.

15.

59.

17.

3.

6

9
0. 0642 605. 6 :

jy

yy

yy

yy

7

7

yy 17. 5

22. 4

Bismo.

Koenir.

91.

88.

46.

36.

44.

36.

0

IJ
0. 0709 1395. 6 yy

yy yy

8 16. 8

23. 0
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Namen
der

waarnemingsplaatsen.

Herleide

zenithafstanden.

Koëfficient

der

straalbuiging.

Vcrscliil

van niveau

in

ned. ellen.

Uur
der

waarneming.

Thermom.
in

Celsius.

Bismo.

Oengarang.

90°

89.

33'

50.

27"

16.

6

8
0 . 0662 318n>6 V. m. 6

„ „ c

uur 12°0

14. 5

Djetiskoelon.

Djatiraalang.

90.

90.

2 .

2 .

13.

33.

8

1
0. 0737 0. 5

n. m. 5

» „ 5

26. 6

27. 8

Gepak.
Djetiskoelon.

92.

88 .

7.

4.

0 .

2 .

0

2
0. 0721 846. 0

V. ra. p
„ . -i9

24. 8

26. 8

Gepak.
Djatimalang.

92.

87.

55.

12 .

34.

17.

7

8
0. 0679 845. 1

„ » ^8

r> )1 58

22 . 0

26. 8

Koenir.

Kembang.
90.

89.

32.

43.

8 .

25.

0

6
0. 0716 238. 1 „ „ 7

» „ 7
j)

21 . 0

20 . 0

Koenir.

Djetiskoelon.

91.

88 .

44.

31.

6 .

22 .

4

4
0. 0795 958. 6 » » 8

,, „ 8

23. 0

23. 4

Koenir.

Djatimalang.

91.

88 .

53.

20 .

58.

7.

0

5
0. 0753 957. 3 » „ 8

,,
8

23.0
23. 4

Krikil.

Ngrandja.

89.

90.

54.

15.

56.

23.

0

3
0. 0677 65. 8

n. m. 5

» » 5
))

23. 0

24. 0

Tidar.

Oengarang.
87.

92.

44.

32.

40.

22 .

5

1
0. 0712 1544. 0

V. m. 6

„ „ 6
if

21 . 8

14. 5

Tidar.

Koenir.

91.

88 .

32.

35.

40.

51.

8

7
0 . 0616 465. 0 „ „ ^8 J?

n

22 . 0

21. 5

Tidar.

Krikil.

89.

90.

22 .

52.

5.

11 .

0

7
0. 0578 392. 6

n. m. j5

» » i 5

26. 6

24. 0

Tidar.

Kaligesik.

89.

90.

20 .

49.

13.

8 .

0

0
0 . 0802 267. 3

V. m. 7

n. m. 5
» 23.0

22 . 8

Oengarang.

Merbaboe.
88 .

92.

8 .

5.

36.

56.

0

0
0. 0629 1067. 6

•V. m. 6

„ „ 6
1)

V

14. 5

8 . 0

Samarang.

Oengarang.
85.

94.

39.

32.

21 .

34.

7

3
0. 0792 2044. 5 » » 6

» 6

24. 3
14. 0

Samarang.
Merbaboe.

86 .

93.

55.

29.

27.

37.

8

0
0. 0748 3112. 1

» ,,
6

» » 6
V 24. 4

8 0
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L\ G.

BEPALING VAN IIET NIVEAU VERSCHIL DER BEZOCHTE PUNTEN IN EN OM
l ^ DE RESIDENTIEN BAGELEN EN KADOE, AFGELEID UIT ZENITII- AF-

STANDEN OP DE SIGNALEN.

Naam

der

•waarncmingsplaats.

Naam
van het

waargenomen

voorwerp.

Zenith- afstand

en gebezigde

koëfficient der

straalbuiging.

Niveau- ver-

schil in

ned. ellen.

Uur

der

waarneming.

Thermometer

in

Celsius.

i

( Bismo. 87° 59' 54" 0

0,0700

1960’" 2 V. m. G1 uur. ' 22=5

Boetak. ) Koenir. 89. 40. 13. 7

0,0700

5G5. G >) )) ^ II 22. 5

1

Aglik. 90. 48. 27. 8

0,0870

390. G Jf » ^ )» ! 22.

8

Boeloepitoe. Boetak. 89. 10. 27. 5

0,0700

2G1. 5 )> )) ^ 1' n ' 24.

0

1

Midangan. Soembing I. 8G. 27. 53. 0

0,0700

2298. 1 V 7> ^ }> 18. 5

[

Soembing I. 8G. 0. 53. 0
0.0700

2G08. 3 )} )j d
j)

1 21.0

Bismo. 87.48.21.2
0,0700

1G32. 8 i> » G I „ 21- 0

Prahoo. 87. 55. 45.2
0,0700

1828. G j) n '^1 n 21. 0

Kembang.
*

Midangan. 89. 5. 5G. 1

0,0700
311. 9 71 77 77 21. 0

Djatimalang. 91. 18. 28.4
0.0717

717. 5 8} „ 25. 0

Troentoeng. 91.32.35.8
0,0700

724. 4 !

I

n. m. 4 „ 23. 5

Tjowet.

Soembing I. 85. 5G. 37. 5

0,0700
2000. 9

''

V. m.7 „
*

IS. 0

Koenir. 90. 37. 46. 4

0,0700
3G9. 8 77 77 ^ 77

1

1

18. 0

Soembing I. 87. 54. 32.0
0,0700

973. 8
7/ »7 „

1

1

12. 0

Bismo. Prahoe. 88. 27.47. 5

0,0700
19G. 4 7 '

77 77 • 77

1

1

12. 0

^lerbaboe. 89.35.54. 5

0,0629

751. 0 „ „6
„

1

12. 0
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Naam

der

waarnemingsplaats.

Bismo.

Pralioe.

ïalok.

Djoeniprit.

Koenir.

Krikil.

Naam
A'an liet

waargenomen

voorwerp.

Zenith - afstand

en gebezigde

koëfficient der

straalbuiging.

Niveau- ver-

schil in

ned. ellen.

Uur

der

waarneming.

Tbermomel

in

Celsius.

1

Oengai-ang. 90° 33' 27" 6

0,0629

317'" 5 V. m. 7 uur. ’ 15°0

i

1

Tjowet. 95. 30. 9. 3

0,0700

1027. 5 ;> j) ^ ))
1 14.

0

I

Soembing I. 88. 27. 32. 0

0,0700

776. 5 7
)> • j) 11.0

1

Koenir. 88. 4. 30. 0

0,0700

460. 8

i

)> IJ ^ IJ
21. 0

I

1

Kembang.

'

S9. 27. 51. 6

0,0700

222. 5 IJ I) ^ i;
21. 0

1

[ Soembing I. 82. 17. 17. 1

0,0700
2100. 8 I) IJ ^ 1)

18. 6

1

Oengarang.

1

88.52. 1.0
0,0700

811. 6 7
IJ !J ‘ !>

18. 6

1

1

Soembing II. 85. 24. 10.0
0,0700

2302. 9 n. m. 4^ „ 20. 0

1

Oengarang. 89.5. 3.1

0,0629

1079. 1
IJ IJ „ 20. 0

Soembing I. 79. 17. 23. 2

0,0700
2753. 7 7

>j IJ * jj
20. 0

) Merbaboe. 85. 45 .49. 3

0,0700
2530. 6 7

IJ IJ * II
20. 0

I Oengarang. 86. 22. 28. 5

0,0700
1463. 5 7

I) IJ ' IJ
20. 0

Soembing I. 83. 29. 16. 0

0,0700
2441. 0 IJ JJ 5 JJ

24.0

1 Oengarang. 86.28. 2.5
0,0700

1149. 8 IJ JJ
b „ 24. 0

1 Merbaboe. 86. 46. 20. 8

0,0700

2217. 4
1

1

IJ „ 5 ,j
24. 0

1

Koenir. 85. 45. 12. 6

0,0700

672. 6
IJ IJ

10 „ 27. 2

1

Tidar. 89. 5.11.6
0.0700

207. 9
JJ JJ 10 JJ

27. 2

Boroboeddho.
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Kaam

der

waarnemingsplaats.

Kaam

van het

waargenomen

vooi’Averp.

Zcnitli - afstand

en gebezigde

koëfficient der

straalbuiging

Kiveau - ver-

schil in

ncd. ellen.

Uur

der

waarneming.

Thermometer

in

Celsi U.S.

Soembiiig II. 82’ 8' 49" 0

0,0700

27G7"7
1

„ 1

V. m. i uur. 22’

G

Tidar. Merbal)OC. 84.11.35.7
0,0700

2G13. 6 i

1

» » 6 „ i

1

21. 0

Kgrandja. 80. 0. 4. 0 459. 3
r 1

'

j) n
1

21. 0

Goclliig. >

Kaligeslk. 87. 34. 24. 6

0,0700

425. 7 55 5 5 6 j- ,,
19’

1

1

Koenir. 88. 20. 4. 3

0,0700

G25. 0 '

i

5 5 55 ^ 55
19’

1

Oengaraiig.
|

1

Soembing I. 88. 8. 52. 4

0,0G29

1291. 5 5> 55 6 „

1

14. 5

Pralioe. 89. 32. 5(5. 3

0,0G29
514. 7

1

55 ,, 6 „

1

14. 5

Kgrandja. Oengarang. 8G. 6. 1.1

0,0700
1

1082. 2 n. ni. 5 „ 25.0

Kaligcsik. Koenir. 89. 43 2. 0

0,0800
197. G

1

K
J) ?) ^ » 22. 0

Samarang.
^

Soembing I, 87. 3. 2.0
0,0750

3336. 4 V. m . G „ 24. 0

1

1

Pralioe. 87. 4G. 18. 0

0,0750

2559. 5
55 55 55 25.0

1

Merbaboe. 1
1

Soembing I. 89.51.21.5
0,0629

223, 5
55 55 6 „ 8. 2

j

I

Koenir. 93. 12. 15. 2

0,0629

2144. 8
55 55 ^ 55 8. 0
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h\ II.

BEPALING DER HOOGTE VAN DE ONDERSTAANDE PLAATSEN IN EN OM DE

RESIDENTIËN BAGELEN EN KADOE, BOVEN IIET OPPERVLAK DER ZEE.

Hoogte

,

Hoogte

,

Namen der plaatsen. afgeleid uit Namen der plaatsen. afgeleid uit

zenithafstanden. zenithafstanden.

Saniarang.
2m9 Kaligesik. 770m7

Troentoeng. 4.5 Gepak. 850. 6

Djetiskoelon.

Djatimalang.

Aglik.

7. 9

9. 8

10. 7

Krikil.

Ngrandja.

Koenir.

898. 2

964. 6

908. 9

Boeloepitoe. 139. 5 Midan "an.
rx- ° •

i 1039.

5

Karangkoedo. 180. 8 Djoemprit.
j

1235. 0

Boroboeddho. 29G. 2 Tjowet. 1335. 3

Goehng. 344. 2 Oengarang. 2047. 6

Boetak. 401.4 Bismo. 2302.

1

Tidar. 504. 1 Pralioe. 2557. 8

Talok. 505. 6 Merbaboe. 3115. 6

Temauggoeng. 582. 7 Soembing II. 3271. 7

Kembang. 728.

1

Soembing I. 3336. 4

ERTvATA.

Bladz. 31 regel 12 v. o. staat Xederland, lees: Europa.
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K N DEN
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VA>' EENIGE AKDERE J .V V A S C II E V 0 G E L S

,

DOOK

a. .1. D E n .V s T c I w.

Een van de merkwaardigste en meest eigenaardige produkten van den

Indischen arcliipel zijn buiten twijfel de vermaarde en sedert eeuwen

bekende nesten van Collocaüa esculenta Gr. (1), de zoogenoemde eet-

bare vogelnesten. Zoo algemeen bekend deze nu ook zijn, lieerscli-

te toch nog altijd eenige duisternis omtrent den oorsprong der

stof, waaruit zij zijn vervaardigd. Men behoeft zich hierover ook

hoegenaamd niet te verwonderen, want zoo lang als men aan de

opgaven van onAvetende en bijgeloovige inlanders het volste ge-

loof schonk en deze berigten voor- waarheid aannam, zonder ze

aan een kritisch onderzoek te onderwerpen
,
en zoo lang men zich

door uiterlijke overeenkomst der nesten met andere geheel heterogene,

stoffen tot een voorbarig besluit 'liet verleiden, kon men moeijelijk

hoop voeden
,
om achter de waarheid te komen. Door eigene onbe-

(11 JTintndo esnulenta L.— De maleische naam van den vogel Is hoeroent] ivnht. Onder die bena-

ming Is hij ook in de omstreken van Ilulten^'org bekend. In vele natuurkundige bov.ken vindt men

snlanja/ie" als de maleische naam opgegeven, doch die Is op Java geheel onbekend. Volijens

llufTon en Camel (de Avibus phillppenslbus) moet dit de naam des vogels zijn op de Phillppijnsche

eilanden en wel op Lm^on. Ik beu echter niet in staat hieromtrent iets zekers te kunnen mede-

deelen.

1
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Yooroordeelde waarnemingen en nasporingen alleen
,
gedaan op de plaats

zelve, waar de vogels huizen, is het mogelijk, hierover eenig licht

te verspreiden. Dergelijke onderzoekingen zijn wel is waar aan vele

bezwaren onderhevig, aangezien die vogel in donkere, moeijelijk ge-

naakbare holen nestelt; daarentegen laten ze zich veel gemakkelij-

ker bewerkstelligen bij CoUocaüa nidifica (1), welke species eveneens

op Java en welligt in grootere hoeveelheid voorkomt dan C. escidenta.

De nesten dezer soort, ook bekend onder den naam van //onechte

vogelnesten” hebben in uiterlijke gedaante veel gelijkenis op de ech-

te, bevatten echter eene mindere hoeveelheid van die merkwaardige,

hoorn- of lijmachtige massa, waaruit de nesten van C. esculenta hestaan.

Plantaardige zelfstandigheden maken daarvan het grootste gedeelte uit.

CoUocaüa nidifica nestelt meestal aan gemakkelijker genaakbare plaat-

sen
,

of in het voorste, heldere gedeelte der holen die ook door C.

esculenta bewoond worden, of op geheel vrije plaatsen, aan overhel-

lende rotswanden en steile oevers (2). Herhaalde keeren was ik zoo ge-

lukkig den vogel te kunnen gadeslaan op een tijdstip
,
waarop hij

bezig was met het bouwen van zijn nest en het zijn hoofdzakelijk

de toen gedane waarnemingen, waarop de volgende mededeelin-

gen berusten.

Voedde men tot heden de meest uiteenloopende meeningen nopens

de stof, waaruit de genoemde kostbare nestjes bestaan, men was het

ook niet eens over den kleinen bouwmeester
,
den vogel zelven. Men

(1) . Ilinmdo nidifica Latli.— {esculenta Horsf.

—

fuciphaga — hrevirostris IMacClell. 1839—
unicolor Jardine — Cgpselus concolor Jerd.) Tlmiib Act. Ilolm. XXXIII. t. 4. — In de omstreken

van Buitenzorg is deze vogel onder den naam » koesappi" of » sesappi” algemeen bekend.

(2) Dit Is buiten twijfel do vogel, waarvan de heer Junglmhn in: u.Tava, Dl. I ” herhaaldelijk gewag

maakt en wel onder den naam van» burung Untjih"

,

tevens zijn nest zeer naaiiwkeurig beschrij-

vende. Deze soort schijnt, zoo als reeds boven vermeld Is, wel niet talrijker aan Individuen, doch

meer verbreid en niet zoo aan zekere plaatsen gebonden te zijn als C. esculenta. iMen heeft

hem evenzeer aan de noordkust van Java, midden in Batavia in den chineschen tempel (v. Rosen-

berg), als aan de zuidkust in de rotsholen van Karangbolong (Junghuhn) en op den 9700' hoogen

top van den Tjerimai (Junghuhn) nestelend gevonden. Ik heb zijne nesten aan den steilen rotsachti-

gen oever van eone kleine beek boven Gadok en in de spleten der ki’aterwauden van den Gedeh

waargenomen.
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verwisselde maar al te dikAvijls C. esculenta en C. nldijica, wegens

eene zekere verwarring in de synonymie der beide vogels. Ver-

reweg de meeste van de bekend zijnde diagnosen van C. escu-

lenta zijn min of meer onnaauwkeurig en passen veel meer op C.

nidifica. Vooral vindt men bij vroegere schrijvers als een karak-

teristisch kenmerk opgegeven eene witte vlek aan de punt der staart-

vederen (1), die echter bij geen der beide species voorkomt. Even onjuist

is do opgave der gele iris bij BufFon en Latham: deze is donker-

bruin en naauwelijks van het zwart der pupil te onderscheiden.

C. esculenta, de vervaardiger der vermaarde eetbare nestjes, is met

een eenvoudig bisterbruin bekleed, welke kleur zich op de onderste

ligchaamsdeelen iets helderder vertoont, terAvijl voor ieder oog zich

eene kleine witte vlek bevindt, die echter niet altijd duidelijk waar te

nomen is, aangezien de haar vormende witte veertjes een’ donkeren

kant hebben, waardoor soms de heldere hoofdkleur min of meer

bedekt -wordt. Deze witte kleur laat zich echter bij het opligten of

verschuiven dor vederen onmiddellijk en altijd herkennen.

Bij C. nidifica daarentegen zijn al de bovendeelen van het ligchaam

donker staalgroen, de keel en bovenborst donker aschkleurig, de buik

wit en de onderste staartdekvederen donker staalgroen
,
breed wit ge-

rand.

Wat de nesten zelve aangaat, die van C. esculenta zijn reeds se-

dert eeuwen bekend en door vele oudere schrijvers goed beschre-

ven. In gedaante kan men ze vergelijken met eene in de leng-

te in tweeën verdeelde ellips of liever met het vierde gedeelte

eener eischaal, -welke men over de lengte in vier gelijke stukken

verdeeld heeft. Zij zijn van boven geheel open en de rots, waar-

aan ze vastkleven, vormt tevens hunne achterzijde. De vrije bo-

venkant van het nest verbreedt zich aan beide zijden tot een vleu-

gelvormig aanhangsel van meerdere of mindere lengte, hetw'elk met

(1) Hirundo .... rectricibus nigricantibus, apice. albis .... Brisson, Ornitb. tom II,pag. 510.

Hirundo rectricibus omnibus macula alba notatis . . . Linn. Syst. nat. edit. gen. 117, sp. 2.

Hirundo .... rectricibus omnibus apice albis . . . Latham, Syst. ornith. gen. 46, sp. 26:
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brcede platte basis aan de rots vastgclijmd, den voornaamsten steun

voor het nest zelf oplevert. De stof, waaruit het is gebouwd
,

is uiter-

mate dun en bestaat uit cene doorschijnende, wit- of bruinachtig (1)

gekleurde, op hoorn of lijtn gelijkende massa, waarin men reeds bij

oppervlakkige beschomving dwarsstrepcn kan waarnemen, welke gol-

vende, meer of min onderling evenwijdig loopen. Ongetwijfeld

zijn deze ontstaan door het laagsgewijze opbouwen van het nest

en tevens het eenige spoor van struktuur, wat men zelf met behulp

van het mikroskoop kan waarnemen. Buitendien vindt men dikwijls

nog veertjes van den vogel zelven mede in de ncstzclfstandigheid ge-

lijmd, blijkbaar als toevallige bijmengsels. Sommige nesten toonen aan de

binnenzijde eene cel- of maasachtige vorming, klaarblijkelijk een ge-

volg van de door verdamping der oorspronkelijk vochthoudende stof

ontstane zamentrekking en verharding. In dit nest nu legt de vogel

zonder verdere onderlaag zijne twee glanzig witte
,
tamelijk lange eije-

ren
,
hebbende eenen lengtedoormeter van ± lü mm. en eenen grootsten

dwarschen doormeter van + 12 mm. Soms vond ik er ook slechts eén

ei, terwijl anderen beweren zelfs 3 in een nest gevonden te hebben.

Het nest van C. nidifica stemt in uiterlijken vorm in de hoofd-

zaak met het zoo even beschrevene van C. esculenta overeen, wijkt

echter wezenlijk daarvan af, wat de bouwstoffen aangaat, waar-

uit het daargesteld is. Het bestaat voornamelijk uit fijne stelen

en andere plantaardige zelfstandigheden, welke met voornoemde

lijm- of hoornachtige massa, tevens tot bevestiging aan rotsen en

boomspleten dienende, zijn bekleed en onderling verbonden. Daarom

bevindt zich deze stof hoofdzakelijk aan die kanten van het nest, welke tot

aanhechting van hetzelve moeten dienen, en vooral aan de vlcugelachtigc

verlenging van den vrijen bovenkant, die men hier eveneens
,
maar min-

(l) Zoo als bekend is onderscheidt men In den handel naar de kleur Avltte en zn-arte nesten. Of

deze nu aan 2 verschillende soorten van vogels toebeliooren ,
of svel de zwarte de oudere en die

zijn, -waarin jongen uitgebroeid en opgevoed zijn, durf ik nog niet bepaaldelijk te zeggen, aau-

gezien ik er nog niet In geslaagd ben een’ op een zwart nest gevangen’ vogel te krijgen. Ik houd

echter de laatstgenoemde meening voor waarschijnlijker dan de eerste.
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der standvastig' ziet, en bij zulke nesten niet zelden mist, die uit vas-

tere materialen bestaan en derhalve eene dergelijke ondersteuning

minder behoeven. Zoo vond ik die vleugels zeer duidelijk ontwik-

keld bij twee uit de wol van Go:i;iai>ipinu.s alha limit, (kapok) en

eener grassoort gebouwde nesten, minder bij de uit usneiMi ge-

vormde, en zij ontbreken geheel bij eenige, door mij van Ilatavia

ontvangen, tot welker daarstelling grashalmen, paardenhaar en vooral

de veerkrachtige stelen eener soort van Epiisefaiii gebezigd zijn. \hiii

de twee eerstgenoemde, uit })lantenwol gebouwde, nesten was het

eene aan een’ overhellenden rotswand, het andere in eene spleet aan

de kruin vaneen pinangboom, Areca catcchu L.
,
bevestigd : beide zijn,

doordien zich de omwalling naar achteren voortzet, ook van een’

achterwand voorzien
,

waardoor zij meer den vorm van een’ zak of

schoteltje verkrijgen, eii van buiten en binnen met de vermelde

lijm- of gomachtige stof overtrokken, zoodat zij nagenoeg het

aanzieii hebben van verglaasd te zijn. Drie andere nesten vond ik

aan een’ overhellenden rotswand in de nabijheid der rasamala-bosschen

{LuiuidamÜar AlliuglanaViX.) den Pangerango. Deze zijn bijna altijd

uit de talrijk van de takken der genoemde boomen afhangende us-

neën zaineii 2:csteld ,
die door hare meniirvuldifie vertakkinn- cn elas-

ticiteit gemakkelijk onderling kunnen verbonden worden. Om die

reden maakte dan ook de vogel slechts spaarzaam van die lijmzelf-

standigheid gebruik en vindt men ze alleen in meerdere hoeveelheid aan

de rugzijde van het nest, dienende aldaar ter bevestiging van hetzelve

aan de rots: Een groot getal van Batavia ontvangene nesten einde-

lijk bestaat hoofdzakelijk uit de stelen eener kleine soort van Equi^

setum met bijvoeging van enkele grashalmpjes en paardenharen. De-
ze bestanddeelen

,
bijna parallel op elkander gestapeld en niet, zoo

als bij de nesten van andere vogels, onderling doorvlochten zijnde,

werd een verbindingsmiddel -vereischt
,
om aan het gebouw de

noodige vastheid te verleenen. Derhalve zien wij dan hier oo1c al

de genoemde materialen met die lijmstof overtrokken, en vooral aan

de rugzijde van het nest in bijna even zulke kompakte massa
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als bij de nesten van C. esculenta. Uit het vorenstaande blijkt verder,

dat G. nidifica volstrekt niet keurig is in de keuze der stoffen

,

tot den nestbouAV dienende. De vogel neemt die
,
welke het meest bij de

hand liggen en gebruikt ter harer verbinding naar omstandigheid eene

nu eens grootere dan weder kleinere hoeveelheid van die zoo eigen-

aardige en merkwaardige lijm. De glinsterend Avitte eijeren dezer soort

komen nagenoeg geheel overeen met die van C. esculenta., zijnde zij

slechts iets kleiner. Zij hebben eenen lengtedoormeter van 17—18 mm.

,

en eenen 2;rootsten dwarsehen doormeter van 11—12 mm. Meestal vindt

men in een nest 2 eijeren, soms ook maar 1 en sleehts zeer zelden 3.

Gelijk aan andere kleine vogels
,
zoo schijnt ook aan C. nidifica nu

en dan het lot te beurt te vallen
,
van in stede van eigen kroost eenen

jongen koekoek {Cuculus flavus Gm., C. sepulcralis MülL, Chrysococcyx

chalcites Gr. enz.), te moeten opvoeden, te oordeelen naar een door

mij eens gevonden nest, hetwelk een grooter ei bevatte dan aan de

beAvoners toebehoorde. Door de Avijze van hare nesten in donkere

,

moeijelijk genaakbare holen te bouAven zal C. esculenta wel altijd

van zoodanige eer verstoken blijven.

Ten opzigte der eigenaardige lijmachtige zelfstandigheid, waarvan

de nesten van C esculenta zijn gebouAvd en Avelke Avij ook bij die van

C. nidfica als verbindingsmiddel der andere neststoffen hebben ge-

vonden
,
bestonden daarover en bestaan tot heden de meest verschil-

lende
,

dilvAvijls zeer uiteenloopende, gevoelens. Sommigen zagen daar-

in het verharde sap eens booms, calambouc of calambone genaamd.

Andere beAveerden dat zeeAvieren
,
die de vogel verteerde en later Ave-

der uitbraakte
,
die stof leverde. In dit geval moest men echter met

behulp van het mikroskoop eenig spoor van planteneellen kunnen ont-

dekken, AA’aarvan eehter tot heden door niemand iets gevonden is. Om
die reden venverpt ook de heer Montagne (1) onvoonvaardelijk de mee-

ning van den plantaardigen oorsprong dier uestzelfststandigheid. Ook

(1) Cf. Bonplandla Jahrgang 1856.
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moest men bij het onderzoek van de maag dezer vogels, gedaan op het

tijdstip, waarop ze nestelen, overblijfselen dezer wieren enz. aantref-

fen, hetwelk echter tot nog toe aan niemand mogt gelukken; maar wel

vond men steeds de maag gevuld met insekten in meer of min gekoii-

serveerden staat (1). En hiermede stemmen mijne nasporiiigen volkomen

overeen (2). Zoo als algemeen bekend is, ontbreekt aan CoUomlla^

gelijk aan alle Cypseliden
,
een krop

,
en dus kan ook die niet het or-

gaan zijn, dienende om ingeslikte vegetabiliën zoodanig te metainor-

phoseren en tot don nestbouw geschikt te maken. De heer Troschel

heeft eveneens die nestjes tot een voorAverp van mikroskopisch onder-

gemaakt. Hij heeft echter niets anders gevonden dan enkele spiraal-

vormig gewondene vezeltjes, zeer spaarzaam voorhanden in de voorliet

overige struktuurlooze massa en veel overeenkomst toonende met die

,

in de armen van zekere akalephen en pohjpen voorkomende (3). Strikt

bewijst echter dit feit niet veel
,
daar die vezels even toevallig in de

neststof kunnen gekomen zijn als b. v. enkele veertjes. Ik heb

dan ook slechts zeer zelden bij mijne onderzoekingen zulke spiraal-

vezels kunnen Avaarnemen. Eindelijk beschouAvden eenigen die nestjes

als zamengesteld uit verharde of Avel gemetamorphoseerde vischkuit,

eene beAA’ering, waartoe alleen zekere uiterlijke gelijkenis aanleiding

kan hebben gegeven. Het mikroskoop, de onderzoeking van den inhoud

der maag en een gadeslaan der vogels op de broeiplaatsen doen die

vooronderstelling spoedig in duigen vallen. Slechts om aan de volle-

digheid niet te kort te doen, maak ik ten slotte nog geAA^ag van het

sprookje, volgens hetAvelk de vogels hunne nesten uit anorganische stoffen

en wel uit zoutAvater zouden bouAven, hetwelk men niet zelden, voor-

al in de nabijheid der zee, op den grond der holen Avaarin zij

nestelen vindt. Dit op chemische Avijze gemakkelijk te bestrijden

(1) Cf. Jungliuhn, Java Tom. I.

(2) Cf Bijdrage tot de nadere kennis van het geslacht CoIIocalia Gr. in » Acta Societ. Scient. Ind.

Neerl. Vol. II.

(3) Cf Kölnische Zeitung. v. 4 Marz 1856.
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sprookje haal ik slechts aan als een bewijs van ligtgeloovigheid en ge-

brek aan gezond oordeel van vele personen en zelfs van Kuropeaiien.

In tegenoverstelling van al deze ongegronde en als het ware uit de

lucht gegrepene meeningen, vindt men reeds bij vroegere schrijvers de

meeiiing, dat die neststof wclligt een produkt is van den vogel

zelven. Itecds BufFon maakt van deze meening gewag, beschouwt

ze echter als onwaarschijnlijk (1).

Ook Home (2) ,
die verscheidene hem door Haffles tocgezondene exem-

plaren van C. esculenta onderzocht, was van hetzelfde gevoelen,

waarin hij door mondelinge mededcelingen van dezen zijnen beroem-

den vriend en landgenoot werd bevestigd. Hij beschouwde echter

de klieren van de voormaag, die inderdaad bij deze vogels meer dan

bij andere ontwikkeld zijn, als de organen, welke die nierkwaar-

diii’e stof afscheiden. Herhaalde keeren was ik zoo gelukkig,

reeds voren is gezegd
,

C. nidifica aan de brociplaats zelve en wel ge-

durende den tijd gade te slaan, dat ze met den nestbouw zich on-

ledi“’ hield. Dikwijls heb ik verder exemplaren dezer vogels levend

bezeten en ontleedkundig onderzocht en kwam zoodoende tot hetzelf-

de resultaat, dat die lijmachtige massa, Avaaruit genoemde nestjes

bestaan
,

niets anders is als ceiie door den vogel zelven voortgebragt

AVO rdende afscheid in g.

Beeds in eene vroeger geschreven A’erhandeling (3) ,
maakte ik gc-

AA’au’ van de bijzondere ontAvikkeling der speekselklieren, vooral der

(jJandaae silh/ingnales

,

en vermoedde dat ze Avelligt nadere betrek-

king konden hebben op den zoo eigenaardigen nestbouAv. Dit A’cr-

moeden is nu by mij tot zekerheid geAA'orden. Hetgeen toen door

(1) )i On a vu quelquelois des lUs de cette matière vii(juense pi'ndants au l)cc de ces oiseaux.et

on a cru, mals sans aucun Idudemeiit, qu'ils Ia tiruieut do leur estomac au temps de ramour” —
lltifibn ed. Sonuini A'ol. LV

,
pag. ISG.

d’autres prétendent, que c’est une humeur visqueuse qu'elles rendent par Ie bec au temps

de 1'araonr— id. pag. 182.

(2) Ev. ITome, L’eber die Nester der Javaschwalbe und die Druesen, welche den sie zusammen-

setzenden Schleim absondern. Meckels Archiv bd. 4.

(.3) Bijdrage tot de nadere kennis van het geslacht Collocalia Cr.
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mij werd aangeveerd omtrent de buitengewone grootte der speeksel-

klieren is echter alleen van toepassing gedurende den tijd, dat de

vogel met den ncstbouw bezig is, terwijl zij later, ja zelfs reeds ge-

durende den tijd, dat de eijeren gelegd Avorden
,
kleiner Avorden en zich

naauAvelijks grooter voordoen dan bij andere verAvante vogels. Opent

men op bedoeld tijdstip den bek, dan vertoonen zich de tAvee on-

dertongklieren als een paar groote
,
Avitachtigc gezAA'ellen, ter Avederzijde

van de tong liggende. Zij scheiden een dik, taai slijm af, dat

zich in grootere hoeveelheid ophoopt aan de opening van de uit-

voerkanalen dezer klieren, in het A^oorste gedeelte van den mond,

voor en onder de tong. Oppervlakkig beschoiiAA’d heeft dit slijm

veel overeenkomst met cene sterk verzadigde oplossing A\an ara-

bischc gom en is eA^en als deze zoo taai en kleverig, dat men het

in laim-c draden uit den bek als het Aware kan uithalen. Bcvesti<it

men het einde van zoodanigen draad aan de punt A*an een houtje of

ander A’oorAA’erp en draait men dit om zijne as, dan kan men den ge-

heelen op het oogenblik aanAA'ezigen slijmvoorraad uit den mond en zelfs

uit de uitvoerkanalen der klieren zelve daaraan opAvinden. Aan
de lucht blootgesteld droogt het spoedig op en vertoont zich alsdan

geheel gelijk aan de substantie, AA’aaruit de nesten bestaan: ook met

behulp A’an het mikroskoop laat zich hoegenaamd geen A’erschil be-

speuren. Papierrepen Avorden door dit slijm even vast zanienge-

hecht als door arabische gom en ook grashalmen laten zich daarmede

tamelijk vast met elkander A’crbinden.

AVillen de vogels tot den nestbouAV overgaan
,
dan vliegen zij

,
AA’at

ik meermalen zag, herhaaldelijk , tegen de daartoe gekozen plaats

aan, AA'aarbij zij met de punt der tong een gedeelte van het speeksel

tegen de rots aandrukken; zij herhalen dit aavI 10 of 20 malen ach-

tereen
,
zonder zich ooit meer dan eenige ellen A’an die plaats te

vei'Avijderen. Zij halen dus de bouAvstof niet telkens A\an elders, maar

voeren haar in meerdere of mindere
,
zich spoedig AA'eder Avrzamelen-

de, lioeA^eelheid bij zich. Op deze Avijze ontstaat op deze plaats eene

halfronde of hoefijzeivormige verheAVnheid als grondslag A'an het daar

te stellen nest.

1/
2
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Het slijniaclitige, spoedig opdroogeiide vocht geeft aldus eene vaste

basis, waaraan de vogel de verdere materialen vasthecht, na ze

eveneens met speeksel min of meer te hebben overtrokken. Op deze

wijze bouwt C. nidifica haar nest: C. escidenta daarentegen door al-

leen haar speeksel hiervoor te bezigen. Zij klampt zich, naar mate

de opbouw vordert, tegen het reeds bestaande en hard gewor-

den gedeelte van het nest aan en onder heen en weêr beweging van

den kop haar mondslijm op den kant van hetzelve strijkende,

doet zij daardoor de golvende dwarsstrepen ontstaan, Avaarvan bo-

ven bij de beschrijving der nesten sprake is gCAveest. Onder dit be-

drijf zullen Avel de enkele veertjes
,

die men niet zelden in de om-

Avanding der nesten vindt
,
in de half drooge slijmmassa blijven kleven

en zoo als een toevallig bestanddeel der nestsubstantie toegevoegd

Avorden. De prikkel
,
welken de opgezAA'ollene klieren voorzeker te Aveeg

brengen, drijft waarschijnlijk den vogel aan, zich door drukken en

Avrijven A^an haren inhoud te ontlasten, zoo als Avij dit ook bij ande-

re dieren AA^aarnemen. Daarbij kan het soms gebeuren, dat door het

Avrijven een Avondje aan de klieren ontstaat en enkele bloeddruppels

zich ontlasten, aan Avelke omstandigheid buiten tAvijfel de bloedspo-

ren zijn toe te schrijven, die men nu en dan aan de nesten ziet.

Overigens verdient te Avorden aangemerkt, dat de afscheiding van het

speeksel in eA^enredigheid staat tot de hoeveelheid van het gebruikte

voedsel. Hadden de door mij gedurende een paar dagen levend on-

derhouden vogels eenige uren honger geleden, dan AA^as de speeksel-

afscheiding gering, doch nam aanmerkelijk toe na rijkelijk toegediend

voedsel.

Alle deze in het vorenstaande opgenoemde feiten zijn Amlstrekt

geene vooronderstellingen, maar berusten op eigen ondervinding en

herhaalde onderzoekingen, zoo als ik dit ook reeds hier en daar

aanmerkte. Waarom zouden anders de speekselklieren dezer diertjes

juist op het tijdstip der nestbouAving zulk eene groote ontAvikke-

ling, A’erbonden met eene zoo buitengeAvone slijmafscheiding
,
berei-

ken, om dadelijk daarna weêr kleiner te Avorden ? Eene physiologische
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verrigting dezer klieren, gelijk die bij andere, vooral bij zoogdieren plaats

grijpt, kan men immers hier niet vooronderstellen
,
aangezien de meeste

vogels, en voornamelijk de zwaliiwachtige
,
hun voedsel zoo haastig

verslinden, dat het speeksel naauwelijks daarmede in aanraking komen
en dus ook geenen chemischen invloed op hetzelve uitoefenen kan.

Ook bij eenige andere vogels {Picus
^
Yunx^ Arachnothera) zien wij

wel is waar eene bijzondere ontwikkeling der genoemde organen,

echter aan geen bepaald tijdstip gebonden, maar ten allen tijde

gelijkmatig ontwikkeld ten gevolge der betrekking, waarin zij tot

de levenswijze dezer vogels en tot de verrigting der tong staan.

Juist deze periodische aanzwelling en slijmafscheiding der speeksel-

klieren der Gollocaliën^ op het tijdstip dat de vogels hunnest bouwen,
toont duidelijk aan, dat die afscheiding in naauwe betrekking staat tot

den nestbouw. Dat daarentegen de kleine kliertjes van den oeso-

phagus en de voormaag, niettegenstaande zij zeer ontwikkeld zijn,

insgelijks eene afscheiding leveren, welke de vogels tot hetzelfde

doel bezigen zouden, houd ik niet voor waarschijnlijk. In ieder

geval is aan die kliertjes bij deze verrigting eene zeer onder-

geschikte en weinig belangrijke rol toe te kennen en moeten de speek-

sel-, voornamelijk de ondertongklieren
,

glandulae sublinguales^ be-

schoiDvd worden de organen te zijn, welke de stof voor cle zoo ver-

maarde als kostbare nesten voortbrengen.

Ten slotte voer ik hierbij nog aan, dat de hebbelijkheid dezer vo-

gels hun speeksel tot het bouwen hunner nesten te bezigen niet

zonder analogie is. Wilson verhaalt bij beschrijving van Hirundo

pelasgia Z.
,

dat deze zwaluw zich van haar mondshjm bedient

om de voor den nestbouw bestemde materialen onderling zamen te

hechten. Ook de gewone europesche huiszwaluw. Hirundo rustica L.^

overtrekt met haar speeksel de aardkluitjes
,
die zij tot den opbouw

van haar nest bezigt (1), om te beletten dat het bij het droog

(1) Hetzelfde doet ook Hirundo javanka Sparrm., zoo ale vvlj in het volgende nog zullen

toonen.
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worden aan stukken valt. Eindelijk is ook het nest van Turdus

musicus L. van binnen met eene geelaclitig bruine
,
eenigzins aan leem

gelijkende massa bekleed, die men, door haar uiterlijk aanzien ver-

leid
,

inderdaad vroeger voor leem of wel voor koemest hield

,

terwijl ze bij nader onderzoek uit niets anders bleek te bestaan als

uit verrotte houtdeelen
,
die de vogel in z'jn’ snavel met het kleve-

rige mondslijin vermengt en eindelijk tot genoemd doel bezigt.

Dergelijke voorbeelden zoude men nog vele kunnen aanhalen.

Bij deze in het vorenstaande bevatte beschrijving van den nest-

bouw en de eijeren der beide javasche Collocaliëu voeg ik nog eenige

gelijksoortige mededeelingen omtrent een aantal andere op dit eiland

te huis behoorende vogels. Steeds beschouwde men toch de oölogie

een belangrijk onderdeel der beschrijvende ornithologie te zijn en der-

halve geloof ik, dat dergelijke op eigen onderzoek berustende waar-

nemingen niet zonder alle waarde zullen wezen.

1). Dendrociielidon klecho Boie (1). De nestbouw van dezen

insgelijks tot de familie der Cypseliden behoorenden vogel levert hoogst

eigenaardige verschijnselen op
,
die men wel met regt eenig in hunne

soort zou kunnen noemen. Geheel in afwijking van de gewoonte
,
welke

andere verwante soorten hebben
,
om aan rotswanden of muren

,
in sj)le-

ten en holen van bergen en oevers te nestelen
,
kiest hij tot aanhechting

van zijn nest uitstekende takken, lioogGii de kruin der hoornen. Is

zulk eene keus reeds merkwaardig, de onderlinge verhouding van de

grootte des nests tot die van den vogel en het ei is nog merkwaar-

diger. Het eerstgenoemde herinnert door den min of meer halfron-

den vorm en de wijze waarop de materialen waaruit het bestaat,

zijn zamengevoegd
,
de nesten der Collocaliën^ doch is veel kleiner

(1) Hirundo klecho Ilorsf. — Cypselus longipennis Temra. In de omstreken van Buitenzorg is de

vogel onder den naam » manoek pèdang^t bekend.
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en platter dan deze (1). Gewoonlijk vindt men het gehecht aan

eenen horizontalen, naamvelijks een duim dikken tak, die tevens den ach-

terwand van het nest vormt, waardoor een nagenoeg halfrond napje

ter zijde van dezen tak ontstaat, juist groot genoeg om het eenigc ei te

kunnen bevatten. De wanden van het nest zijn uitermate dun en teer,

weinig dikker dan perkement. Zij bestaan uit veeren, grootendeels van

den vogel zelven, en enkele kleine stukjes boommos (Lichenes sj). cUv.)

,

welke laatste vooral aan den buitenkant van het nest zijn aange-

bragt. Alle deze materialen zijn door eene gomachtige massa ver-

bonden, buiten twijfel ook in dit geval het eigen speeksel van den

vogel. Deze geringe grootte en breekbaarheid laat het zitten van

den broedenden vogel op het nest niet toe. Hij zit veeleer op den

tak en bedekt het ei alleen met den buik. Dit ei, eenen lengtedoor-

meter van 25 mm. en eenen dwarschen doormeter van 18 mm. heb-

bende, staat in behoorlijke evenredigheid tot de grootte des vogels.

Het is zuiver ovaal en moeijelijk zoude men daaraan een spits of stomp

einde kunnen aanwijzen. De kleur is bleek hemelblaauw" : het ei, van

zijnen inhoud ontledigd zijnde, Avordt veel bleeker en Avordt dan Avit-

achtio’ met een’ zachten lichtblaauAA'en tint.O
GeAvoonlijk broedt de vogel jaarlijks tAvec keeren, zelden echter

beide malen in hetzelfde nest. 13ij deze zoo beperkte voortplanting

behoeft men zich dan ook niet te A'erAA'onderen
,

dat Dendrochelidoii

klecho Avel overal op Java voorkomt, maar nergens in groote hoe-

veelheid. Het nestkleed der jonge vogels Avijkt aanmerkelijk af A\an

dat der oude.' De heer Temminck beschreef het reeds (2) ,
zonder echter

van den zoo merkAA^aardiiren nestbouAV o'eAA'ao' te maken.O , O O

Vragen Avij nu naar de oorzaak, AA'aarom onze vogel in zijn’ nest-

bouAv zoo opmerkelijk van andere tot dezelfde familie behoorende af-

wijkt, dan dient men niet te vergeten, dat hij veelmeer dan deze een

(1) De door mij gemeten nesten besloegen nimmer eene grootere breedte dan .34 mm., die van

C. esculenta daarentegen steeds ± 50 mm. Bij eerstgenoemde nesten vond ik de diepte .slechts

gelijk aan 10 mm.

V2) PI. color. 83.
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boomvogel moet genoemd worden, dikwijls op takken zit en lange-

ren tijd daarop doorbrengt. Uit dien hoofde is ook de geslachtsnaam

» Dendrocheüdoii' zeer beteekenend. Daarentegen bezit de vogel tot

het klonteren en aanklampen tegen rotswanden enz. slechts weinig

geschiktheid. Nemen wij deze beide omstandigheden als reden aan

voor de eigenaardige afwijking in den nestbouw en de keus der

plaats, waar men het vindt, zoo laat zich daarmede evenwel niet

verklaren de merkwaardige verhouding in de grootte tusschen vogel,

nest en ei. Belangrijk ware het te weten, of ook de andere tot het-

zelfde geslacht behoorende vogels {Hirundo ambrosiaca L.— Dendroche-

lidon schisticolor Bp.— Cypselus comatus T.— Cypselus mystaceus Less.) op

dergelijke wijze nestelen. Hieromtrent is echter tot nog toe niets

bekend.

2). Hirundo javanica Sparrm. (1). Deze in alle bebouwde en be-

woonde streken van Java algemeen verbreide vogel komt in levens-

wijze en nestbouw geheel overeen met onze europesche H. rustica L.

en kan derhalve als haar vertegenwoordiger hier te lande beschouwd

worden. Hij houdt zich het liefst op in de nabijheid van veestal-

len alwaar hij vliegen en andere gevleugelde insekten het meest

vindt, die hij al vliegende w'egvangt. Op zulke plaatsen is hij dan

ook in menigte voorhanden. Zijn nest vindt men, zoo als het bij

H. rustica L. het geval is, onder daken, uitstekende balken, aan

muren en dergelijke andere beschermde plaatsen: slechts zelden en

bij wijze van uitzondering aan rotsen. Ik was slechts eens in de

gelegenheid het laatste waar te nemen, terwijl ik daarentegen de nes-

ten aan de eerstgenoemde plaatsen dikwijls en in groote menigte

heb gevonden. Desniettemin zijn deze zwaluwen keurig in het kie-

zen van de broedplaats, gelijk mij dit dikwerf bleek bij de waar-

neming der nesten aan huizen
,
alwaar zij in groot getal aanwezig wa-

ren, terwijl aan een ander vlak daarnaast staand huis niet een enkel te

(1) Hirundo gutturalis Scopoli.

—

panaycuia? Gm. —jVjra?» Sykes.—rush'cofcl^s Kuhl.-rusa'ca Meyen,

Blytb .

—

rustica ex Java et Japonia, Sclileg.—De maleische naain des vogels is » boeroeng kapinis",

de socudasclie » kapindis".
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zien was. Een dusdanig geliefkoosd plekje verlaten zij niet gemak-

kelijk en zelfs het wegnemen der nesten schrikt ze niet af, ze nage-

noeg op dezelfde plaats te herbouwen. Deze nesten zijn even als die van

H. rustica L. en II. urhica L. van aardkluitjes zamengevoegd
,
gemengd

met stukjes stroo en grashalmen. De uiterlijke gedaante rigt zich naai-

de plaats, waar het gebouwd is. In het geval, dat het op een’ ho-

rizontalen balk of bamboe is geplaatst
,

is het volkomen afgerond en

heeft de gedaante van eenen halven bol met eene ligte afplatting of

indrukking aan de basis. IMeestal echter is het bevestigd tegen een’

muur, en gelijkt in dit geval aan het vierde van eenen bol. Do bin-

nenholte in steeds geheel rond en met paardenhaar en veêren, voor-

al van hoenders, bekleed. In dit donzige en warme nest legt het

wijfje 4 eijeren, de eenen lengtedoormeter van + 18 mm. en eenen

grootsten dwarschen doormeter van + 13 mm. hebben. Deze eijeren zijn

wit en met talrijke grootere en kleinere roodachtig bruine vlekjes ge-

spikkeld, vormende aan het stompe einde eenen niet altijd geheel dui-

delijken krans. Tusschen deze bruine vlekken ziet men nog enkele

grijskleurige, vooral in den genoemden krans. Het nestkleed der jon-

gen gelijkt nagenoeg volkomen aan het kleed der ouden.

3). Scops LEMPiJi Bp. (1). Deze kleine uil vindt men niet zelden in

de nabijheid der dorpen en gehuchten. Gedurende den dag ver-

schuilt hij zich onder de daken der huizen
,

in holle of wel in de

kruinen van digt bebladerde boomen. Deze schuilhoeken verlaat

liij onmiddellijk na zonsondergang, om insekten, vooral torren {Me-

lolontha^ Scarabaeus Geoirupes sp. dv.) te jagen, die even als muizen

hem tot voedsel strekken. Men kan den vogel dikwijls des avonds,

en wel in tuinen, waarnemen, waar hij vooral op pas aangelegde

bedden rijkelijk zijn voedsel vindt. Hij vliegt dan stil en zonder ge-

druisch vlak over den grond heen, laat zich bij het zien zjiier prooi

in eens neer, grijpt die met de klaauwen en verteert haar op een’ nabij

zijnden’ boom. Hierop vervolgt hij zijne jagt op nieuw. Slechts zelden

lempijx Ilorsf. — noc/u7a Reinw. Temm.—javanica Less. — Otus noctula Scblegel

—

Eplii-

altes lempiji Gr. Do Maleijers in de ommelanden van Buitenzorg noemen den vogel » loeökn en » boeek".
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verteert hij zijne vangst op den grond zittende. Zijne stem, eenig-

zins gelijkende aan die van Strix noctua Retz.
,

is men niet zelden

in de gelegenheid te hooren; soms en wel Avanneer twee hunner

over eene prooi beginnen te twisten, of al spelende zich jagen,

laten ze ook een kort afgebroken, uit snel op elkander volgende

klanken bestaand gekrijisch hooren. Het nest vond ik slechts een-

maal en aa'cI op eenen dikken tak van eenen lommerrijken boom
,
juist

in den hoek tusschen den stam en den tak zelven. Het is vrij rond,

goed gebouAvd en uit grashalmen en Avortels zamengesteld
,

AA’elke

materialen aan den buitenkant met enkele dorre bladen gemengd

zijn. Van binnen is het geA'oerd met paardenhaar, fijne AAmrteltjes

en vezels van den arengboom. Arenga saccharifera Mart. bekend in

Indië onder den naam A’^an idjoe
,
injoek

,
gemoedoe of doek. De 2 Avitte

eijeren hebben eene kort OA^ale gedaante, zijnde aan de punten ge-

lijkmatig afgerond, zoodat het moeijelijk valt daaraan een stomp

en spits einde te herkennen. Hunne lengtedoormeter is l=i 33 mm.
,
hun-

ne dAA'arsche doormeter 30 mm.

4). PicüS MOLUCCENSis Latii. Buff. (1). Dczc kleine specht komt

in kleur, levensAvijze en stem met den europeschen Picus minor L. over-

een
,
doch is eenigzins kleiner dan deze. Hij is buiten twijfel de me-

nigvuldigst Amorkomende van alle javaschc spechten en een gcAAm-

ne bcAA’oner der tuinen en dorpboschjes
,

zoodat men hem Avel in

geen hunner missen zal
,

vooral in eenigzins bergachtige streken.

Ook in de koffijtuinen en aan den kant der bosschen heeft men dik-

AA'erf gelegenheid hem te zien, lietAvelk slechts zelden midden in het

diepe Avoud het gCA'al zal Avezen. Zijn nest legt hij in boomholten

aan en vindt hij geene dergelijke natuurlijke uitholing, dan bijtelt hij er

eene in eenen ouden verganen tak. De nagenoeg regelmatig oA’ale ope-

ning is juist groot genoeg, om den A’ogcl door te laten. Het achter-

gedeelte der holte is zoodanig uitgediept, dat mende eijeren en den

(D Ficus analis Temm. — minor Ilorsf. — macei AVagl. In de Soendalanden op Java heet de
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broeijenden vogel van buiten niet zien kan. De beide witte eljeren

,

hebbende eenen lengtedoormeter van 21 mm. en eenen m'ootsten dwar-

schen doormeter van 1 G mm.
,
worden zonder eene onderlaag op den

grond dezer holte gelegd. Het nestkleed der jongen verschilt weinig van

dat der ouden: het jonge mannetje echter is slechts van een smal rood

voorhoofd.sstreepje voorzien, terwijl bij het oude het gehcele bovenge-

deelte van den kop deze kleur heeft.

5.) Mirafra javanica Horsf. (1). Terwijl het overige gedeelte

van Azië door verschillende en talrijke leeuweriksoorten bewoond

wordt, is Mirafra javanica de eenige tot nog toe uit den Indischen ar-

chipel bekende soort van dit geslacht. Op Java is zij het talrijkst in

lage vlakke streken, maar ook in bergachtige niet zelden voorko-

mende
,
wanneer deze gekultiveerd zijn. Op hooge bergen echter heb

ik ze nooit gevonden. Zij houdt zich het liefst in velden en wei-

landen op en men zal haar daar bijna altijd vinden. In hare

levenswijze toont zij de meeste overeenkomst met de verwante eu-

ropesche leeuweriken, laat echter, Avat haren zang aangaat, zich met

geen van hen
,
het minste met den overbekenden veldleeuwerik

,
Alauda

arvensis L., vergelijken: zij heeft in dit opzigt nog eenige overeen-

komst met den kuifleeuAverik
,

Alauda cristata L., zoo als deze zich

soms op Avarme, heldere Avinterdagen hooren laat. Zijn lokroep ge-

lijkt aan dien der laatstgenoemde europesche soort, en een geoe-

fend oor zal gemakkelijk den vogel hieraan herkennen. Zijn nest bouAA't

hij op den grond, tusschen aardkluiten, steenen enz. liet nest

stelt eene eenvoudige
,

slechts los zamenhangendc massa A^an

drooge graslialmcn en AA^ortels daar. De 3 of 4 eijeren gelij-

ken in grootte en kleur eenigzins op die van den boschleeuAverik
,
Alau-

da arborea L. Hunne lengtedoormeter is + 20 mm.
,
de grootste

dAAvarsche doormeter 15 mm. Zij zijn op een’ onzuiver Avitten grond

met vele, grootere en kleinere, bruine en grijze vlekken ge-

(1) Alauda mirafra Temm. In cle omstreken vnn Buitenzorg heet deze vogel n rnanock apoenj'.

3
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gevaar gewaar, dan verdwijnt liij spoedig op dezelfde wijze, als zulks

door de rietzangers {Calamoherpe Meyer) wordt gedaan, in de struiken,

of vliegt weg, waarbij hij zich eerst van zijn zitplaats laat zakken,

dan in vrij regte lijn lieenvliegt en zich eindelijk, naar mate hij

het tot zitten gekozen punt, hetwelk nooit ver verwijderd is, nadert

weder opvliegt. Aan deze beide eigenschappen even als aan zijne

stem laat zich de vogel gemakkelijk herkennen. Hij is een vlijtige

zanger, die zich vooral des ochtends hooren laat, en hoe eentoonig

ook zijn zang is, die Calamoherpe {Syhia) arundinacea Boie herin-

nert, verheugt hij toch den reiziger in vroege ochtendstonden

op zijnen eenzamen weg, waar hij op aangename wijze de eentoo-

nige stilte der natuur verbreekt. Het nest zou moeijelijk te vin-

den zijn, indien de broedende vogel niet meestal zelf de plaats

verried, door den mensch tot op weinige schreden te laten naderen

en dan met angstige gebaren te vlugten. Het staat verborgen

in het hooge gras of in kleine struiken, onmiddellijk op den grond,

en heeft in uiterlijk voorkomen veel overeenkomst met een los

bos grashalmen. Hit zijn ook bijna de eenige materialen, waar-

uit het nest is zamengesteld
,
met het verschil echter

,
dat de aan den

binnenkant gebezigde fijner dan die aan den buitenkant zijn. Van de

twee in mijn bezit zijnde nesten bevat het eene 2, het andere 3 ei-

jeren, hebbende eenen lengtedoormeter van 23 mm. en eenen grootsten

dwarschen doormeter van 18 mm. Zij zijn met talrijke, kleine, bruine

vlekken gespikkeld, tusschen welke zich nog andere, bleekere
,
grijze

vertoonen. Alle deze vlekken zijn in grooter menigte aan het stom-

pe einde voorhanden, zonder echter hier eenen vlekkenkrans te

vormen.

11). Puinia familiaris Horsf. (1). Deze kleine, vlugge in

heggen en heiningen in de nabijheid der dorpen menigvuldig voor-

komende vogel wekt door zijn eenvoudig kleed slechts weinig

(1) o rthoiomiis pi-inia Temm. In de Socndalanden op Java heet deze vogel n patjikrak”

.
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onze belangstelling op, doch wel en in liooge mate door zijnen bijzonder

kunstrijken nestbouw. Hiermede toont hij veel overeenkomst met

den op het vaste land van Indië voorkomenden Ortholomus Ion-

gicaudus BI. (Bennettu Svkes), den albekenden zoogenoemden snijders-

vogel, tailor bird. En aan wien zou niet uit de leerboeken der

natuurlijke geschiedenis die vogel ten minste bij naam bekend

zijn! Deze eigenaardige nestbouw, die daarin bestaat, dat de

vogel de kanten van één blad, of wel 2 digt bijelkander hangen-

de kleine bladen, door draden van plantenwol aan elkander ver-

bindt, en daartusschen zijn nest bouwt, schijnt overigens aan de

meeste en misschien aan alle soorten der geslachten Orthotojuus en

Prinia eigen te zijn. Bij den aanleg van zjn nest gaat nu onze

vogel te werk als volgt. Heeft hij een hem geschikt voorko-

mend en door de natuur zelve misschien reeds een Aveinis; zameno-e-

vouAvd blad gevonden, dan zoekt hij eerst eenige draden van plan-

temvol, overtrekt ze met zijn speeksel, en met den bek een gaatje

aan den kant van genoemd blad gemaakt hebbende, bevestigt hij

daarin het eene einde dezer draden. Doordien deze met het kle-

verige en tevens spoedig opdroogende speeksel bevochtigd zijn,

blijven zij gemakkelijk hangen en bevestigt de vogel op die Avijze

een grooter of kleiner aantal van zoodanige draden op de vlakte en aan de

kanten van het blad. Deze laatste strekken hoofdzakelijk om de bei-

de bladkanten aan elkander te verbinden: de eerste daarenteeen

ter A’asthechting der eigenlijke nestmaterialen. Deze bestaan in klei-

ne halmpjes ,' spinne- en rupseiiAA'eb, fijne blad- en andere plantendee-

Icn, die onderling en met het .omgevende blad vast verbonden

zijn. Het binnenste Avm het nest bestaat uit dezelfde
,
maar nog

fijnere zelfstandigheden, gemengd met enkele paardenharen. Op
zulke Avijze vond ik het meermalen tusschen de ruige, hiervoor bij-

zonder geschikte, bladen eener Rtdms- soort, een andermaal tusschen

de van natuur reeds zamengevouAven bladen A^an Curcuma longa L. (mal.

koenjit. Doch onze vogel bouAvt zijn nest niet steeds op de beschre-
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bruine vlekken verspreid. Kortom de eijeren van dezen vogel varië-

ren zeer opmerkelijk, doch hebben altijd eene zekere karakteristieke

tvpe, zoodat het niet moeijelijk valt ze te herkennen.

8) . CorsYCiius MiNDANENSis Blytii (1). Het uitermate kunste-

looze nest van dezen, in tuinen en heggen in de nabijheid der dor-

pen niet zelden voorkomenden vogel is grootendeels slechts uit

veinige
,

los ineenvlochtene wortels
,

halmen en andere planten-

deelen zamengesteld
,
vooral uit de vezels van den arenboom

,
die ge-

lijk wij hebben gezien door zoo vele vogels bij voorkeur tot hunnen

nestbouw gebezigd worden. De nestwanden zijn zeer onvolkomen en

gebrekkig
,

zoodat men zich soms moet verwonderen
,

dat de

eijeren er niet tuschen doorvallen. Van deze vond ik nooit meer

dan 3 stuks in een nest: ten opzigte van grootte en kleur ver-

schillen zij niet zelden, nooit echter in dien graad als die van

Lvos chr)jsorrhaeus T. Hun lengtedoormeter is gelijk + 25 mm., hun

grootste dwarsche doormeter gelijk ±19 mm. De grondkleur is een hel-

der zeegroen ,
waarop zich talrijke, groote en kleine, bruine vlekken be-

vinden, zijnde soms gelijkmatig over de gehele oppervlakte verspreid
,

soms in grootere menigte aan het stompe einde voorhanden
,
dan

weder zuiver bruin, dan meer in ’t geelachtig bruine spelend,

min of meer van de grondkleur gescheiden. Tusschen deze bruine

vlekken en spikkels ziet men nog andere, grijze, die nooit ontbreken,

soms echter eenigzins onduidelijk zijn.

9) . Geociciila ciTRiNA Blyth (2). Dezen fraaïen vogel vindt

men talrijk in de digte, sombere bosschen van Java, op hoogten van

2000’— 5000’: men mist hem echter ook in dieper gelegene streken

niet geheel. Van hier uit bezoekt hij ook niet zelden de boschjes en

heggen der naburige dorpen
,
doch hij behoort als het ware in het woud

te huis. Gelijk de europesche woudlysters leeft hij meestal zeer ver-

(1) Turdus mindanensis Gm.

—

aemanus? Ilorsf. — Gnjllivora viagnirostrh Sav. De maleisclie naam
is n koetjitja," de soendasche n manoek hauer."

(2) Turdus dtrinus Lath. — wiacci Vielll. — Ilorsf. lividus T- is de soendasche

naain-
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borgen en men zal den vogel veel eerder, vooral des ochtends, liooren

dan zien. Hij is een der eerste verkondigers van den aanbrekenden

dag en men hoort zijnen centoonigen lokroep meestal reeds lang

voor zonsopgang, wanneer naauwelijks de eerste schemering van den

dageraad in het oosten zich vertoont en de andere woudbewoners nog

in diepen slaap gedompeld zijn. Zijn nest heb ik slechts cens ge-

vonden en wel midden in het digtstc kreupelhout, onmiddellijk op

den grond zelven. Het is vrij goed gebouwd, ofschoon de materia-

len op den buitenkant slechts los onderling zamenhangen. Het bui-

tcngedeelte van het nest bestaat uit mosstukken en andere fri'^^vere

plantendeelen, terwijl het biimengcdeeltc uit Avorteltjes en halinj)jes,

niet zelden gemengd met de bekende vezels van de arenboom
,

is

zamengesteld. De 2 eijeren, veel overeenkomst hebbende met die

van den europeschen Turdas torquatus L.
,
zijn wit, naar ’t licht groen-

achtig-blaauwe hellende, met roodbruine vlekken gespikkeld. Deze

vlekken, waartusschen zich nog enkele grijze bevinden, zijn aan het

stompe einde talrijkcr en vloeijen hier min of meer ineen. De leng-

tedoormeter der eijeren is 2G mm,, de grootste dwarsche door-

meter 19 mm.

10). Hkgaluuus palustris Horsf. (1). Een niet zeldzame vogel

in met lage struiken, wilde pisang, alang en glaga-boschjes {Sac-

charum Koenigii Ketz. et spontaneum L.) begroeide streken, vooral

wanneer enkele opene plaatsen daartusschen of weiden in de buurt

zijn. Dergelijke streken vindt men menigvuldig aan den zoom der

bosschen, waiir deze zijn uitgeroeid, zonder dat het land is gekul-

tiveerd geworden, en men zal onzen vogel hier bijna altijd kunnen
vinden. Hij zet zich gaarne op hooge, vrije takken, op enkele uit-

stekende ghigühalmen of pisangbladen. AVordt hij een naderend

(1) Mudurus marfjinalis Reinw. In de omstreken van Buitenzorg als ntjitjalcorevcj" bekend.
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spikkeld, die tegen het stompe einde talrijker zijn en aldaar niet zel-

den onderling zamenvloeijen
,

zoodat de grondkleur er slechts hier

en daar tusschen te herkennen is.

6) . Myiopiionus metallicus Tem.m. (1). Een fraaie vogel, dieniet

onder de gewoonlijk voorkomende gerekend -worden kan. ]\Ien vindt

hem ook maar zelden en bij uitzondering in de nabijheid der dorpen

en hcATOonde streken, ook niet binnen in het digte woud. Hij be-

woont bij voorkeur stille
,

afgelegene
,
met laag struikgewas en en-

kele
,
alleen staande

,
oude hoornen begroeide streken , vooral wanneer

er kleine, vrije plaatsen tusschen in en ook Avater, het liefst kleine

beken, in de nabijheid zijn. Op zulke plaatsen, die zich menig-

vuldig in de voorhergen bevinden, zal men den vogel wel ner-

gens geheel missen, en ik vond op een dezer plekjes ook eens

zijn nest. Het stond tusschen de struiken op den grond zelven, zijn-

de gelijk die der meeste op die A\njze nestelende vogels niet zeer kun-

stig gebouwd. De materialen bestaan alleen uit Avorteltjes, zijnde die aan

den binnenkant fijner dan de aan den buitenkant gebezigde. De 2

eijeren zijn opmerkelijk langAA^erpig
,
aangezien ze eenen lengtedoorme-

ter van 39 mm. en eenen grootstcn dwarschen doormeter van slechts

2G mm. hebben. Hunne grondkleur is een eenigzins onzuiver Avit, AA’aarop

zich talrijke, kleine
,
licht roodbruine vlekken bevinden

,
die gedeeltelijk

niet scherp van Amormelde grondkleur afgescheiden zijn
,
zoodat het ge-

heel als het AA^are A^erbleekt of verschoten uitziet.

7) . Ixos CHRYSORRiiAEUS Temm. (2). Buiten tAvijfel een der meest

geAvone vogels in bebouAvde streken. Ik ten minste heb hem in ver-

scheidene deelen van Java, in het oostelijke (Grissee, Probolingo), even

als in het AA'estelijke
,
aan de kust en in de berglanden, overal bijna

gelijk verspreid gevonden : doch slechts
,
zoo als reeds vermeld is, in be-

(1) Turdus Jlavirostris Horsf. — Myiophonus Jiavirostris Gray. De soendasche naam van dezen

vogel is » tjimoenkal.”

(2) Turdus cltrysorrhaeus Lath. — Muscicapa haemorrhousa var. /3 Gm. In AVest-Java is de

vogel onder den naam n koeLilaa<j" algemeen bekend; de soendasche naam is » tjanjJceur-ilosnj”.
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bomvde streken, nooit midden in het digte wond. IliJ leeft gezellig,

en men vindt hem buiten den broeitijd meestal in kleine vlugten

bijeen, die onderling goed vereenigd blijven en zich slechts zelden

verspreiden. Ontdekt een van hen een verdacht voorwerp
,

dan

slaat hij het met lang uitgestrekten hals opmerkzaam gade en vlugt

eindelijk, met luide stem zijne makkers voor het naderend gevaar

waarschuwend, die onmiddellijk zijn voorbeeld volgen. Hij nestelt

in de lage digte struiken in de nabijheid der dorpen, en daal-

de vogel zoo menigvuldig voorkomt, heb ik een vrij groot aantal

nesten kunnen verzamelen. Deze zijn in ’t algemeen goed gebouwd

en vooral het binneiuredeelte vormt eenen volkomen rcR-elmatiiren halven

bol. Aan den buitenkant bestaan de materialen uit grovere plauten-

deelen, drooge bladen, grashalmen enz.; hierop volgen naar binnen

fijnere halmpjes en meerendeels ook van de buigzame en elastieke

vezels van den arenpalm. Arenga saccharifera IMart. Volgens mijne

waarnemingen legt die vogel nooit meer dan 3 eijeren. Soms vond

ik ook slechts 2 eijeren en wel onder omstandigheden
,

die mij met zeker-

heid lieten herkennen
,
dat de vo2:el niet meer aan ’t leo-o-en was. De-

ze eijeren verschillen in grootte en kleur aanmerkelijk, zoodat men
onder tien nesten naauwelijks twee zal vinden, Avelker de eijeren vol-

komen op elkander gelijken. Zij vertoonen meerendeels eene regel-

matig ovale gedaante, hebbende eenen lengtedoormeter van 22— 2(unm.

en eenen grootsten dwarschen doormeter van 17 mm. De grondkleuris

een niet geheel zuiver, eenigzins naar het licht rood hellend wit, waarop

zich talrijke, 'grootere en kleinere roodbruine vlekken en spikkels bevin-

den. Deze verschillen zoowel in grootte als in aantal en kracht

van kleur zeer aanmerkelijk: zijn nu eens over de geheele oppervlakte

van het ei gelijkmatig verspreid, dan weder in grootere menigte aan

het stompe einde voorhanden en hier eenen min of meer dui-

delijken ring van vlekken daarstellend
;
soms zijn zij scherp van de

heldere grondkleur afgescheiden, soms verschijnen ze als het ware

verbleekt en verschoten. Niet zelden bevinden zich ook enkele

lichtgrijze of wel bruinachtig-grijze tusschen de voormelde rood-
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venc kuiistiiiatigc Avijzc. Dikwerf heb ik liet tussclien de sparrige

takken der op Java zoo menigvuldig tot omheiningen gebezigde Lan-

ihana- soorten gevonden. In dit geval heeft het eene vrij regelmatig

ronde of ovale gedaante en is van boven bedekt, zoodat de in-

gang zich ter zijde bevindt. De bouwstoffen zijn echter ook in dit

geval de bovenvermelde en worden plantenwol-draden tot hare za-

menhechting menigvuldig gebezigd. Gewoonlijk vindt men in een nest

3 eijeren, hebbende eene lengte van 18 mm. middellijnen eene dik-

te van 13 mm. Hunne grondkleur is een zacht zeegroen (1), waar-

op zich talrijke, kleine, licht roodbruine vlekken vertonnen, zijnde

gedeeltelijk niet zeer scherp van de grondkleur gescheiden en zoo-

doende als het ware verbleekt en verschoten schijnende. Deze vlek-

ken zijn op de geheele oppervlakte nagenoeg gelijkmatig verspreid,

gewoonlijk echter aan het stompe einde talrijker, vormende hier niet

zelden eenen krans. De ouden vogels zijn zeer bezorgd voor hun kroo.st

en verraden de plaats
,
waar het nest staat

,
meestal door hun ge-

schreeuw en hunne angstige gebaren.

12). Leucocerca javanica Blyth (2). Het goedgebouwde, re-

gelmatig halfbolvormige nest van dezen vogel vindt men meestal

tussclien de sparrige takken van eenen digt bebladerden boom of struik

en wel vooral dikwerf in bamboeboschjes. Het is uitsluitend za-

mengesteld uit fijne halmen en enkele weinige worteltjes. Planten-

wol en spinneweb dienen er toe, om deze zelfstandigheden onderling

te verbinden en het nest aan de takkenvast te hechten. De 3 eijeren,

welke de vogel legt, gelijken in kleur en grootte eenigzins op die der

voorgaande soort, hebbende eene lengte van 18 mm. middellijn en

eene dikte van 13—14 mm. Op een licht, naar het blaauwachtig

hellend zeegroen zijn zij met kleine vlekken van een licht grijsachtig

(1) Na het uitblazen verandert deze kleur soms in blaanwachtig-wit.

(2) Muscicapa javanica Lalh. — Platyrhynchus perspicillatus Vieill. — Rhipidura javanica. Als

locroenj kipas is de vogel den Maleiers en als manoek sapoe den Soendanezen op Java bekend.
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roodbruin gespikkeld, vormende deze aan het stompe einde eenen

zeer duidelijken, smallen vlekkenkrans.

13) . Lalage ORIENTALIS Ijoie (1). Het kleine, vlakke nest van de-

zen in tuinen en boschjes in de nabijheid der dorpen menigvuldig

voorkomenden vogel bestaat uit weinige, sleehts onvolkomen onder-

ling verbondene grashalmen en phmtcnvezels
,
vooral de reeds her-

haaldelijk genoemde van den arenboom. Aan den buitenkant is het

niet zelden met enkele stukjes boommos en boomwol bekleed. In

dit kunstelooze nest legt het wijfje zijne 2 tot 3 eijeren, hebbende eene

leimte van 21 mm. en eene dikte van 16 mm. Hunne fj-rond-

kleur is een mat, niet zeer zuiver Avit, Avaarop zieh talrijke liehtbruine

vlekken bevinden, zijnde nu eens over de geheele oppervlakte gelijk-

matig verspreid
,
dan AAX'ér tegen het stompe einde talrijker voorhanden.

14) . Lamus schah L. (2). Toont in zijne levensAviJze opmerkelijke

overeenkomst met zijne europesche geslachtsvenvanten
,
vooral met

L. coLLüRio, als Aviens representant op Ja\'a hij met regt beschouwd kan

AA'orden. Gelijk deze houdt hij zich bij voorkeur in de nabijheid der

dorpen op en bespiedt, op eenen uitstekenden tak zittende
,
de om-

streken naar voedsel. Wil hij van plaats veranderen, zoo laat hij

Avegvliegende zich eerst een Aveinig zakken, vliegt dan in nagenoeg

regte lijn naar het gekozen punt toe en, in de onmiddellijke nabij-

heid daarvan gekomen zijnde, laat hij zich zacht 02)stijgende op het-

zelve neer. Ook zijne stem doet ons aan die der verAwante euro-

pesche soorten denken. Insekten strekken hem hoofdzakelijk tot voed-

sel, doch hij versmaadt ook kleine of jonge vogels niet, ja haalt

deze zelfs uit hunne nesten, ^^an xle gCAA'oonte der europesche La-

niussoorten, hare prooi aan doornen te hechten, om ze zoodoen-

de gemakkelijker te kunnen verteren, heb ik echter tot nog toe

(1) Tin'dus orientalis Gm. — Picnonotm humeraloitles Less. — Camjjephaga striga Riiffles.—Lanius

orientalis auct. — Sylvia leucophaea Vieill. — Ceblepyris orientalis Temm. Als »vianoek moentjang" in

de omstreken van Buitenzorg bekend.

(•2) Lanius bentet Ilorsf. chinensis Gr. De soendasche naam is toen.

4



26 OVER DE ZOOGENOEMDE EETBARE VOGELNESTEN

niets kunnen waarnemen. Gewoonlijk leeft liij, ook bulten den broei-

tijd, paarsgewijze, en neemt een paar gewoonlijk een zeker terrein in,

hebbende daarin zijne geliefkoosde zitplaatsjes
,

op welke men de

vogels bijna dagelijks kan waarnemen. In ’t algemeen houdt zich

Lanius schaii, zoo als reeds vermeld is, over dag bij voorkeur op

boven de .struiken uitstekende takken op en bewoont het kretipel-

hout zelf slechts zelden. Uithoofde deze levenswijze is de vogel ge-

makkelijk gade te slaan en ook het nest niet moeijelijk te vinden,

indien men de struiken, in welker nabijheid men het mannetje voor-

al dikAverf ziet, doorzoekt. Het bevindt zich zelden hooger dan

4— 6 voeten boven den grond. Halmen en stelen van verschillen-

de planten, ook AA’ortels, aan den buitenkant slechts los onder-

lina' verbonden en zoodoende aan het nest een rmv en kunsteloos

voorkomen gevende, stellen hetzelve zamen. Van binnen vormt het

daarentegen eenen zeer regelmatigen halven bol
,
zijnde de genoemde

.stoffen hier fijner, dan aan den buitenkant, en gemengd met enkele

paardenharen. Het gCAA'one aantal eijeren schijnt, volgens mijne

AA'aarnemingen
,
4— 5 te zijn: doch vond ik ook eens 6 stuks. Hun

lengtedoormeter is ;=i 23mm., hun grootste dAvarsche doormeter;=| 11 mm.
Zij zijn glinsterend Avit, Avelke kleur naar het groenachtige helt,

na het uitblazen echter verbleekt en AAut of geclachtig-Avit Avordt.

BoA'endien zijn ze met olijfbruine en grijze vlekken gespikkeld,

Avelke aan het stompe einde grooter en menigvuldiger voorhanden

zijn, en daar eenen nu meer dan minder duidelijken vlekkeiikrans

vormen.

15.) CoRvus ENCA Horsf. (1) Het nest van dezen vogel vindt men
in de kruinen van de hooge en digtbebladerde boomen

,
soms ook

op palmen, en Avel in den hoek aan de basis der bladen. In zijn’

bouAV onderscheidt het zich Aveinig van die der verAvante europesche

soorten, vormende gelijk deze een kunsteloos en onordelijk mengsel

(1) GagaJc is de naam van deze kraai bij de Soendanczen.
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van verschillende halmen, rijsjes en stelen, welke stoffen naar bin-

nen betrekkelijk fijner en gowooiilijk ook met talrijke vezels van

den arenboom en andere palmen zijn gemengd. In dit eenvoudige

,

slechts weinig diepe nest legt het w'jfje 4—5 eijeren, welke

veel overeenkomst hebben met die van onze curopesche bonte kraai,

C. cornix L. Op eenen licht groenen grond zijn ze met talrijke olijf-

bruine vlekken en punten versierd
,
tusschen welke zich nog andeik*

,

olijfgrijze bevinden, zijnde op sommige eijeren zelfs in grooter aantal

voorhanden dan de genoemde bruine. De lengtedoormeter der

eijeren is 46 mm., de grootste dwarsche doormeter —32 mm.
16). Dicaeum RUBROCANUM BoNAP. (1). Zoo als de geheele familie

der Nectariniën door glans en pracht der vederen uitmunt, schijnt aan de

meeste harer soorten ook een eigenaardige kunstige nestbouw eigen

te zijn. Ook het nest van Dicaeum ruhrocanum is een der aardigste

en meest kunstige, die mij bekend zijn. Het bevindt zich aan de

uiterste, dunste einden der takken, niet zelden volkomen tusschen

de bladen verborgen, of soms wel alleen aan den steel van een

blad gehecht. In het algemeen zou het dus niet gemakkelijk te

vinden zijn, indien niet de heen- en weêrvliegende vogels het veel-

al zelve verrieden. Het heeft eene peer- of omgekeerd eivormige

gedaante en de ingang bevindt zich ter zijde en eenigzins naar bo-

ven, zoo dat de eigenlijke nestholte van boven bijna geheel over-

dekt is. Het bestaat uit de fijnste en zachtste plantendeelen

,

uit kleine knopblaadjes
,
brakteen, fijne schorsdeelen van jonge tak-

ken, bloeseilideelen en eindelijk plantenwol (van Gossampinus alha

Hinlt.
,
Asclepias curassavica enz.)

,
-jvelke laatstgenoemde stof in vele

nesten bijna uitsluitend tot bekleeding van binnen dient, bij andere

daarentegen geheel ontbreekt, terwijl nog andere er bijna uitsluitend

uit zamengesteld zijn. Al deze bouwstoffen zijn vast onderling ver-

bonden en verleenen zoodoende aan het geheel een net en regelmatig

(1) Dicaeum cruentatum Horsf.— Ncctanuxa rubrocana T.— Manoeh sepa die vogel in de

Soendalunden op Java genoemd.
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voorkomen. De 2 eijeren zijn op eenen witten grond met vele bruine

vlekken en spikkels voorzien
,
die vooral aan het stompe einde menigvul-

digerzijn, hier niet zelden zamenvloeijen en zoodoende aan het geheel

een als het ware gemarmerd voorkomen geven. Hun lengtedoormeter

is 19 mm.
,
hun grootste dwarsche doormeter 14 mm. Het nestkleed

der jongen komt zeer met dat van het wijfje overeen. Al de boven-

deelen van hun ligchaam zijn olijfbruin; de rug licht naar het

roodachtige hellende
;
de benedensteligchaamsdeelen geelachtig groen

,

welke kleur aan de onderborst lichter wordt en eindelijk onzuiver wit

kan genoemd worden. Vleugels en staart zijn zwartachtig en even

als de karmozijnen bovendekveêren van den staart de eenige lig-

chaamsdeelen
,
in welker kleur het jonge mannetje met het oude over-

eenstemt. De snavel daarentegen, bij den ouden zwart, is bij den

jongen donker oranjerood, gevende aan deze een eigenaardig
,
vreemd-

soortig voorkomen.

17). Anthreptes lepida Bonap. (1) Deze kleine, uiterst vlugge

vogel vindt men nagenoeg overal talrijk in de tuinen en dorpsboschj es

,

en doet zich door zijne weinig verborgene leefwijze en zijne helde-

re, luide stem, die hij vlijtig laat hooren, meer dan andere vogels

opmerken. Met bewonderenswaardige vaardigheid fladdert hij nu

eens door de digt bebladerde boomtakken, waarbij hij zich niet zel-

den even als onze europesche mees omgekeerd
,

het hoofd naar

beneden
,

aan neerhangende bladen en- bloemen klampt
,

om er

naar insekten te zoeken, dan weder glijdt hij gelijk eene muis

langs eenen horizontalen tak of klimt, gelijk eene Sitta of Certhia

op eenen anderen tak steil naar boven, waarbij hij zijn’ staart nage-

noeg loodregt omhoog houdt. Zoo is hij gedurende den geheelen

dag bijna onophoudelijk in beweging en zal men hem maar zelden

zien stilzitten. Het bijzonder kunstige nest van dezen vogel bevindt

( 1 )
Certhia lepida Luth. — Nectariuia lepida T. — Nectariaia malacceasis Gray. — Anthreptesjavanica

Sw. — Bekend als kitjoeït in de streken van Buitenzorg.
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zich gcwooiilijk aan het uiterste uiteinde der takken van hoornen

en struiken, en zijne bestemming laat zich bij oppervlakkige be-

schouwing dikwijls moeijelijk herkennen. Het is zakvormig en van

betrekkelijk aanmerkelijke lengte, aangezien het niet zelden 5 of 0

malen langer dan breed is. De ingang bevindt zich op zijde van

het nest
,
en wel hoe langer hetzelve is

,
des te meer naar bene-

den, zijnde van boven door een klein, dakvormig uitsteeksel te-

gen het slechte weder beschermd. De buitendeelen zijn zamen-

gesteld uit enkele drooge bladen, boommos, fijne bastdeelen van

jonge takken, brakteen enz.
,
welke zelfstandigheden door boomwoldra-

den en stukjes rupsenweb onderling verbonden zijn. Zoo heeft het nest

niet zelden een zonderling voorkomen, en zal men de van de takken

neerhangende, onordelijke massa veel eerder voor een toevallig konglo-

meraat van mos, schors- en bladstukken houden, dan voor een vo-

gelnest. Het binnengedeelte is met boomwol
,

enkele paardenharen

en veêren bekleed en zoo diep, dat men door den ingang slechts

het hoofd van den broedenden vogel zal kunnen waarnemen. Het

aantal eijeren schijnt, volgens mijne waarnemingen, het getal 2

niet te boven te gaan. Hun lengtedoormeter is 16 mm.
,
hun

grootste dwarsche doormeter 12 mm. Op eenen onzuiver witten grond

zijn ze met grijsachtig- bruine stipjes gespikkeld, tusschen welke

zich nog enkele zwartachtig-bruine bevinden
,
zijnde meestal van eenen

eenigzins helderen kring omgeven en zoodoende het voorkomen hebben-

de van gebrand te zijn. Overigens variëren deze eijeren met betrek-

king tot de bruine kleur der vlekken
,
door nu eens in ’t grijsachtige

,

dan weer in 't geelachtig bruine over te hellen. Deze vlekken bevin-

den zich steeds in grootere menigte aan het stompe einde en vormen

hier veelal eenen ni^ eens meer dan weder minder duidelijken

vlekkenkrans.

18.) Araciinotiiera INORNATA Temm. (1). Het nest vaii dezeii vogel

1) Cinivjris affinis Ilorsf. — n Klatjes” der Soendanezen.
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laat zich in zijn’ bouw slechts weinig met die der voorgaande soor-

ten vergelijken, doet ons echter eenigzins aan dat van Friiiia fa-

miliaris Horsf. denken. Zoo heb ik het meermalen tusschen de van

natuur reeds eenigzins zamengevouwden bladen van Alpinia malaccensis

{Ladja goa) gevonden, miste echter op het eerste gezigt het voor-

noemden vogel zoo karakteristische
,
kunstige zamenhechten der beide

bladkanten door middel van draden. Het nest heeft de gedaante

van eenen schuins naar boven en voren open’ zak en bestaat uit

fijne halmen en plantenvezels
,
Avelke stoffen aan den buitenkanf nog

met enkele grovere zelfstandigheden, vooral stukken van drooge

bladen gemengd zijn, terwijl aan den binnenkant niet zelden ook

boomwol ter bekleeding van het nest is gebezigd. De 2 weinig

glanzige witte eijeren, hebbende eenen lengtedoormeter van 17 mm.
en eenen grootsten dAvarschen doormeter van 12—13 mm, zijn aan het

stompe einde met eenen krans van lichtgrijze vlekken en streepjes

voorzien
,

tusschen welke zich nog enkele ZAvartbruine bevinden.

Enkele dezer vlekken bevinden zich over de geheele oppervlakte ver-

strooid, maar deze zijn meestal klein en slechts spaarzaam voorhan-

den. Overigens verschilt ook hier de kleur der spikkels soms aan-

merkelijk, vooral der grijze, door in het roode over te gaan. Deze

eijeren AA^^aren echter meestal reeds eenigen tijd bebroeid, en dus zou

dus de veranderde kleur Avel aan die omstandigheid kunnen Avorden

toegeschreven.

19.) Ploceüs hypoxanthüs Blyth (1). Het uitermate kunstige,

tleschvormige nest van dezen vogel is zoo bekend en zoo dikAverf be-

schreven, dat het overbodig zou Avezen, er verder geAA'ag van te ma-

ken. Ik zal dus slechts opmerken, dat de 3 eijeren, die ik in een

nest vond, glinsterend AAut zijn, eenen lengtedoormeter van 12mm. en

eenen grootste dAA^arschen doorraeter van 15mm. hebben.

(1) Loxla hypoxantha Daud.— Fnmjilla pldlip)pina Ilorsf. raa3. — Fr. manyar Ilorsf. fem.

—

Ploceus philippinus T. — Manoch manja der Soendanezen.
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20) . Loxia (Munia) malacca
,
L. (1) Het nest van dezen in bebouwde

streken overal op Java voorkomenden vogel bevindt zich bijna altijd

op geringe hoogte boven den grond
,
in de takken van eenen lagen boom

of struik. In verhouding tot den vogel is het van aanmerkelijke

grootte en heeft eene nu meer dan minder halfbolvormio-e o-edaan-O O O

te, zijnde in dit geval van boven geheel open. Niet zelden ech-

ter is het van boven gedeeltelijk overdekt en bevindt zich alsdan

de ingang meer op zijde. Deze verschillende bouworde rigt zich

naar de plaats, op welke het zich bevindt. Daar waar het reeds dooi-

de natuur voor regen enz. beveiligd is, heeft de vogel niet noo-

dig, het door eene bijzondere inrigting te beschermen; in het te-

genovergestelde geval is het daarentegen ook van boven overdekt. De
nestmaterialen bestaan aan den buitenkant uit betrekkelijk grove

stoffen, gras- en rijsthalmen, wortels enz., zijnde slechts los on-

derling verbonden en zoodoende aan het geheel een onordelijk en

verward voorkomen gevende, gelijk wij dit ook aan de nesten

onzer europesche musschen ontwaren. Naar binnen zijn de materia-

len fijner en duurzamer onderling verbonden en stellen eene vrij

goed afgeronde uitholling daar. Het aantal der glinsterend witte eije-

ren, hebbende eenen lengtedoormeter van 14—15 mm. en eenen groot-

sten dwarschen doormeter van 10— 11 mm. schijnt niet altijd gelijk te

wezen: ik heb er — 7 gevonden, welke omstandigheid misschien in

verband moet gebragt worden met den ouderdom der vogels.

21) . Estrelda PUNICEA Blyth (2). Een kleine, lieve vogel, die

in zijn uiterlijk voorkomen veel gelijkt op de in de zuidelijke

deelen van Azië, vooral in Indië te huis behoorende Estrelda {Frin-

gilla) amandava Gr. Hij is echter aanmerkelijk kleiner dan deze

en buitendien onderscheidt zich het mannetje van dat der andere soort

(1) Loxia ferruejinea Lath. — L. iilncapilla Vieill. — Coccothrausfes javanensis et sinensis Gr.

—

Fringilla malacca aiict. — F. braccata et atricapilla Licht. — Amadina javensis Blyth.— A. malacca

et sinensis Gr.— Munia malacca, rxibro-7iigra et ferruginosa Blyth. — Boeroeng prit der jMaleijers.

(2) Fringilla punicea Ilorsf.— Estrelda amatiduva Gr.—De Soendanezen noemen dezen vogel «oessing.”
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door het hooger rood en de aanmerkelijk grootere witte vlekken van

zijn ligchaain. Het nest van Estrelda punicea BI. heb ik slechts twee

malen gevonden, en wel in geringe hoogte boven den grond in de

vertakkino'en van eenen la^en struik. Deze nesten hebben eene na^e-O O C*

noeg bolvormige gedaante: zij zijn goed en regelmatig van grashal-

men gebouwd en van buiten nog met eene menigte van los zamen-

hangende grovere halmen en stelen omgeven, gelijk wij dit reeds

bij de voorgaande soort hebben gezien. De regelmatig afgeronde

binnenholte is met fijne graswol gevoerd, en de eenigzins naauwe

ingang, die naauwelijks groot genoeg is, om de vogels te laten passe

ren, bevindt zich boven, een weinig terzijde. In dit donzige, warme

nest legt het wijfje 4— 5 glinsterend witte eijeren, die eenen

leno’tedoormeter van 13-14 mm. en eenen grootsten dwarschen door-

meter van 10,5 mm. hebben. Bij de pas geborene jongen valt bij

het eerste gezigt in het oog, dat het zwarte pigment van den sna-

vel en de binnendeelen van den bek zich van verscheiden punten

uit te gelijk ontwikkelt, zoodat deze overigens vleeschkleurige dee-

len zwart gevlekt zijn en zoodoende aan de vogels een eigenaardig

voorkomen verleenen.

22). Columba tigrina T. (1) bouwt gelijk de europesche wilde

duivensoorten een bijzonder eenvoudig en kunsteloos nest, grooten-

deels bestaande uit slechts weinige, los en onvolkomen onderling

verbondene kleine rijsjes
,
worteltjes, grove grashalmen enz.

,
zoodat het

niet zelden reeds bij het wegnemen van zijne plaats, zijnde ge-

wooidijk in de kruin van eenen digt bebladerden boom, uit elkander

valt. Het geheel vormt een in het midden maar weinig verdiept

konglomeraat der genoemde stoffen
,
zijnde dikwijls slechts digt genoeg,

om de 2 glinsterend witte eijeren niet te laten doorvallen. Deze hebben

eenen lengtedoormeter van t 28 mm. en eenen grootstcn dwarschen door-

(1) Turtur cliinensis — Columba {Turtur) surattensis Gm,— Bocroeng koehoer der Maleijers en

Socndanezen.
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meter van 22 mm.
,
zijnde van cene fraai regelmatig ovale gedaan-

te, zoodat liet moeljelijk valt aan hnn een spits en een stomp ein-

de te herkennen.

22). Columba bitorquata T. (1) Het nest van dezen wel overal

voorkomenden, maar nergens zoo talrijken vogel als de voorgaande,

is eenigzins beter gebouwd dan liet zoo even beschrevene. De het

zamenstellende bouwstoffen zijn wel is waar in de hoofdzaak dezelf-

de, doch eenigzins fijner, vooral de aan den binnenkant gebezigde,

en verleenen zoodoende aan het geheel een meer bevallig voorko-

men. Niettemin zijn al deze materialen ook in dit geval slechts

los en onvolkomen onderling verbonden. De beide glanzig witte

ei] eren onderscheiden zich van die van G. tigrina T. door eenen dik-

keren, meer gedrongenen vorm, zoodat ze korter en ronder schij-

nen te zijn. Hun lengtedoormeter is, gelijk bij de genoemde soort,

tz: 28 mm. terwijl hun grootste dwarsche doormeter 23—24 mm.
bedraagt, dus 1 of 2 mm. grooter is dan bij G. tigrina T.

24). Columba oxyura T. (2) Deze fraaie duif beivoont hoofd-

zakelijk de hooger gelegene bergivouden op Java, ja men vindt haar

zelfs nog op do toppen der hoogste bergen. Deze soort is eene ech-

te beiYOonster van de bergwouden en bezoekt slechts zelden de la-

ger gelegen, gekultiveerde landen. Haar nest, gelijk dat van C. ti-

grina T. een slechts los verbonden konglomeraat van kleine takjes

en wortels vormende, hetwelk reeds bij het wegnemen van zijn

plaats uit elkander valt, heb ik slechts één keer gekregen. Het
bevatte tAvee glanzig Avitte eijeren, hebbende eenen lengtedoormeter

A'an 31 mm. en eenen grootsten dwarschen doormeter van 23 mm.
zijnde dus aanmerkelijk grooter dan die der bovenbeschrevene

soorten.

(1) Tartur hitorquatus— Onder den naara van n deroeh" overal bekend.

(2) rm-o« Vieill. {Vinago Cuv.) oxyura T. — TFa/i7; gogok der Soendanezen.

4%
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25). CoLUJiBA MALAcCENsis, Gm. (1) Hct iiGst clezci* kleiiiG lieve

duif overtreft door zijnen bevcalligen vorm en betere afronding

opmerkelijk de in het voorgaande beschreven duivennesten. Het

bestaat uit betrekkelijk fijne halmen en stelen van verschillende

grassoorten, die onderling beter, dan men het van duiven gewoon is

,

zijn verbonden. De beide schoon ovale, glanzig witte eijeren heb-

ben eenen lengtedoormeter van 22 mm. en eenen grootsten dwar-

schen doormeter van 18 mm.

(1) Columba [Geopelia Swains.) striata L.— bantümensis Sparrm.— sinica L. — Bocroeng perkoetoet

der Maleijers en Soendanezen.
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S U M A T R A S C II E N E U S II O O R N V O G E L S
,

DOOR

II. V ON 11 O S E X 13 E 11 G.

(Met afbeeldingen].

G Buceros makiyaniis Baffl.

7 I/ comatus BafG.

8 II corrugatus Temm. eii

9 II galeatus L. Gm.

In de Verhandelingen over de Natuurlijke geschiedenis der Neder-

landsche Overzeesche bezittingen (Zoölogie, ornithologisch gedeelte),

geven op pag. 21 vs. de verdienstelijke natuuronderzoekers de heereii H.

8chlegel en S. Miiller een overzigt der neushoorn- of jaarvogels (Bu-

ceros) van dezen archipel. Daarin worden de volgende negen soor-

ten opgenoemd als op Sumatra te huis behoorende: te weten:

1 Buceros rhinoceros L.

2 II bicornis L.

d II monoceros Sh.

4 II malabaricus L. Gm.

5 II galeritus Temm.
Dit groote aantal van aldaar levende soorten moet met eene tien-

de soort vermeerderd worden en wel met Buceros plicatus Lath.,

die tot heden alleen bekend was als op Java te leven. Gedu-

rende een langjarig verblijf op Sumatra’s Westkust zag ik toch ver-

scheidene tot deze soort behoorende exemplaren, Avaarvan ik drie zelf

bezat. Allen waren mannetjes (kenbaar aan den citroengelen keelzak)

en gevangen in de Tappanolische, met oorspronkelijk woud bedekte,

zeer bergachtige bovenlanden en in de zware bergbosschen noordwaarts

van Padang nabij de maleische kampong Kassan. De toen door mij

ontworpen beschrijving, alsmede de teekening van den kop, komen
naauAvkeurig overeen en met des heeren IMüllers beschrijving van

1
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den Javasclicn vogel en met de voorwerpen, die ik later aldaar zelf

zag. Derhalve durf ik dan ook gerustelijk de exemplaren van Sumatra

verklaren als te belmoren tot Buceros plicatus, en van de drie soorten

van dit geslacht, welke Java voedt, was er dus niet een enkele, aan

dit eiland uitsluitend eigen. Buceros plicatus is alzoo over een lengte-

uito-estrektheid van circa achttien graden ( ;=: 270 geogr. mijlen.)

verbreid. De I\Ialeijer noemt hem // anggang-boekiet // (
// anggang n is

de kollektieve naam voor rhinocerosvogel i*); // boekiet^/ beteekent

berg) en de vogel behoort op Sumatra tot de meer zeldzame soorten van

zijn geslacht, terwijl hij op Java juist onder de meest verbreide

kan gerangschikt worden. Even als op laatstgenoemd eiland vindt

men hem ook op Sumatra meest paarsgeAvijze in de eenzame berg-

wouden, soms ook langs den kant der daarin verscholen liggen-

de ladangs, steeds de kruinen der hoogste boomen tot zitplaats

kiezende. Om die reden en Avegens zijne schuAvheid is de vogel niet

gemakkelijk onder schot te krijgen; een ruAA', luid door het stille bosch

klinkend, //korrkak»/ herhaalde keeren uitstootende, vliegt hij
,
alvorens

de jager genoegzaam genaderd is
,
reeds op

,
in eene tegenovergestel-

de rigting heen spoedende, onder het aan dit vogelgeslacht eigene

door den AA'iekslag voortgebragte gesuis.

AVat Buceros'corriigatus aangaat, verkreeg ik insgelijks gedurende

mijn verblijf te Padang tAvee schooiie leAmnde mannelijke exemplaren

afkomstig uit de aan zeldzame dieren zoo rijke noord- en oost-

AA'aarts A’an deze plaats liggende bergbosschen. Daar mijne voor-

AA'erpen eenigzins verschillen met de beschrijving dezer soort van

de heeren Schlegel en IMüller, zal ik de mijne, naar het leven ont-

Avorpen
,
hier mededeelen.

Bek goudgeel, naar voren Avit; hoorn en achterste gedeelte van den

bovenbek purper, in ’t scharlaken; achterhelft A’an den onderbek met

eene lichtbruine, iets bovenliet overige gedeelte des snavels verhevene

plaat bedekt, voorzien Avan een vijftal schuins naar voren loopende

(*) Wegens eene zeer oppervlakkige gelijkenis op zekeren afstand gezien, past de Maleijer de

naam van «anggang» ook toe op een’ vogel in eene geheel andere ondei’afdeeling te huls behooren-

de, op den sumatraschen kormoran (Carbo sumatrensis? namelijk, die hij «anggang ajer » -water-

anggang» noemt.
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d\varsr>T0Gvcn
;
aan de basis des beks een zwarte tot aan de nensg-aten

reikende band; deze laatste door eene smalle liclitblaanwe huid om-

zoomd. Iris bruinrood. De naakte, het oog omgevende huid
,

lieht-

blaaiiw; keelzak wit; pooten aschkleurig. Ligchaam zwart, aan de

bovenzijde met metaalgroenen glans; de wangen benevens de zijden

en het voorste gedeelte van den hals tot aan borst en scliouders ei-

troengeel; cindhelft der staartpennen bruin. Adeiigellengte 0"\‘b), de-

vijfde groote slagpen het langste. Behoort, behalve op Sumatra

,

ook op het Indische vaste land en op Borneo te huis.

Het verwondert mij, dat de heer S. IMüller in zijne beschrijving

des voo-els frewao' maakt noch van den zwarten band aan de snavel-O O O

basis, noch van de gele halsklenr; mogelijk is deze laatste al-

leen aan het oude mannetje eigen in den paartijd. Ook ben ik zeer

geneigd de maleische benaming dezer soort // anggang-koenjit v

(^/koenjit'/ saflfraan) van die kleur af te leiden. Jammer maar, dat de-

ze schoone, tegen de overige kleuren scherp afstekende tint zoo uiter-

mate vergankelijk is. Bij beide mijne exemplaren verbleekte ze meer

en meer naar mate de huid na den dood des vogels drooger werd

,

om reeds na weinig dagen voor eene vuile isabelkleur plaats te

maken. Tdcn kan haar gevoegelijk in dit opzigt vergelijken met de

bleeke rooskleur van den buik van onze europesche groote duikeend

(Mergus merganser L.^, die even spoedig na het afsterven ver-

dwijnt. In dc afbeelding des ouden vogels, welke de heer Tem-
minek in de Planches coloriées N» 531 geeft, zijn hoorn en basis

van den bovehbek te bleek gekleurd; verder is daarin onjuist aange-

geven de kleur der plaat van den cmderbek (geel in stede van licht-

bruin)
,
de naakte wanghuid (violet in stede van lichtblaauw) en

eindelijk de keelzak (rood in plaats van wit).

Buceros gracilis Tcmm. (PI. Col. No. 535) van Sumatra
,
is de jonge

vogel van Buceros corrugatus (C. L. Bonaparte Consp. Gen. Av. S. I.

p. 90 no 261, 2); ook in die afbeelding zijn wang, huid en keelzak

foutief gekleurd.

Tot beter begrip mijner beschrijving van Buceros corrugatus voeg ik

hierbij eene teekening van den kop des vogels (Fig. 1', door mij op

vijfachtsten der natuurlijke grootte naar het leven geschetst.
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Van den jongen vogel eindelijk, des, gelijk voren gezegd is, even-

eens op Siiinatra voorkomenden Bueeros galeatus, volgens mijn weten

geene afbeelding in eenig ornitliologiscli plaatwerk bestaande en de

moeijelijkheid in aanmerking nemende, om in ’t bezit van een jong

voorwerp te geraken, heb ik vermeend aan deskundigen en lief-

hebbers geene ondienst te bewijzen, door de mededeeling eener ins-

gelijks naar het leven vervaardigde teekening des kops van zulk

een voorwerp in jeugdigen leeftijd (Fig. 2), op twee derden der natuur-

lijke grootte. De bek des ouden vogels, daarmede ten eenenmale in

kleur en vorm verschillende
,

is bij den voornamen ]\Ialeijer op Su-

matra zeer o-ezocht tot het doen vervaardio'en van handvatsels voorC O
krissen en sejwars, waartoe de kompakte gedachtige massa gebezigd

wordt, waaruit de hoorn bestaat. Een wapen, van zulk een hand-

vatsel voorzien, verkrijgt daardoor in het oog des inlanders bijzon-

dere eigenschappen: het wordt //betoea”.

Sedert jaren reeds hield ik mij bezig, gedurende mijn verblijf ter

Sumatra’s westkust, met het maken van verzamelingen en het doen

van nasporingen aangaande de leefwijze
,
voortplanting enz. der inheem-

sche A’Ogels. Ofschoon het mij nu met geringe middelen mogt

gelukken, eene verzameling te maken van vogelhuiden benevens

eene kleine
,

echter geenszins onbelangrijke kollektie van eijeren en

nesten, kon ik toch nimm-er in ’t bezit geraken van de eijeren van

Bueeros, niettegenstaande de uitlooving van eenige guldens als prijs

voor elk ei; want deze vogels nestelen inliet zwaarste woud op aan-

merkelijke hoogte boven den grond, in uithollingen der reusachtige

stammen, die zelfs voor den besten inlandschen boomklimmer onge-

naakbaar zijn en waarvan het afkappen veelal ondoenlijk of te kost-

baar is. Derhalve verkrijgt men dan ook maar hoogst zelden jeugdige

exemplaren, zijnde mij gedurende mijn geheel verblijf op Sumatra

alleen twee jonge en een oude vogel dezer soort aangebragt ge-

worden, waarvan de kop van den kaatsten nu nog in mijn bezit is.

Aan de twee middelste, aanmerkelijk verlengde staartvederen kan

men den ouden Bueeros galeatus reeds op grooten afstand van alle

overige sumatrasche neushoornvogels onderscheiden.

Batavia 7 April 18S7.
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SAMADERINE
EEN NIEUW LIGCHAAM, AFGESCHEIDEN UIT DE

SAMADERA INDICA GAERTN.

(GATIP PAHIT MAL.)

DOOK

D. fV. ROST VAIV TOIVIVIIV&KW.

Het scheikundig onderzoek van planten en hare deelen, laat in

den Indischen Archipel nog steeds een ruim veld ter bearbeiding

over aan de weinigen, welke zich tot heden toe daarmede bezig heb-

ben gehouden. Nu is het, wel is waar, niet te ontkennen dat inde

laatste jaren, in deze schoone rigting, meer werkzaamheid werd aan

den dag gelegd dan vroeger het geval was
,
maar toch blijft het aan-

tal gedane analysen nog altijd klein, vergeleken bij het groot aantal

gewassen
,
van welker zamenstelling men nog niets opgeteekend vindt.

Het is tevens niet te loochenen, dat bij dusdanige onderzoekingen, de

praktische resultaten dikwijls zeer gering te noemen zijn, en men
zich veelal vergenoegen moet met de opmerking, dat het eenige re-

sultaat hetwelk men verkregen heeft, bestaat in diO. zekerheid

^

dat men
daarvan geene bijzondere toepassingen voor het algemeen te verwachten

heeft; — toch zijn dergelijke resultaten ontegenzeggelijk van een groot

nut, want ofschoon niet alle onderzoekingen door eene schoone uit-

komst bekroond kunnen worden, zoo is toch in het streven daarnaar

reeds veel goeds gelegen
,
al ware het alleen daarin

,
dat men door de

bekendmaking dezer resultaten, eene schifting daarstelt, tusschen
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reeds onderzochte cn nog niet onderzochte 'planten. Dit moet groot voor-

deel aan de wetenschap, en tevens gemak aan diegenen verschaffen,

welke na ons, deze taak zullen wenschen te vervolgen. Nadat ik

mij gedurende verscheidene jaren bezig gehouden had, om, zooveel

als tijd en omstandigheden het toelieten, de zamenstelling der tro-

pengewassen uit te vorschen
,
en het eerste twintigtal mij weinig meer

dan negatieve uitkomsten opgeleverd had, ben ik eindelijk zoo ge-

lukkig geweest, om eene inheemsche plant te onderzoeken, welke

van uit meer dan één oogpunt beschouwd, mogelijk groote waarde

niet alleen voor de wetenschap
,
maar ook voor de geheele maatschap-

pij bezitten kan.

llccds voor langen tijd, had de buitengewone bitterheid van den

bast en de vruchten der aan het hoofd dezes genoemde plant, mij-

ne opmerkzaamheid tot zich getrokken, en het is alweder aan de

uitstekendheid van s’ lands plantentuin te Buitenzorg en den echt

wetenschappelyken zin van den heer hortulanus J. E. Teijsmann te

danken, dat ik in de gelegenheid ben gesteld geworden, om het

hier beschrevene onderzoek te kunnen bewerkstelligen.

De Samadera indica Gaertn. (Vittmannia elliptica Vahl.) bij de

inlanders onder den naam van Gatip pahit bekend, is een op Java

inheemsche en in de residentie Bantam voorkomende boom, behoo-

rende tot de klasse der Therebinthinae, en de orde der Simarubeae

van het plantenstelsel van Bartling. Zij werd door den hoogleeraar

C. L. Blume in zijne Bijdragen pag. 250 en 251 reeds beschreven,

maar schijnt toch tot heden toe nog weinig onderzocht te zijn; ten

minste wordt in een der nieuwste werken over phvtochemie (dat

van Proff. T. Eochleder 1854) slechts aangehaald dat de Avortels,

bast en bladen dezer plant zeer bitter zijn. Het is een sierlijke

boom, die in s’ lands plantentuin bijzonder welig opgroeit, en zich

door een overvloedig vruchtdragen onderscheidt. De vruchtpitten,

welke in groote lederachtige hulsels besloten zijn, hebben geheel den

vorm en het voorkomen van amandelen en een gemiddeld gewigt

van 11/5 gram. Zij zijn zeer rijk aan olie, en kenmerken zich door
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eenen zoo bitteren smaak, dat ik niet geloof, zij liierin door welk

plantenprodukt dan ook, overtrolfen worden, De boom, die reeds

binnen weinige jaren eene aanzienlijke hoogte bereikt heeft, heeft eenen

bast, die zich mede door groote bitterheid onderscheidt, zoodat een

onderzoek naar de eigenschappen van een en ander zich zeer aan-

beval. De resultaten daarvan volgen hier omniddellijk
,
dewijl ik bij

eene analyse zoo eenvoudig als deze, het niet noodig geoordeeld heb,

om in eene eenigzins meer uitvoerige omschrijving daarvan te treden.

Alleen merk ik hierbij op, dat alle de in de analyse aangeduide

bestanddeelen
,
zoo naauwkeurig mogclijk, tot hunne werkelijke waar-

de zijn teruggebragt, door b. v. datgene, wat door alkohol uitge-

trokken was, weder met ether en water te behandelen, en het hier-

door opgeloste op te tellen bij de oorspronkelijke ligchamen, welke dooi-

de uittrekking met deze vloeistoffen verkregen waren enz., terwijl

verder van alle tevens de asch bepaald en deze van het oorspronke-

lijke gewigt afgetrokken is. In één woord, ik heb zoo gehandeld,

als tot het verkrijgen van naauwkeurige cijfers onvermijdelijk noodig

was; de uitkomsten waren als volgt,

100 deelen van de vruchten en den bast der Samadera indica

bestonden uit in

de

Ether oplosbare deelen (Olie)

Wijngeest u // (Hars)

Water opl®. //(Looizuur, samaderine,
(

Extraktiefstof enz.)
|

In Potassa opK deelen (Acid. pecticum) .

Minerale deelen

Cellulose

Water

Verlies

vruchten — den bast

34,2(30 (Vet) 1,400

8,380 5,119

10,585 2,203

0,160 sporen.

2,733 7,931

39,000 70,656

4,577 11,832

0,305 0,850

Zamen 100,000 100,000
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De eigenschappen dezer ligcliamen waren de volgende:

Van de vruchten.

De olie: is kleurloos, bezit eenen

eigenaardige!! reuk, geen gekeninerk-

ten smaak en is ligter dan water;

zij brandt met eene geelwitte en sterk

roeto’evende vlam, en vormt met loo-

gen zeepen^ die zeer goed ten gebrni-

ke geschikt zijn.

De hars: is eene bruine, zeer bit-

ter smakende stof, welke snel de voch-

tiirheid der lucht tot zich trekt en

daarna vervlaeit. Door water wordt

zij een weinig opgelost, en deze op-

lossins: "eeft met chlor. ferri een, zwar-

ten nederslag (looizuur).

Verhit wordende smelt zij, blaast

zich vervolgens op, en verbrandt on-

der verspreiding van eenen harsach-

tigen reuk, zeer gemakkelijk, laten-

de eene lichtgraauwe asch terug. De-

ze laatste vervloeit en is in water

nagenoeg geheel oplosbaar; zij be-

staat voor het grootste gedeelte uit

chloruren van Izalk en potasch met

sporen van ijzer.

De in ivater oplosbare deelcn zijn

Van den bast.

Het vet: is lichtgeel gekleurd, rea-

geert neutraal en bezit eenen olie-

achtigen
,
bitteren smaak (veroorzaakt

door een weinig in den niet geheel

watervrijen ether opgeloste Samaderi-

ne); is verder van eene weeke, hars-

achtige konsistentie, en laat zich in

draden uittrekken. Door loogen wordt

het slechts gedeeltelijk verzeept, en

bestaat uit een mengsel van vet en

een harsachtig ligchaam.

De hars: komt nav-enoec; met die

der vruchten overeen; alleen geeft de

oplossing er van in water, een veel

sterker nederslag met chlor. ferri
,

dan die der vruchten.

De in icater oplosbare deelen van den
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licht bruin gekleurd, en laten na

uitdamping een extrakt terug
,
dat in

de lucht vervloeit. Zij zijn echter niet

zoo sterk bitter, als hetgeen door al-

kohol opgelost was, en is als een meng-

sel van extractiefstoffen
,
suiker, looi-

zuur en Samadcrine te beschouwen. De

asch ,
welke zij na de verbranding te-

ruglaten
,

bruischt met zuren z^yak

op
,
en bestaat evenzoo grootendeels

uit chloruren van JmIJc en potasch.

De minerale deelen lossen in water

gedeeltelijk op, welke oplossing al-

kalisch reageert; zij bestaan voor ver-

re we o; het o-rootste gedeelte uit chlo-ö ö O

ruren van kalk en potasch.

bast, hadden nagenoeg dezelfde ei-

genschappen, als die der vrucliten.

De minerale deelen van den bast,

bevatten silica, yzeroxi/de

,

en onder-

scheiden zich vooral door een groot

gehalte aan chlooipotassium, dat uit

de oplossing van den bast in water,

bij de uitdamping en verkoeling daar-

van, reeds kristalliseert.

Het belangrijkste bestanddeel dat den bast en de vruchten der

Samadera indica kenmerkt, is ongetwijfeld de daarin door mij aan-

getoonde Samaderine. De hoeveelheid van beide, ter mijner beschik-

king gesteld, was te gering, om dit ligchaam in eene eenigzins be-

duidende mate te verkrijgen, maar toch voldoende om zijne voor-

naamste scheikundige reaktie’s, duidelijk te kunnen aanwijzen. Het

werd verkregen, door de in water opgeloste en tot extraktdikte uit-

gedampte deelen, met kleine hoeveelheden alkohol, herhaaldelijk te

behandelen, waardoor het grootste gedeelte der Samaderine kristal-

vormig terugblijft. Door oplossing in water en warme trekking met

dierlijke kool werd zij vervolgens regt goed afgescheiden.

De Samaderine is wit glinsterend van kleur en plaatvormig, eenig-

zins vederachtig gekristalliseerd. Haar smaak is zoo aanhoudend en

intensief bitter, als ik tot heden toe bij geen dergelijk ligchaam
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waargenomen heb. Bij verhitting smelt zij en verspreidt daarbij dam-

pen, welke ingeademd eenen bitter scherpen smaak bezitten, terwijl

zij bij voortgezette hitte verkoolt en wegbrandt, zonder een spoor van

asch terug te laten. In water lost zij gemakkelijker op dan in alkohol;

deze oplossingen reageren volkomen neutraal; op cyan. pot. et ferri,

sulphas cupri, nitras argenti, chlorid. platin. Tra Jodii, sulphas prot.

ferri, chlorid. ferri en bichromas potassae oefent zij niet de minste

reaktie uit; door acid. nitric. en acid. hydro-chloric. wordt zij geel

gekleurd, terwijl zich door toevoeging van een weinig acid. sidphur.

concentrat., terstond eene prachtige rood-violette kleur vertoont welke na

verloop van eenigen tijd verdwijnt, en eene massa vederachtige,

sterk iriserende kristallen achterlaat, welker waren aard ik echter

niet verder heb kunnen onderzoeken.

Wanneer men bedenkt
,
dat de geheele hoeveelheid bast en vrucht-

pitten, welke ik tot opsporing der Samaderine aanwenden konde,

nog geen zeven ned. oneen bedroeg, dan zal het niet vreemd voor-

komen, dat ik voor het tegenwoordige geene meerdere kenmerken-

de eigenschappen van dit ligchaam kan mededeelen, vooral daar ik

tevens eene kleine hoeveelheid overhouden moest, om haar bestaan

ook voor anderen te kunnen konstateren. Het is echter thans ontegen-

zeggelijk uitgemaakt, dat de door mij opgespoorde Samaderine is,

een goed gekenmerkt ligchaam
,

nieuw voor de wetenschap en tot

die reeks van indifferente, kristalliseerbare organische ligchamen be-

hoorendc, in welke de Salicine, Phlorizine en andere, eene zoo be-

langrijke plaats innemen.

De vruchtpitten der Samadera indica bevatten
,

zooals ik reeds

aangehaald heb, behalve 34% olie, mede hetzelfde bittere ligchaam

,

als dat wat in den bast aaiiAvezig is, ten minste waren al de opge-

noemde reaktie’s ook op dit van toepassing. Wanneer evenwel door

eene genoegzame aanplant, of door het vellen van eenige Samadera-

boomen in de residentie Bantam
,
een grootere voorraad van den bast

en de vruchten dan ik bezat, tot een onderzoek beschikbaar gesteld

wordt, dan zal bepaaldelijk dienen uitgemaakt te worden.
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1° de overeenstemming van de in den hast ontdekte stof, met die

in de pitten der vruchten.

2^ de hoeveelheid aan Samaderine
^
welke gemiddeld in heide voor-

handen is.

3® hare elementaire zamenstelling en meest voordeelige bereiding.

4° haar nut voor de geneeskunde
,
en

5° de geschiktheid der olie uit de vruchtpitten, tot verlichting of

zeephereiding.

De reaktie met zwavelzuur^ welke voor de Samaderine zoo ken-

merkend is, zal zeer zeker ook tot de vraag leiden, of dit ligcliaam

even als de Salicine en Phlorizine, daardoor omgezet wordt in eene

andere verbindino; en druivensuiker. De beslissing van alle deze vraag-

punten echter blijft voor lateren tijd bewaard.

Ik kan gevoegelijk hier eindigen, met de hoop dat de belang.stel-

lende aandacht, zoowel van genees- als van scheikundigen^ op dit lig-

chaam zal worden gevestigd. Het is de eerste, goed gekenmerkte

kristalliseerbare zelfstandigheid van dien aard
,
welke in deze gewesten

w’erd ontdekt. Moge dit spoedig gevolgd woorden door de aantoo-

ning van andere soortgelijke stoffen
,
welke ontwijfelbaar in nog zoovele

niet onderzochte gewassen van onzen schoonen Archipel huisvesten.

Buüenzorg , Julij 1857.
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SUA SPONTE CRESCENTIBUS ANNIS 1S55 ET 1S5G.
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{Continuatio ^"ol I).

I\L H Y]\IE NO PHYLLE AE.

GG. Trichonianes marchantioides Zipp.

(Zippelius in lierb. hort. Bogor.)

Odserv. Valde accedit 2\ muscoidi Sw. (Flook. 1. c. 117. 9) quod

autem ditfert: fronde oblono’o-lanceolata subsessili et venae intramar-O
ginalis differentia

;

— T. Petersii A. Cray (Hook. Icon. t. 986) differt

fronde oblongo-lanceolata minore, hinc inde margine stellato-pilosa

,

soro terminali solitario.

Diagn. Caudice repente
,
dein glabriusculo

,
fronde parva erecta sti-

pitata oblonga aut obovato-oblonga
,
apice obtirsa nunc truncata, nunc
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riabellatim dilatata ct acaita
,
basi longiter ciineato-attcnnata

,
niarginc

mula lata et sinnato-pinnatitida
,

venis pinnatis plermncpie furcatis,

vena marginali nnlla junctis involucris co
,
totis immersis aut medio

exsertis, infundibnliformibus c}dindricis ore dilatato orbiculari.

IIabit. arbores sylvarum montium Javac occidentalius Zipp.

Descript. Caudex filiformis longiter prorepens flexuosus ramosus

primo velutinus, dein pubcrulus
,
truncis arborum adhaercus. Frondes

copiosae erectae, basi in stipitem 0.002—0.013 longum tcrctius-

culum rufo-pilosulum dein glabratum attenuatae valde polymor-

phae, nunc oblongae aut ovall-oblongae aut linearl-oblongae
,

ob-

tusae 0.020—0.033 longae, 0.009 latae, nunc apice truncatae basiii

versus sensim attenuatae, plerumcjue obovato-oblongae apice rotun-

datae aut flabellatim dilatatae acutae aut incisae subbifidae aut 3-

fidae, 0.03—0.04 longae, 0.011—0.015 latae, omnes margine undu-

latae et plus minus j^rofunde sinuatae aut sinuato-pinnatifidae tenues

membranaceae eleganter venis parallele seriatim vcrticillatae, pinnatim

venosae
,

glaberrimae
,
margine nec Sfpiamulatae nec stellato-pilosac

,

siccando fuscae. Venae alternae simplices aut plerumque furcatae, ad

marginem percurrentes ibique subevanescentes ct a lineis
,

retis venis

parallelis, vix distinguendae. Involucra ad apicem frondis 7— 11, nunc

5—3, rarius 1 terminale solitarium, infundibuliformia cylindrica, basin

versus longiter attenuata
,
in frondibus subintegris tota immersa, in in-

cisis medio aut imo
,
sed rarius

,
in lacinula sua tota exserta aut sub-

exserta, sed seinper utrinque lato-marginata 0.002—0.003 longa, basi

in venas continua ; valde dilatatae orbiculatae, nunc a margine

frondis superatae. Feceptacidum plerumque haud exsertum filiforme

scrobiculatum
,
dein autem exsertum, involucrum fore duplum longum

fragile caducum. Sporangia inclusa in receptaculo horizontalitcr sessilia

compresso-subglobosa fusca badia
,

peripherice annulo sat crasso 20-

articulato cincta subangulata. Sporac diaphanae tetraëdrae.
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44. Trichomaiies minutuin lU.

(Ilook. spcc. Fll. T. 118. 15).

Di.vgxos. REFOR.^r. Caiulico rcpcntc tenuissimo riifo-piloso elongato,

stipite erecto tenuissimo glabrato, fronde circumscriptione subrotunda,

basi cuneata, pedato-3-partita laciniis elongatis linearibus ter diclio-

tomis, minute serrulatis, ultimis obtusis bilidis, involucris infundibuli-

formibus semi-immersis ore dilatato bilabiato, receptacula tereti incluso,

labiis semiorbicularibus.

I)E.scRirT. Caudex longe repens flexuosus tenuissimus piliformis ra-

mosus, cum ramis et vicinis caespites sat densas formans, pilis rufis

patentibus plus minus obtectus. Stipites copiosi erecti teretes tcnuissind

debiles subflexuosi, 0.019—0.04 longi, pilis hinc inde raris deciduis

obsessi, dein glabrati. Frondes circumscriptione suborbiculari, diame-

tro 0.03—0.04, profunde pedatifido-3-partitac (aut si mavis pinnatae

1 -jugae cum terminali impari), plus minus expansae glaberrimae.

Laciniae (aut pinnae) simpliciter aut iteratim furcatac (1—3 veces, ad

instar Gleicheniearuni nonnullarum pinnis decurrentibus), ultimae linea-

res 0.007—0.02 longae 0.002 latae, nunc obtusae, sed acute bifidae

glabrae, margine minute serrutac &; in serraturis setulis deciduis mu-

nitae. Involucra terminalia semi-immersa infundibuliformia, basin ver-

sus valde attenuata et in costam excurrentia
,

ore valde dilatato li-

bera, bilabiata; lahia semiorbicularia integerrima patentia, quam laciniae

paulo latiora. Receptacula teretia erecta inclusa, inter labia subex-

serta scrobicnlata. Sporamjia inclusa sessilia sat grandia nitidula badio

fuscae annulo crasso 18—20-articulato fere tota liorizontaliter cincta et

verticaliter ad apice ad basin bivalvia ubi annulus desinit, nec vertice

rumpentia. Sporae tetraëdra hyalinae, angulis acutis.

Not. Adsunt nonnunquam frondes imperfectae in stipite regulari tri-

tripartitae, laciniis lateralibus valde abbreviatis, lineari-cuneatis
,

ob-



4 FILICES JA VANI CA E.

4 '

tusis, bifidis, 0.002—0.004 longis, intermcdici liiicari-cuneata
,

apice

latiore, nervo dicliotomo, truncata, subbifida 0.011 longa, fructifica-

tione nulla.

45. Trichomcmes Blumei Hsskl.

Synon. T. digitatum Bl. En. 224. 5 (nec Hook Sp. Fil. I. 119. 17)

//fronde cuncato-oblonga pinnatifido-digitata
,

laciniis linearibus nume-

rosis
,
plerumque bifidis

,
inaequalibus obtusis s. emarginatis

,
setoso-

serrulatis, stipite tereti (parce) setoso” Bl. 1. c.

Descupt. Caudex repens capillaris
,
flexuosus

,
pilis longis rufis obsi-

tus
,

liinc inde subglabratus. Stipites caudice tenuiores teretes erecti
,

stricti, nunc flexuosi 0.004—0.017 longi. Frondes cuneato-oblongae

,

rarius ovatae pinnatifidae glabrae (siccando fuscae), 0.013—0.024 lon-

gae, 0.004—0.009 latae; rhachis inferne tenera et pilis patentibus raris

obsessa
,
a medio e pinnis plus minus decurrentibus alata et dein cum

pinnis confluens. Pinnae inferiores 2—4 multo minores (solum in fronde

ovata 0.011 longa, 0.009 lata reliquis subaequilongae) abbreviatae

plus minus distantes, truncato-cuneatae bifidae, reliquae 0.017—0.022

longae subfastigiatae, dicliotome bifidae, costa tantum percursae 0.004

—

0.009 longae, 0.001 vix latae obtusae aut subemarginatae
,
margine

spinulosa-serratae
,
serraturis e fronde ipsa continuis multi-cellulosis

acutissimis subpatentibus nec setosis.

Fp.uctificationes in omnibus speciminibus meis a divo Zippelio et

a Zollinger clss. collectis desunt. — Adsunt autem in berb. lirt. a divo

Zippelio T. Filicidae intermixta, pariter sterilia, multo majora, quae

ab hac nunc descripta magnitudine tantum differunt. — Caudex robus-

tior et stipes
;
frondes oblongae aut oblongo-lanceolatae, basi cuneatae,

apice acutae, aut acuminatae 0.017— 0.044 longae, 0.011—0.017 latae,

inferne pinnatae
,
superne pinnatifidae

,
pinnis decurrentibus rhacliique

inde alata
;
pinnae inferiores minores

,
nunc parvae

,
valde distantes

,

reliquae digitato-dicliotome fissae subpinnatifidae
;
laciniae lineares ar-
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gutc spiniiloso serratae obtusae aut emargiuatae uti rhaeliis plauae iioe

undulatae nec crispae, glabrae.

46. D-ichomanes JlahdUfonne Hsskl.

Synox. IIi/meno])fnjIlumJlaheWforme Zipp.;— H. inliferum Zoll. lirb. bog.

OnsEiiv. Trichomanes digitatum Sav. c diagnosi //eoZ:^?7' (1. c. 119. 17.)

differt fronde lineari, laciniis elongatis, involucris bilabiatis, rccepta-

culisque elongatis; — e diagnosi Blumet (Mn. 224. 5.) laciniis setos<j-

scrrulatis; — e descriptione Willdenovii ad T. lanccum suum (synony-

inuin, Spec. ])laat V. 500. 7.), fronde lineari, laciniis elongatis, mar-

gine setosa-serratis
,
serraturis (minutissimis) seta (una) tni^inatis.

—

T. imsillum Sav. Plook. (1. c. 117. 11.) differt involucro Windrico bila-

biato semi-immerso.

Diagn. Pusillum caudice repente villosulo
,

stipite longo patcntini

piloso, fronde subrotundo-OAvata, subrotundo-cuneata aut oblongo-cuneata

nunc fiistigiato-cuneata, margine et nervis pilis 3-natis longis obsessa,

involucris terminalibus obconicis immersis, ore rotundato, receptaculo

incluso.

Descrpt. Filix inter minimas vix 0.03 alte elegans; capillaris

flexuosus repens pilis rufis patentibus densis A'illosulus
,
dein glabratus

valde ramosus. Stipites capillares caudice tenuiores erecti aut adseen-

denti-erecti flexuosi teretes, pilis jam dictis patentim pilosi 0.007

—

0.017 longi. Frondes plerumque stipite brcAfiores nunc aequales aut

quidem longiores valde variabiles nunc subrotundo-OA’atae 0.007 lon-

gae, 0.011 latae, nunc apice truncato-fastigiatae cuneatae, 0.011 lon-

gae et latae, nunc cuneato-oblongae 0.011 longae, 0.009 latae, nec

unquam lineares (Hook. 1. c.)
,
omnes digitato-pinnatifidae nunc diclio-

tomae. Pinnae infimae binae oppositae reliquae plerumque alternae,

simplices aut dicliotomae. Laciniae lineares apice obtusae nunc elon-
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o'atac, fastigiatae, nunc infimae minimae fertiles apiee truncatae dila-

tatae integrae siibdcnticulatae planae nervo medio & margine in den-

ticulis vix conspicuis pilis rufis longis basi 2—4-nis connatis patentibus

obsessae. Involucra terminalia obconica ad apicem immersa compressa

apice rotundato-truncata \dx bilabiata. lleccptaciila teretia scrobiculata,

involucrum dimidium aer|uantia. Sporangia depressa globosa 4—5 ses-

silia grandia badia annulo horizontali crasso subcompleto multi articu-

lato cincta. Sporae tetraëdrae hyalinae.

47. Trkhomancs p)aUklum Bl.

(Hook. Spcc. Fil. 139. 72j
t

Obser's^ ^ifildc accedit ad T. album Bl. (TTook. 1. c. 129. 42) quod

differt fronde strigoso-albida ; — reliqua distinctionis signa vix valent,

nam satis variant forma pinnularum ac laciniarum apices. — An huc

forsan partinet T. glauco-fuscum, Hook. (1. c. 128. 37.)? e diagnosi tam-

tam diflert defectu pilorum frondibusque majoribus. Affinitas cum T.

lucenti S\v. (Hook. 1. c. 138. 70 t. 41. A.) a Blumeo caudata c verbis

Hookerii clbrr. valde incerta videtur : I helieve the true T. lucens is lillle

// biown or imderstoocl.'’

Descrpt. Filix elegans mediocris fronde sua albido-glauca, in juve-

nilibus ad apices laciniarum longe ciliata valde insignis 0,07—0.1 4 alta.

Caudex longe repens filiformis flexuosus, pilis longis patentibus flexuosis

puberulus. Stpites erecti 0.03—0.08 longi filiformes, primo toti pilis

longis patentibus flexuosis & confusis sublanato-puberuli
,

dein basin

versus saepe glabrati. Frondes juveniles inevolutae pilis pallescenti-

viridiusculis densis longis intricatis involutae, dein pilis hisce supra

totam frondem sparsis pubcrulo-setulosac
,

in primis ad apices sese

evolventes
,
dense barbatae

,

postremo pilis rufescentibus patentibus hir-

sutulae & in senilibus vix olabratae, ovatae, ovato oblono;ae aut oblomro-

lanceolatae 0.03—0.07 longae quoad latitudinem admodum variabiles
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0.013— 0.026 latae, sed in minoribus pro ratione latioj'es, tenues, g-ni-

ciles albido-glauceseentes bipinnatifidae. lihachis alata integra. Pinnae

oppositae aut alternae cuneato.oblongae aut-lanceolatac acutae aut ob-

tusae iininoquc acuininatac pinnatifidac aut potius iteratiin diebotoinc

])artitae. Laciniae omnes lineares, nondum plane evolutae obtusae aut

omarginatae, dein acutae. Involucra in ramulis axillaribus terminalia

(ut dicunt supraaxillaria.) erecta, 0.0015 longa, companulilbrmla, basi

])aulo attenuata, ibique praeprimis })ilis longis densis cincta, utrinque

anguste marginata caeterum glabra
,
Umho patente subreflcxo orbiculari

irregularltcr leviter lobato
,
nec bilobo nudo, llcceptaciduin exsertum

filiforme 0.004 longum fragile plerumque sub apice globoso plus minus

deciduum. Sporangia sat grandia
,
summa exserta et saepe alte exserta

Loxsomam recordantia, flavo, annulo croceo aut intensius colorato trans-

verse obliquo. Sporae tetraedrac, lateribus sat latis.

48. TrieJiomanes javanicum Bl.

Observ. Secundum Kunze (Farnkr. 1. 218 kc.) QiPrcsl. (llymcnopli.)

llooker clbrr. in Spec. blic. I. 130, hoc sub nomine diversae species

conjunxit, quarum nonnullae in Kunz. 1. c. 218 &c. t. 89 & 237. t.

97 sunt descriptae ac delineatae. Nostra ni unam ni alterum quadrat

nec melius convenit cum definitione 2\ jauanici Ilook. & Grev. ic. fil.

t. 240, quod e verbis Kunze 1. c. 219 differt fronde ovato-lanceolata,

])innis 7— 15' tantem in latere quoque acutis pinnatifidis
,

laciniis pin-

nato-venosis
,
involucris solitariis aut sparsis a basi marginis superioris

e sinu incisurarum et in pinnis infimis occurrentibus (et receptaculo

immerso clavato). In herbario Zollingeri Kunze clobri'. T. jauanicumJj].

observesse videtur (cf Zoll. Tcrz. p. 47. 11.) et mirandum tantum

remanet, quod Kunze differentias tam grandes inter specimina javanica

et Hookeri descriptionem haud rccognisset. — Caudex radicibus valde

evolutis obtectus signum haud sufficiens praebet ad distinguendam hanc

speciem a. T. Boryano uti Kunze vult 1. c. p. 238.
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Descp.pt. Filix terrestris, 0.24—0.37 alta, erecta, rigidiusciila. lla~

(lices copiosae firmae, 0.13

—

O.IG longae, ramosae, ubique caudice in-

ter stipites progredientes glabrae
;
yzircVfoe velutinae fuscae. Caudex qvqc-

tus inter radices et stipitum bases totus reconditus 0.003—0.004 crassus,

apice dense paleacca-crinitus
;
paleae nigrescenti-rubiginosac

,
tenues,

criniformes, 0.002— 0.003 longae, rectae, ad basin stipitum intus pa-

tentes, caeterum erectae. Stipites 8—10 congesti, erecti stricti, radi-

cibus crassitic aequantes 0.001 crassi aut paulo tenuiores, 0.05—O.ll

longi teretes cincrascentes
,
apicem versus utrinque linea vix marginata

notati, paleis jam dictis patentibus sparsis plus minus dense obtecti

nunc subglabrati. Frondes lineari-lanceolatae
,
subfalcatac acuminatae

,

basi aut ne vix quidem angustatae, rigidae, in parte superiori tantum

fructificantes 0.12—0.24 longae, 0.03—0.05 latae, pellucidae olivaccae,

siccando nigrescentes, venis prominulis eleganter notatae. Fhachis s,Q.m\-

teres, supra leviter sulcata, nunc teres, vix marginata, parce setosa.

Fiimae nunc omnes fere oppositae aut suboppositae
,
nunc superiores

aut plurimae alternae 20—30 ad latus utrumque densae, sesc imbri-

cantes, breviter petiolatac erecto-patentes
,
apicem versus sensim de-

crescentes, nunc infimae, nunc parum supra basin maximae lineari-

oblongae aut oblongae
,
obtusae basi cuneato-attenuatae

,
cum petiolo

0.004—^0.002 longo 0.26—0.37 longae 0.004—0.009 latae, infimae nunc

subcurvatae, plus minus inciso-serratae
,
nunc solummodo exigue sed

acutissime scrrulatae
,
nunc in latioribus fimbriato-serratae, plerumque

in margine superiori tantum, bine inde autem et apice apicemque A’er-

sus etiam margine inferiori fructiferae
,

ibique subpinnatifido-incisae.

Costae haud valde jirominulae; venae pinnatae furcatae aut bifurcatae

valde prominulue in serraturas marginis ipsas continuae. Involucra api-

cibus serraturarum aut laciniarum angustissimarum imposita, e venis

(piasi continua erecta, nunc semiimersa
,
nunc & in primis in robustio-

ribus (saepe autem in eadem fronde equidem pinnula cum immersis)

exserta pcdiccllata, infundibuliformia
,
subc}dindrica basin versus levi-

ter attenuata, ore orbiculari minute denticulato, dein 0.002 longa,

plerumque 3— 6 in pinna quaque, nunc in pinnis inferioribus ac mediae
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frondis solitaria, in infimis 8—10 paribus nunquam reperiendis. Recep.

tacida primo inclusa teretia recta, involucra dimidia longa, dein ex-

serta recta involucra duplo longa sub apice paulo incrassata, postremo

valde elongata retrorsum curvata, semicirculum formantia, diametro

0.007, scrobiculata
,
cinereo-fusca, fragilia saepe decidua. Sporangia

sat grandia, receptaculum arcte cingentia et in prima juventute sori

obtegentia badio-fusca dcpresso-subglobosa sessilia, basi attenuata,

annulo horizontali (in statu fructificationis verticali) 20-articulato
,
sat

crasse fere tota cincta hoc dein rumpenti dehiscentia. Sporue tetraë-

drae hyalinae minutae, lateribus rotundatis, angulis acutis.

49. Trichomanes auriculatiim Bl.

(Hook. Spec. Fil. I. 133. 54.)

Obseuv. Affinitas, a Hook. clbrr. (1. c. & p. 1 l-O. 73) cum 2’. cZ/5-

secto S^y. laudata, haud tanta est, ut speciem utrumque conjungere

possimus : T. dissectum Sw. differt rhachi hispide tereti & caudice se-

toso frondibus siccis laete viridibus & diaphanis, pinnis semiovato-

lanceolatis
,
inciso-pinnatifidis

,
sursum haud auriculatis, involucro haud

bilabiato, receptaculis exsertis.

Habit. altitudinem 4—5000' ad pedem montis Gedeh Javae occi-

dentalis.

Descrpt. Caudex teres sat robu&tus, arborum truncos alte adseen-

dens et in costice radicans, hinc inde liber scandens, 0.6—0.9 & ultra

longus, 0.001 crassus flexuosus nigrescens, ubi cortici truncorum in-

nascitur ferruginco-villosus
,
radices perparvas emittens, reliqua parte

nudus glaber nitidulus, dichotome ramosus, summo apice paleaceus;

gmleae rufae parvae nitidulae filiformes deciduae, vix 0.002 longae.

Frondes copiosae in caudice verticali patentes aut patenti-erectae

,

stipite fere nullo suffultae, lineari-lanceolatae acuminatae, 0.11—0.24
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longae 0.03—004 lutae, laete virides (et siccae), glaberrimae diaplia-

nae pinnatae. Uhachls vix palea piliformi nna alteravc munita (nec

hi.spida) ima basi angustius marginata (slij)es

,

si mevis, vix 0.004

longus) teretiuseula, caetcrum marginata, ncc unquam subulata. Finnae

alternae erecto-patentes breviter petiolatae in marginem rbaelieos de-

currentes, oblongo-obtusac
,
basi cuneatae, inferiores ovato-oblongae

,

superiores obovato-oblongae
,
sursum auricum latae, deorsum absciscae,

ibique integerrimae, caeterum plus minus profunde incisae nunc sub-

pinnatifidac , fertiles profunde piniiatifidae
,

apice elongatac et totae

saepius valde angustatae, flabellatim fissae, 0.03— 0.02 longae, 0.013

—

0.009 latae. Laciniae truncatae aut subrotundatae, infima sursum (auri-

cula) major rotundata, denticulatae aut leviter incisulae, laciniilis acu-

tis, in fertilibus elongatae
,
lineares. Costa percurrens vix supra basiii

distinguenda, mox in venas iteratim furcatas, flabellatim in pinnis dis-

persis soluta. Venae ad lacinulas aut denticulos quos(|uc percurrentes,

ante marginem autem apice haud incrassato desinentes, squamulis \\\\-

nutis rufescentibus in pagina inferiore tectae, dein hisce deciduis nudae.

Involucra in frondibus fertilibus copiosissima, c venis excurrentibus

continua
,
nunc supra-axillaria

,
plerumque autem marginalia nil nisi

lacinulac transformatae
,
pinna superiore partem utrinque eleganter mar-

ginantia, erecta aut cernua nuda exserta, c}'lindrica-infundibuliformia

basin versus attenuata, utrinque leviter marginata, compressiuscula

,

pallide viridia glabra
,
ore tenuiora albescentia

;
explanata orbicularia

vix bilabiata
,
prima juventute complanato- (subbilabiato) applicativa.

Receptacula filiformia primo inclusa, dein longe exserta, involucro 3— 4 Io

longiora curvata exsculpta intra involucrum viridi, in albida et supra

fusca. Sqwrcnicjia sat grandia viridi-inclusa
,
vix in faucibus distinguen-

da
,
jam caduca depresso-globosa

,
annulo incompleto sat crasso 1-1— IG-

artieulato ad tres quartas partes cincta
,

lineis transversis notata
,

vix

reticulata (cellulae membranae transversae elongatae). Sqwrae grandes

tetraedrac lateribus rotundatis, angulis acutis.
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50. Trichomancs? foenicidaceum Borv.

(llook. Spcc. Fil. I. 135. G0‘?)

Observ. Iu lierbaiio lirt. bog. adest specimen sterile solitarium a

divo Zippelio iii monte Gedeli Javac occidentalis collectum et hoc

nomine praeditum (|Uod autem a diagnosi descriptione llook. 1. c.

iS: ^^dld. sp. ])1. V. 511. 2G aliquot recedit: fronde haud ovatadan-

ceolata O.IG—0.18 longa in stipite 0.08—0.13 (ex llook.), oblongo-

acuminata 0.13 longa (ex A\dld. I) — Nostra forsan statum minus evo-

latum repraesentat

!

Descrpt. Caudex repens robustus 0.001 & ultra crassus, dense pa-

leis anguste linearibus adpressis badio-fuscls lucidis, apice subreflexis

obtectus ramosus. Stipites erecti 0.04—0.07 longi teretes, utrinque li-

nea prominula notati, paleis jam dictis, sed tenuioribus patentibus

flexuosis hinc inde vestiti, dein subglabrati. subrotundo-ova-

tac, eleganter capillari-supradccompositac, diametro 0.03—0.04. Pin-

nae infimae suboppositac
,

reliquae alternae patentissimae ajiicc cer-

nuae subrecurvac; rhacJtis frondis & pinnarum teretiusculae sed aiurirstc

marginatae
;
pinnulae caruinque divisiones iteratim dichotomae densissi-

mae; ultimae laciniae capillares tenuissimae simplices subalatae aut fur-

catae vix magis quam costulae marginatas referentes. Fructificationes

desunt!

51. Trichomanes myrioplasiuni Kunz. ?

(Kunze in Zoll. Verz. 47. 15.)

Obesrv. T. meifoUum Bl. En. 227 nec Borv. Bl. clbrr. citat Kaul-

fussii iconem, quam llook. (1. c. 135. GO) ad P. foeniculaceum ducit;

no.stro specimina pariter magis descriptionem AVilldenowii ad hanc

speciem, quam eam ad T. meifoUum quadrant (sp. pl. V. 511. 2G &
509. 24.) habitus autem in nostra specie est inulto robustior, gigantea
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0.04 ct ultra altus. In herbario hrt. Bog. adest quoque speeimen a

dive Ztppdio lectum & 2\ abrotcmifolium dictum quod foeuiculacco affine-

laudat. •— T. strictum Kuuz. (Hook. 1. c. 13G. G3) valde accedere vi-

detur, sed stipite nudo etc. differt, uti 2\ longisetum Wlld. rliaclii su-

perne alata (sp. pl. V. 510. 25) et habitu 5—G-ies luinori, recepta-

culis longioribus, involucra quintupla longis (Src.

Descrpt. Truncus erectus subterraneus stipitum basibus & radicibus

dense obtectus, 0.11—0.13 altus, cum toto suo vestimento 0.05 crassus,

per se valde tenuis. Radices villo ferrugineo badio obtectae filiformes

ramosae, vidum formantes. Stipites ad apicem trunci congesti 9— 12,

erecti stricti teretiusculi subcomplanati
,
leviter sulcati, inferne dense,

superne rarius pili patentis, ferrugineo-rufis hirsuto, 0.004—0.005 lon-

gis teretibus
,
articulatis subulato-acutissimis

,
basi bulboso-incrassatis

,

in frondibus valde juvenibus circinatis mollibus et vulpino-sericantibus

inevolutis stipitibus rigidulis, ferrugineo-badiis, adscendenti-erecti 0.3

—

0.4 longi, 0.004 crassi. clongato-oblongo-lanceolatae acumina-

tissimae, nunc apice nutantes aut subsecundae, rigidae strictae 0.47

—

0.53 longae, O.IG—0.31 latae, primo (internae laetissime virides, dein

externae ejusdem trunci) emarcidae fulvae, copiosissime fructiferae,

angustissime supra decomposite pinnatifidae et dichotomae. Rhachis

teretiuscula
,
inferne subcomplanata; obscure viridis apicem versus atte-

nuata nec marginata, pilis jam dictis sensim minoribus & rarioribus

hirsuta. Pinnae infernae oppositae superiores suboppositae valde densae

primo erectae patentes in eadem cum rhachi planitie expansae
,
dein

semitortae et fiicie sua superiore plus minus coelum versus spectantes,

angulum plus minus grandem cum rhachi formantes seseque Iere im-

bricatim superpositae, patentissimae et retrorsum subfalcatae sessiles

anguste oblongo-lanceolatae acuminatissimae, 0.11—0.21 longae, 0.02

—

0.05 latae
,
glaberrimae in uno frondis latere saepe magis evolutae et

ad hoc latus subsecundae. Rhachis teretiuscula angustissime margi-

nata, paleis minutissimis adpressis jam dictis sparsis sed minoribus in-

termixtis munita dein illis deciduis supra glabrata
,
subtus plus minus
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glabriuscula
,
valda uti tota planta fragilis sed rigida. Pumulae 6h\on-

go-lanceolatae
,
aut elongato oblongo-lanceolatae pari nudo ac pinnae

dein oblique subhorizontaliter versa, 0.017—0.039 longae, 0.004—0.008

latae, basi cuneatae, bipinnatac aut potius itcratiin diehotome ramo-

sae; rhachis uti reliquae divisiones pinnularum secundariarum anguste

marginatae et ultimae divisiones angusto lincarcs-acutae, vix nisi cos-

tulae cum mareinc ana'usto-cleo'antcs reticulatae c cellulis clefrantcr

octaedris. Involucra quod dicunt supra-axillaria ad basin cujusdiim pin-

nulae secundariae aut tertiariae, ad latus exterius pinnulae sita, pe-

diccllo marginato nunc 0.003—0.0015 longo suflulta
,
ad latus inferum

pinnarum versa, subc}dindrica
,
basin versus attenuata, ad fauces le-

viter constricta, viridia, Umho infundibuliformi expanso-subbilabiato,

dein regulariter orbiculari
,

postremo fuscescentia emarcida et sensim

maceratim desciscentia. Receptacula teretia
,
primo inclusa

,
dein spo-

rangiis apice sensim deciduis valde elongata exsculpta fulva, subcur-

vato-erecta, 0.007 longa, fragilia, nunc decidua. baseos dein

macerato involucro supra receptacula persistenta ferruginea lenticulari

subglobosa, ambitu horizontali annulo elastico cincta, basi subattenuata

sessilia, apice sed irregulariter dehiscentia. Sporae hyalinae tetraedrae

lateribus rotundatis.

52. Tricliomanes maximum Bl.

(Hook. Spec. Fih I. 137. 67.)

OnsERV. An sufficienter haec species a T. girjanieo Bory. (Hook 1. c.

176. 64 Wlld. Sp. j)!. V 514) distincta?

Descrpt. Caudex repens teres flexuosus 0.001—0.002 crassus, radices

crebras villosas ramosas propellens, nigrescens, pa/ew badiis nigrescen-

tibus crinitis parvis dense tectus dein glabratus. Stipites robusti erecti,

ad 0.29 longi, 0.002 crassi teretiusculi
,
supra profunde sulcati, apicem

versus obsolete marginati, glabri atro-fusci. Frondes oblongae aut

ovato-oblongae aut oblongo-lanceolatae acuminatae glabrae
,
supra de-
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composite piimatifidae 0.32—0.63 longae, 0.18—0.24 latae; rhacfiis

teretiu.scula
,
anguste marginata nee a lata, glabra. Flnnae oppositae,

siibop])ositae aut alternae, valde di.stantes aut magis inter se approxi-

matae, ereeto-patentes petiolatae oblongo-lanceolatae acuminatae rec-

tae inferiores majores, ad medium frondis maximae 0.13—0.17 longae,

0.04—0.05 latae, versus apicem frondis decrescentes, distiche ex})an-

sae, tripinnatitidae
;
rhachis angu.ste alata, plana medio incrassata in-

tegra. Pinnulae alternae, breviter petiolatae basi cuneatae oblongae aut

oblongo-lanceolatae acuminatae 0.05—0.04 longae, 0.013—0.017 latae,

maro'inis inferioris pinnarum plerumque minores, pinnatae; rhachis ala-

ta
,
integra, plana. Laciniae adnatae in rliacliiin decurrentes, basi

cuneatae, lineares aut oblongae dicliotoine et profunde pinnatihdae
;

laciniilae lineares apice truncatae aut bifidae
,

terminales pinnularum

pinnarumque elongatae liexuo.sae subrecurvac aut falcatim incurvae.

Involucra copiosissima ab infimis primis ad apicem frondis in omnibus

fere lacinulis inferioribus laciniarum uti dicunt vulgo supra axillaria

,

in lacinula abbreviata exserte tereti infundiliformia
;

ima basi solum

modo attenuata, margine utroque leviter marginata, ore ampliato pa-

tente orbiculari integro dotata, 0.002 fere longa, glabra, erecta. Pe-

ccptaculuni exsertum filiforme, scrobiculatum
,
rectum aut sigmoideo-

flexuosum
,
involucro, suo duplo triplove longius fragile, deciduum.

jSjjorangia compresso-subglobosa; anmdo incompleto 20-articulato hori-

zontali cincta, 4^"' parte circiter nuda. Sporae hvalinae tetraedrac.

53. Dahjmoglossum pumilum Hsskl.

Synon. Htjmenophijllum humile Nees & BL? sub hoc nomine a divo

Zippelio et a me ipso collectum in herb. hrt. bog. abundat

!

OnSERv. A TJ. denticulato Hsskl.
,
cui attribuit BL (En. 227) cum-

que sequens Hook. (1. c. 101. 47) speciem citatum differt : statura pu-

mila, stipite marginato et rhachi undulato-spinulosa, /). Aef’sd' accedit,

cui no.stra species diversa statura pumila et labiis involucri integris.
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Descutt. FiUx deiisc cacspitosa musciformis, 0.0'2(3— 0.0'>3 alta, sii-

pra terrani habitans. Caudex filiformis tenuissimus loniic repens, ad

a})ieem rufo-liirsutus dein siibglabratus. Slipes 0,01 1—0.017 lon<j;us cree-

tus pubcruliis, ad basin fere marginatus, margine dein obsoleto.

Frondes ovatae, nunc subrotundo-ovatac densae 0.017—0.0*20 longae,

0.011— 0.020 ovatae, iteratim pinnato-dieliotome ramosae, Laciniae

lineares acutae aut ])leriimque truncatae et plus minus profunde biti-

<lae
,
totae ad apicem ust^ue et rliaclies marginatae undulato-spinulosae.

Involucra respecta frondis sat grande 0.002 longa, turbinata, ntrinque

vix marginata bilabiata. oblongo-lanceolata acuta fere acuminata,

involucro majora integerrima. Jlcceptaculuni dein fdiforme, exsei-tiim,

0.004 longum acutum scrobiculatmn, Sporanpia generis.

54. Didpmoclossuni Xcesii Prsl.

(Ilook. Sp. fll. I. 107.)

fSvNON. Jlijmcnoplnjllum Heok. L c. 99. 42. IM. Kn. 22»).

Obseuv. I. Diagnosis Blumei 1. c, nostra specimina accuratius <jua-

drat quod ad labia involucri denticulata (nec faucibus valvulis binis

brevibus acutis aut labiis Hook.)
,

rhacliis stipiteqne glabris, alteriore

basi nudo (nec setosis praeprimis basin versus, alteriore late alato Hook.)

Diagnosis Hookcriana secundum specimina Cumingiana e Philippinis or-

ta confecta videtur, quae a specie nostra sat differre videntur.

Obseuv. II. Haec species est una tantarum, quae difficile in uno gene-

rum amborum Hymenoplicdliim & Trichonianes” autorum collacari

potest et ipse llooker clrss.
,

cjui eam a Trichoniane removit, uti 1\ den-

tiadaium 131., in vota affirmat: n Blume & Sndth liasce species ad 7/7-

chonianes ducunt & cum jure quodam, sirespinnas formam involucri,

([uod in his & a IhjinenopInjUo attenuato Hook. et tortuosa Hrb. I3nks.

fere c}dindricum est, valvis aut labiis binis brevissimis; textura autem
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tenuior est
,
quam vulgo in Trichomams speciebus reperitur et affinitas

generalis potius ad Ihjniemphjlhim inclinat.” — Hisce verbis ipse autor

celebrr. docet, divisionem harum filicum tam elegantum in genera tan-

tum bina haud sufficere; hoc modo rectius omnes species, quae cha-

racterem et habitum alterius generis praebent in utroque sint collo-

candae
,
nam quis inter Ihjmenophijlla inquireret species Trlchomanis in-

volucro c}dindrico?

Descript. Filix pumila, cum stipite 0.020—0.026 alto, alto, 0.065

—

0.079 alta tenera gracilis. Caudex repens tenuissimus filiformis nudus.

Stijjes filiformis inferne nudus superne marginatus (nec late-). Frons

ovata aut ovata-oblonga
,
0.039—0.052 longa, 0.020—0.026 lata, sub-

tripinnatifida-glabra. Pinnae alternae patentes aut apicem versus pa-

tenti-erectae
,
ovatae, basi cuneatae, apice erectae aut obtusae 0.009

—

0.013 longae, 0.004—0.009 latae. Pinnulae basi cuneatae subdicho-

tome digitato-pinnatifidae. Laciniae lineares-apice truncato-obtusae aut

plus minus profunde bifidae (dichotomae) una cum rhachibus alatis

spinuloso-dentatae
,
ad ipsum apicem usque undulatae. Involucra pro

ratione frondis magna (supra-axillaria Hook. aut potius) in ramulo

abbreviato alato terminalia, c}dindrica, 0.002 excedentia, utrinque

subalata, e margine ramuli, ad involucrum progredienti, ore haud

constricto sed bilabiato. Labia involucri aequi longa, lanceolata acuta

serrulata, erecta, dein erecto-patentia. Receptaculum elongatum ex-

sertum, ad apicem labiorum apice suo tangens, subcurvatum fili-

forme acutum. Sporangia pauca grandia ab basin receptacula sessilia;

annulus oblique transversus robustus.

55. Dkhjmoglossum denticulatum Hsskl.

Syxon. Trichomanes denticulatum Bl. En. 226. 14. Ilymenophyllum Sw.

Hook. 1. c. 101. 47. Presl hanc cum D. Keesii Prsl. junxit (Hyme-

nophyllum ex Hook. 1. c. 147) sed mihi haud jure factum videtur.

Nostra species sat diversa videtur involucri terminalis majorius labiis
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elongatis integciTimis
,

vliachi siipcrue alata integeiTlma
,
stipite tereti

&: habitu robustiori.

Di-:scr.PT, Filiv caesj)itosa laete viridis, arbores innasceus, 0.05—
0.11 alta, glaberrima. Caudex longe re])ens

,
filiformis

,
valde ramosus

ad apicem ramulorum puberulus, dein glabratus
,

fibrillas densissime

puberulas emittens. Stipites 0.020—0.033 longi, primo puberuli, dein

plerumque glabrati
,
teretes, raro apicem versus submarginati. Yronde.s

ovato-oblongae aut plerumque oblongo-lanceolatac 0.05—0.08 longae,

0.03 latae. Pinnae rarae (nec approximatae) alternae, trapezoideo-

oblongae, patenti-erectae
,
iteratim dicliotome ramosae, basi cnneato-

attenuatae. Laciniae lineares acutae aut truncatae
, nunc subemariri-

natae, planae, sinuato-spinuloso-denticulatae. Rhaches versus pinnas

decurrenti et angustius marginatae integerrimae. Involucra ad apicem

ramulorum abbreviatorum terminalia, nunc apice frondis toto ad ra-

mulos abbreviato involucra gerentes reducto
,
basi pilis singulis adpressis

strigulosae
,
laete viridia

,
vix utrinque ad latus marginato - carinulata

,

turbinata, basin versus sensim attenuata 0.033—0.039 longa, ore aper-

ta bilabiata; lahia oblongodanceolata acuta primo applicativa, dein pa-

tentia apice subreflexa integerrima, rarissime subdenticulata, involucro

aequilonga aut sublongiora. Receptacidum primo inclusum, sporangiis

sat magnis obtectum et occultum
,
dein successive exsertum filiforme

scrobiculatum sporangiis apicalibus deciduis, dein sensim elongatum.

Sporangia primo viridia
,
dein annulo rubiginosa cincta

,
postremo tota

fusca evadunt.

56. JDidgmoglosswn ferox Hsskl.

Observ. Species nova ex affinitate D. Keesii^ sed involucris extror-

sum hispido-muriculatis a affinibus fiiscile distingeanda. E labiorum

margine accedit Hymenopkyllo Jamesonii Hook. 1. c. t. 35. A
;
e muri-

culis cxtus involucrum tegentibus IL Bridgesii Hook. 1. c. t. 35. C;

e forma spinularum rhacheos alatae //. dichotomae Cav. Hook. 1. c. t.

36. A. 3.

3
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Diagxos. Pumilum erectum, fronde ovata aut oblonga, apice ver-

nua membranacea bipinnatifida
,
pinnis oppositis aut alternis

,
laeiniis

ultimis lato-linearibus bifidis aut truncatis
,
cum rbaclii undulato-cris-

pis et sinuato-spinuloso-serratis
;

involucris ad apicem frondis supra-

axillaribus (in ramis abbreviatis terminalibus) basi subcalyculatis

& utrinque extus setuloso-muriculatis bilabiatis
,
tubo campanulato-

turbinato, labiis obovatis, spinuloso-denticulatis
,
receptaculo dein ex-

serto filiformi, stipite marginato spinuloso. dentato.

IIabit. arbores S}dvarum mortosarum ad pedem Gedeli altitudine

4— 5000 ' pedum.

Descupt. Filix eaespitosa pumila elegans 0 .02—0.05 alta, gracilima

tenerrima
,
laete viridis glaberrima. Caudex longe repens tenuissimus

filiformis, flexuosus, pilis tenerrimis fulvis patentibus puberulus. Sti-

jyites erecti, stricti aut subflexuosi
,
pariter puberuli 0 .004—0.026 longi,

marginati, margine nunc latiusculo in majoribus, angustato in majo-

ribus, sinuato spinuloso dentato. Frondes plerumque ovatae densae,

nunc oblongae rarae acuminatae
,
apice cum pinnarum apicibus recur-

vato subnutantes
;
bipinnatifidae. Pinnae oppositae aut alternae oblon-

gae
,
basi cuneatae dichotome ramosae aut pinnatae; rhachis late mar-

o'inata
,
undulata acutissime spinuloso-serrulata

,
serraturis subuliformi-

bus. Laciniae ultimae lato-lineares acutae aut truncatae
,
saepe bifidae,

ad apicem usque
,
uti rhachis

,
spinuloso-serrulatae. Ineolucra ad api-

cem ramulorum abbreviatorum supra-axillarium aut evolutorum termi-

nalia
,
pro ratione frondis grandia

,
0.002 longa et ultra, utrinque late

alata
,

alis sinuato.denticulatis subduplicatis, calyculum formantibus ex-

tus tota muriculis herbaceis viridibus setulosis antrorsis armata obovata

bilabiata; tuhus basi turbinatus, campanulatus
;

primo applicativa,

dein patentia erecta, tubo longiora obovata, margine profunde incisa

spinuloso-denticulata aut potius fimbriata. Beceptacidwn primo involu-

tum totum s])orangiis tectum, dein superioribus sporangiis successive

deciduis clongatum exsculptum filiforme exsertum, basi tantum spo-
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rangiis inclusis cinctum. Sporangia primo viridia annulo crasso oLli([ue

transverse cincta, hoc dein rufo notata et dein tota rufo, annulo au-

tem intensius colorato.

57. Dkhjmoglossum fuscum llsskl.

Syison. Trichomanes fuscum Bl. Hook. Sp. Fil. 1. 130. 44.

Diagn. refoum. Caudice repente elongato, frondibus oblongo-lan-

ceolatis acuminatis, diaplianis pinnatis, pinnis alternis subse.ssilibus

,

superioribus adnatis, obovalibus obtusis basi truncatis, inciso-pinnati-

fido-lobatis
,

labiis incisis, lacinis linearibus, acutiusculo-obtusis
,
nunc

emarginatis, rhachi anguste marginata, eostis & costulis imoque laci-

niarum subtus utrinque margine undulato munitis, supra una cum rlia-

chi exceptis costilis paleaceo-liirsutis
,
subtus pilis hinc inde conspersis,

stipite submarginato hirsutulo dein glabrato
;
involucris inter lacinias

pinnarum axillaribus, subtus 3 carinatis, bilabiatis, receptaculo dein

valde elongato.

Habitat truncos muscosos in montosis Gedeh &c. altitud. 5000'.

Descrpt. Caudex repens elongatus flexuosus ferrugineo- hirsutus et

et praeprimis ad apices pilis ferrugineis totus villosus; fibrillae copio-

sae, pariter villosae. Stipites erecti 0.04—0.05 longi, nunc basi et al-

tius pilis ferrugineis longis adpressis dense tecti
,
nunc toti glabri aut

hinc inde hirsutuli primo anguste marginati, dein teretiusculi subte-

retes. Frondes ovato-oblongae aut oblongo-lanceolatae acuminatae laete

virides, diaphanae, eelerrime siccando involutae sed ope humiditatis

facile explanandae, pinnatae; rhadds anguste marginata, margine in-

tegro subtus dense paleaceo-hirsuta
,
supra una cum costis costulisque

utrinque elevato marginata, margine undulato integro, ibique hinc

inde pilis sparsis obtecta. Pinnae 0.020—0.017 longae, 0.011—0.009
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subsessiles, superiores obovatae, apice rotundatae aut liinc inde ovatae,

basi truncatae
,
pinnatifido-lobatae

,
infimae nunc inulto minores abbre-

viata
,
indequc frons basi attenuata

,
nunc maximae indeque frons basi

subdeltoidea. Laciniae liabelliformes
,
basi cuneato-attenuatae, incisae,

apice truncato-rotundatne
;

lacimdae lineares acutiusculae plerumque

obtusae nunc emarginatae. Involucra in superiore pinnarum latere in-

ter lacinulas axillaria erecta robusta, 0.002 longa, campanulata bila-

biata; tuhus subtus 3-carinatus
,
supra (in pagina frondium superiori)

laevis; labia subrotundo ovata, tubo dimidio breviora integerrima.

Receptacula primo inclusa
,
sporangiis tota tecta

,
dein valde elongata

succedanea .sporangiis superioribus deciduis nuda, 0.004 longa. Spo-

ranfjki sat grandia, robusta, primo viridia, annulo dein rubiginoso fir-

mo cincta.

58. Didymoglossum ZolUngcri Hsskl.

Syxon: Hymenophyllum Zolliiigeri Kunze Zoll. Verz. I. 46. Speci-

men Zoll. licrb. No. 2308. — An jure a praecedenti sejuncta species?

Descrpt. (.specim. Zolling.) Caudex repens puberulus
;
fibrillis vil-

lo.sulis praeditus. Stipites gracillimi teretiusculi
,
apicem versus angus-

tissime marginati
,

erecti
,
(aut forsan in caudice verticaliter adseen-

denti patenti-penduli) pilis longis
,

rut^s
,
primo antrorsum adpressis

,

dein patentibus, basi densis, superne rariusculis obsessi 0.05— 0.04

longi. Frondes elongatae oblongo-lanceolatae acuminatae
,
cum acumine

elongato 0.16—0.18 longae, 0.04—0.03 latae, strictiusculae, (laete vi-

rides) exsiccatae fuscescentes
;

rhachis inferne teretiuscula
,
caeterum

marginata, pilis iis stipitis consimilibus sed rarioribus obsessa, flexuosa.

Pinnae alternae ovato-oblongae
,
basi cuneatae, apice acutae, subj^etio-

latae, in petiolum & rhacliim decurrentes piunatifidae 0.022—0.030

longae, 0.013—0.015 latae. Laciniae ovato-oblongae incurvae
,
subfal-

catirn sinuatae, costulis diebotomis prominulis percursae, apice digi-

tatim incisae, subflabellatim expansae. Xr/cv/«</(7^ lineares angustae acu-
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tac integerrlinae planae. Involucra siipraaxillaria cxtus ad incdlum

tricarinata, basi in ramulum valde abbreviatum attenuata, 0.002 longa;

tnhus basi turbinatus, caeterum ovato-campanulatus
;
limbus bilabiatus,

tubum subaequans; labia ovata, vix acutiuscula, primo erecta, dein

exserta 0.004 longa, scrobiculata acuta subcurvata. sat gran-

dia deprcsso-globosa
,
annulo robusto subperiplicrico

,
ad unum latus

tenuiori cincta, ibique irregulariter bivalvi-rumpentia. Sporae minutae

tetracdrae.

59. DUhjmoglossum filicula Dsv.

(Hook. Spec. Fil. I. 147.)

Syxon. TricIio?nanes filicula Hook. 1. c. 124. o4 ex parte.

Descrut. Filix rigidiuscula humilis, in statu sicco praeprimis habi-

tu D. fusco aliquot accedens, 0.05—0.11 alta. Caudex ramosus, long-

repens totus densissime velutine nigrescenti obtectus ad instar stolo-

num Mnorum quorundam
,
radicibusque pai’i modo vestitis copiosis in-

tricatis. Stipites erecti, ima basi pariter velutini, nigrescentes, superne

glabri
,
ancipites aut anguste marginati, virides 0.03—0.04 longi. Frondes

oblongae aut oblongo-lanceolatae acuminatae, 0.03—0.04 longae, 0.013

—

0.026 latae
,
membranaceae

,
diaplianae

,
intense virides

,
opacae

,
gla-

berrimae subbipinnatifidae
;
siccando apice una cum apicibus pinnarum

incurvatae, nutantes; rhachis stipiti conformis complanata, anguste

marginata, margine integro. Pinnae alternae aut oppositae, inferiores

plerumc|ue minores, ovales aut oblongae basi cuneatae, latere (deor-

sum) decurrentes, flabellatim dichotome bipinnatifidae
,

0.020—0.022

longae
,
0.009 latae

,
nunc saepe ovato-s. oblongo-lanceolatae basi sub-

cuneatae, apice acuminatae. Laciniae pari modo dichotome incisae,

basi cuneatae, inferiores minores, terminales elongatae; lacinulae li-

neares integerrimae acutae aut obtusiusculae
;
costae costulaeque planae,

paulo prominulae nec uti in D. fusco marginatae! quod di-

cunt, supra-axillaria i. e. in ramo abbreviato ad pinnarum basin ei-
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que adiiato terminalia
,
nunc subcylindrica

,
nunc basi paulo attenuata,

utrinque anguste (nec extrorsum late) marginata
,
caeterum laevia, ore

paulo constricta, bilabiata, 0.002 longa; labia subrotundato-ovata pri-

mo erecta applicativa, dein patentia vix tubum dimidium longa. Recep-

tacula filiformia, dein longe exserta, involucro duplo longa. Sporangia

sat grandia lucidula fusca.

GO. Didijmoglosswn obscurum Hsskl.

Synon. Tricitomanes obscurum Bl. En. 227. T. rigidum S\y. en Hook.

Spec. Fil. I. 147 not. 22, an Hook. 1. c. 133. 56.

Obseuv. Diagnosis Blumeana 1. c. recedit pinnis lanceolatis, pinnu-

lis sessilibus, laciniis inciso-dentatis nec inferioribus cuspidato elon-

gatis. — T. rigidum Sav. Hook. 1. c. laciniis differt ultimis bifidis aut

simplicibus, involucri ore vix patenti, haud bilabiato, praeter caetera

signa, quibus T. longisetum Boiy Wlld. Spec. pl. V. 510 huc referri licet.

Habit. S}dvas montis Gedeh & prope Tjampakka montium meridio-

nalium terrae Preangerianae
,
Djampang dictorum, altitudine 4—5000

pedum.

Descrpt. Truncus horizontalis teretiusculus
, stipitum basibus per-

sistentibus et radicibus teretius 0.11—0.13 longis flexuosis, 0.001 cras-

sis, nigrescentibus glabriusculis
,
ramosis tectus, apice inter stipites, ad

basin stipitum et frondes nondum evolutas paleis criniformibus nitidu-

lis fusco-badiis
,

strictis, 0.002 vix excedentibus, apicem versus subu-

latis
,
summo apice strictis aut leviter hamato curvatis obsitis. Stipites

6—10 erecti stricti 0.07—^0.12 longi, crassiusculi teretes, inferne se-

tuloso-paleacei
,
superne plerumque glabri, hinc inde pilis raris obsessi.

Frondes ovatae, ovato-oblongae aut oblongo-lanceolatae acuminatae,

supra medium saepe lateraliter incurvae, apice nutanti, 0.07—0.11

longae, 0.05—0.08 latae, nunc 0.16 longae, 0.07 latae, glabrae, obs-
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cure virides
,
siccando fuscescentes

,
tripinnatifidae

;
rhrichis teres, paleis

piliformibiis patentibus, sed raris, deciduis obsita, vix linea marginali

elevata notata, nec alata. Pinnae alternae, nunc infimae oj)positae })a-

tentes, petiolatae, superiores erecto-patentes subsessiles adnatae, oblon-

go-lanceolatae
,
acuminatae, bipinnatifidae ,

0.03—0.05 longae, 0.01

3

—
0.017 latae, inferne teretiuscula

,
superne plus minus decurrenti mar-

ginata & paleis setosis raris obsita. Pinnulae alternae patentes aut pa-

tenti-erectae breviter petiolatae, lineari-oblongae
,
basi cuneatae, apice

acutae, nunc fere acuminatae 0.007— 0.011 longae 0.002—0.004 latae,

profunde antrorsum inciso-pinnatifidae. Laciniae lineares, nunc valde

angustae, integra cuspidatae & subfalcatae (in primis in lateribus ex-

terioribus pinnularum) nunc (in lateribus exterioribus) latiores ct apice

acute nec profunde 2—3-fidae, lacinulis parallelis acutissimae (1). In-

volucra (quod dicunt supra-axillaria) in lacinulis infimis laciniarum ter-

minalia
,
exserta subcylindrica basi attenuata

,
margine utrinque linea

prominula notata, 0.002 fere longa, ore bilabiata; labia ovata rotun-

data patentia subintegerrima
,
dein decidua. Receptacula capillaria ex-

serta fragilia, indeque saepe decidua ad 0.013 longa, nunc recta, nunc

sigmoidea
,
minute exsculpta

,
nigrescentia. Sporangia inclusa ferruginea

parva, annulo horizontali cincta. Sporae tetraëdrae.

61. Didymoglossum obscurum Hsskl. /3. obtusiusculum Hsskl.

Diagn. Trunco procumbenti repenti
,

frondibus obiongo-lanceolatis

acuminatis, raris, pinnulis nunc pinnatifidis, laciniis fere omnibus in-

divisis acuminatis, nunc praeprimis apicem versus integris flabellatim

expansis , leviter dentatis.

(1) rili singuli rufi patentes basi dilatati plani teretes, supra membranam pellucidum frondis su-

perdeei adglulinatam, apice membrana tenui albescenti uinbraculiformi peltata munitis — forsan in-

sectorum fabrica orti et haud semper, reperiundi
,
sed in nonnullis frondibus copiosi 0.002 alti.
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Deschft. Truncus species, sed praecumbens, radicibus horizonta liter

expansis. Stipites e basi adscendenti-ereeti, juveniles canaliculati, cniu

frondibus circinatis sat dense patentim liirsnti
,
dein teretinscnli gla-

brati 0.07—0.12 longi. i0o?i(/e6- oblongo-lanceolatae acuminatae, 0.11—
0.18 longae, 0.04—0.08 latae 3-pinnatihdae

;
rhachis teres pilosnla.

rinncie snboppositae
,
superiores alternae, distantes, rarae, petiolatae

,

oblongo-lanceolatae acuminatae
,
nunc apice dilatatae, snbtrimcatae aut

obtusae. Pinnulae nunc quam in specie angustiores lineari-lanccolatae

acuminatae antrorsum pinnatifido-serratae, laciniis linearibus acuminatis

simplicibus subulatis nunc obovato-lineares basin versus cuneatae, nunc

breviter pinnatifido-serratae
,
nunc solummodo denticulatae. Involucra

in partibus angustatis frondium dilatatarum & in frondibus angustatis

copiosissima
,
in hisce ab infimis pinnis, ab iis species haud discrepantia.

Peceptacula saepissime setiformia erecta nunc semiorbulari-reflexa.

6^. Jlymenophyllum javanictini Spreng.

(Hook, Spec. Fil. 148.)

Obseuv. An forsan specimina javanica ab assamicis & reliquis in-

dicis diversa sunt? Hook. 1. c. jam laudat valvulas subovatas et iude

forsan species nostra vel nisi varietas II. crispati Wll. (Hook 1. c. 105. 57.)

quae species autem ex auctoritate Preslii (Filic. 75.) ad Sphaerocinium

jiertinet.

Desciipt. Caudex repens filiformis ramosus glaber cinerascens radi-

cibus crebris villosis praeditus. Stipites erecti 0.03—0.05 longi primo

basin fere
,
sed anguste

,
marginati

,
margine leviter undulata planius-

cula
,
dein decidua

,
in summo apice tantum persistenti lacerato, inde-

que teretiusculi
,
canescentes

,
glabri. Frondes ovatae acuminatae, hinc

inde ovato-oblongae
,
siccando valde crispato-contractae, diametro 0.05,

0.04—0.08 longae, 0.03—0.04 latae, obscure virides, siccando fusces-

centes 3-pinnatifidae aut magis incisae. Pinnae patentes, nunc patenti-

erectae, oblongo lanceolatae acuminatae sat densae alternae, dichotome
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iteratim pinnatifide partitae. Laciniae ultimae lineares obtusae, nuue

planiusculae nunc et plerumque una cum rhachihus primariis & secun-

dariis undulatae et integerrimae, glabrae. Involucra copiosissima, quod

dicunt supra-axillaria aut potius in ramo brevi basali terminalia ovata,

ad basin bivalvia; valvae sat grandes nunc ovatae acutiusculae
,

aut

plerumque rotundatae et irrcgulariter eroso-denticulatae
,
supra basin

extus convexiusculae
,
dein pateiitissimae. Receptaculum teres abbrevia-

tum haud quartam valvarum partem longum, dein sporangiorum de-

ciduorum pedicellis brevissimis persistentibus munitum. Sporangia de-

presso-globosa annulo 18—20-articulato utrinque attenuato, horizon-

tali haud tota cincta, verticaliter bivalvia
,
postremo irrcgulariter rum-

pentia. Sporae tetraëdrae hyalinae.

63. Ilymenopliyllum emarginatum Sw.

(Hook. Spec. Fil. I. 112. 82; Bl. Enum. 222).

Descrpt. Filix pulchra glaberrima gracilis, hvgroscopica
,
0.11

—

0.26 alta muscos supra arbores habitans. Caudex elongatus 0.3 longi-

tudine excedens teres flexuosus
,
paleis piliformibus hinc inde hirsutus,

plerumque glabratus ; radiculae fibrosae villosae crebrae. Stipites erecti

teretes, apice vix marginati 0.04—0.11 longi, glabri. Frondes laete

virides diaphanae
,
ovatae

,
oblongae aut oblongo-lanceolatae valde acu-

minatae
,
plerumque nec semper unilateraliter magis evolutae et sub-

secundae, ad latus unum reflexae, 0.07—0.16 longae, 0.03—0.08 latae,

basi deorsum abscisse- cuneatae
,
decurrentes, sursum subpinnatifldo au-

riculatae 0.04—0.05 & ultra longae
,
nunc patentes, nunc patenti-erec-

tae aut imo erectae, subfalcatim antrorsum curvatae. Rhachis frondis

basi subteres vix marginata
,
supra cum rhachibus pinnarum late mar-

4
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ginata. Pinnulae iteratim dicliotome partitae & in pinnis jiatentibus

plerumque sursum evolutae
,
deorsum minus partitae. Laciniae ultimae

lineares acutiusculae sed omnes fere emarginatae, pinnarum

et pinnularum elongatae, rostriformes
,

saepe, 0.013—0.020 longae,

margine cum alis rhacliim integerrimae planae. Involucra parva crebra

terminalia in ramis abbreviatis et aliis (nec autem in terminalibus elon-

gatis) globosa, 0.001 diametri, bivalvia; valvae subrotundo-ovatae in-

tegerrimae, dein erecto-patentes
;

receptacula oblongo-subcylindrica

,

valvas dimidias longa, dense sporangiis obtecta. Sporangia subexserta

subsessilia, depresso-subglobosa
,
annulo crasso nitidulo rubenti oblique

transverso, haud plane completo cincta & dein interlines annuli rum-

pentia; denique hoc loco excentrice subtus sessilia. *S);orae tetraëdrae!

64. Sphacrocinimn diffusum Hsskl.

Syxon. Trichomanes dffusiun Bl. Hook. Sp. Fil. I. 142. 81.

Descrpt. Caudex repens tenuis glaber? (1). Stipites erecti stricti

teretes
,
apicem versus leviter marginati glabri 0.03—0.04 longi. Frondes

oblongo-lanceolatae acuminatae
,

supra medium curvato-cernuae
,
basi

paulo attenuatae, 0.03—0.08 longae, 0.013—0.019 latae, bipinna-

tifidae, glabrae. Bhachis e pinnis decurrentibus inaequilatere alata

plana integra. Pinnae alternae, praeter inferiores sursum adnatae ads-

cendenti-erectae oblongo-lanceolatae aut acuminatae ad 0.013 longae,

et 0.001 latae, basi cuneato-attenuatae
,
sursum subauriculatae , deor-

(1) Specimina Zippeliana in lierb. lirt. bog. frondes ti-es tantum sistunt cum rudimento caudicis

brevissimo.
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sum abscisse piimatifidae. Laciniae bifidae; auriculae digitato-4—u-ti-

dae; lacinulae lineares obtusae, leviter emargiiiatae, nunc breviter biti-

dae. Involucra terminalia semiimmersa parva subcampanulata fauces ver-

sus angustata. Lahia semiorbicularia acutiuscula patentia integerrima.

Receptacula brevia, apice subgloboso-incrassata
,

sporangiis obtecta.

Sporancjia sessilia depresso-globosa
,
basi paulo attenuata

,
annulo hori-

zontali crasso cincta, irregulariter erumpentia. Sporae tetraëdrae.

G5. Sphaerocinium Smithii Hsskl.

Synon. Hijmenophyllum fimbriatum Sw. Hook. Sp. Fil. t. 102. 51. tab.

3 l3 , 0. — (nomen specificum incaute creatum
,

valvis involucri haud

fimbriatis, sed (ex ipsa Hookeri icone) denticulatis.

Descrpt. Caudex repens tenuis filiformis flexuosus glaber Stipites

strictiusculi 0.03—0.08 longi, juveniles ad basin fere alati, senio-

res dein basi exalati. Frondes absque stipite 0.04—0.12 longae, 0.03

—

0.08 latae, ovatae aut ovato-oblongae densae imoque oblongae rarae

acuminatae basi acutae tripinnatifidae aut supra decompositae tenues.

Pinnae ovatae oblongae acuminatae
,
nunc ovatae acutae nunc oblongae,

inferiores nunc maximae 0.046 longae, 0.02 latae nunc minores 0.02

longae, 0.013 latae et tunc superiores ad medium maximae. Pinnulae

et reliquae divisiones alternae subdichotome ramosae
;
rhachibus omni-

bus cum laciniis ultimis linearibus simplicibus obtusis aut bifidis, primo

planis dein undulatis (siccando)?, integerrimis, glaberrimis laete viridibus.

Indusia copiosa erecta subgloboso-catiipanulata parva libera, ad basin

bivalvia diametro 0.0005—0.0007; basi subpllcatae, apice latio-

res truncatae denticulatae (haud fimbriatae) eleganter reticulatae e

cellulis longitudinalibus oblongis rectangulis e cellulis minoribus ro-

tundis marginatae, denticulis nunc acutiusculis nunc obtusis, inaequa-
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libus. Heceptacuhm breve crassum inclusum, valvarum 4 tam partem

fere longum
,
sporangiis obtectum. Sporancjia sessilia

,
pro ratione sori

crandia, 5—6, rarius plura, eleganter reticulata, cellulis octogonis,

vertice irregulariter annulo oblique transverso robusto castaneo haud

rumpente cincta. Sporae subgloboso-tetraedrae
,
lateribus valde conve-

xis (cf. Prsl. Pterid. tab. 12. III. f. 1 et 4) minute nubeculosis.

Obsery. Specimina nostra
,
a divo Zippelio lecta in montosis Javae

occidentalis e. g. Salak, Megamendung
,

Gedeli &c. et in herbario

hort. bogor. perservata, nomine Ilymenophylli dichotomi Cav. fuerunt

praedita.

66. Sp)haerocinium? gracile Prsl.

(Hooh. Fil. I. 150 Hymenoplndlum Boiy Hook 1. c. 110. 74.)

Descrpt. Filix gracilis tenera, arborum truncos muscosos, in Javae

occidentalis montanis habitans 0.11—0.13 alta; caudex repens filifor-

mis flexuosus glaber; stipites erecti, recti, ad basin anguste marginati,

teretes, 0.03—0.04 longi. Frondes ovato -lanceolatae, imoque oblongo-

lanceolatae acuminatae
,

tripinnatifidae aut supradecompasitae
,

ele-

ganter multifidae glabrae, 0.05—0.09 longae
,
0.03—0.04 latae; rhachis

anguste marginata plana integra. Pinnae alternae ovatae aut obovato-

oblongae acutae 0.020—0.022 longae, 0.009—0.011 latae, inferiores

rarae minores, nunc subrotundo-obovatae
,
diametro 0.011—0.015, pa-

tentes
,
nunc patentissimae

,
omnes basin versus attenuatae et deorsum

abscisso-cuneatae
,
subpalmatim aut digitatim multifidae

,
dichotome

ramosae. Pinnulae inferiores distantes decurrentes
;

laciniae ultimae an-

guste lineares breves obtusae aut subemarginatae, integerrimae planae.

Involucra nunc in lacinulis infimis pinnarum et pinnularum, nunc in

omnibus pinnarum superiorum terminalia
,

laciniis infra involucra atte-

nuatis pedicellata, ovata acuta parve bivalvia 0.0007 longa; vcdvae
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ovatae acutae nunc obtusiusculae
,
integerrime applicativae; receptacu-

lum teres, dimidias valvas longum
,
erectum, sporangiis miiiulis tectum,

hisce dein deciduis scrobiculatum persistens.

67. Sphaerocinium Gciudic]iaudiil\?,s\i\.

Synon. Hymenophyllum recurvum Gaud Hook. Fil. I. 104. 56. No-

men specificum mutavi ob pinnas ex ipsa auctoritate Ilookeri hinc in-

de tantum recurvis
,
quae in speciminibus nostris semper erectae re-

periuntur.

Habit. Javae occident: s}dvas montosas.

Descrpt. Filix elegans terrestris 0.11—0.21 alta, erecta; re-

pens filiformis flexuosus glaber; radiculae dense villosae. Stipites QVQcii

stricti, 0.04—0.08 longi, glabri teretes, superne decurrenti, sed an-

guste, marginati. Frondes oblongae aut oblongo-lanceolatae acumina-

tae, 0.09—0.15 longae, 0.04—0.05 latae, subtripinnatifidae
;

rhachis

marginata vix undulata. Pinnae suboppositae aut alternae adseendenti-

patentes, oblongo-lanceolatae acuminatae, infimae a reliquis paulo dis-

tantes, deorsum basi abscissae, dichotome bipinnatifidae
,

0.03—0.04

longae, 0.013—0.017 latae; laciniae ultimae anguste lineares integer-

rimae acutae obtusiusculae aut subemarginatae. Involucra nunc termi-

nalia aut in ramo abbreviato
,
ad basin laciniae elongata terminalia

,

quod dicunt supra-axillaria
,
ramulo hoc valde abbreviato subsessilia

subrotunda, quam in S. macrocarpo multo minora, diametro 0.0001

vix excedenti, ad basin bivalvia; valvae orbiculares erectae, vix erecto-

patentes
,
receptacula apice dilatata

,
transverse oblonga

,
sporangiis to-

ta obtecta. Sporangia uti in sequenti specie.



FILICES J A V A N I C A E.:jo

63. Sphaerocinium demissum Prsl.

(llook. Filic. I. 150, Hymenoplivllum Sw. Hook. 1. c. 109.71).

Observ. Ilymenophyllum erosum Bl. Hook. 1. c. 108.64 valde accedit

,

differt autem pinnis brevioribus, pinnulis ovato-triangularibus
,
rhachi

et laciniis subundulatis et valvulis eroso-laceratis
;

— H. excertum AVII.

Hook. 1. c. 109.69 t. 38. A. ex forma involucri et habitus accedit, dif-

fert autem: pinnis haud profunde pinnatifidis
,

laciniis brevibus, rha-

cbi et stipite uti et involucrorum basi rufo-pilosis.— H. emarginatum

Bl. an Sw. ? En. 222.7 differt: pinnulis rhombeo-ovatis
,
baseos bi-

pinnatifidis
,
involucri valvis obtusis, stipite teretiusculo et—

e

diagnosi.

Hookeri 1. c. 112.82— valvis subrotundis, involucris subglobosis.

Habit. montes S}dvaticos Javae occidentalis Zipp. Hsskl.

Descrpt. Filix inter muscos supra arbores habitans 0.11—0.18 alta,

glabra, caudex longiter repens, glaber, radiculis villosis crebris prae-

ditus. Stipites erecti 0.04—0.05 longi, basi teretes, medio ad apicem

marginati. Frondes oblongo-, s. ovato-lanceolatae acuminatae, 0.08

—

0.13 longae, 0.04—0.05 latae, tripinnatifidae. Pinnae alternae variae

decurrentes patentim adseendentes oblongo-laiiceolatae acuminatae
,
ba-

si cuneatae, deorsum abscissae, bipinnatifidae 0.026—0.033 longae, 0.013

—0.017 latae; pinnulae angustae, deorsum integrae, sursum pinnatifi-

dae decurrentes laciniae ultimae anguste lineares adseendenti antror-

sum dissectae, directo oblusae aut plerumque emarginatae, imprimis

terminales elongatae nunc hinc inde pilis patentibus raris ciliolatae. Pdia-

chis anguste alata
,
alae planae. Involucra parva ovato ad apicem laci.

Iliarum brevium, nec abbreviatarum, 0.13 longa bilabiata, labia oblon-

ga, acuta, minute denticulata, prius applicativa dein subpatentia.

Receptacida parva, basi vix attenuata, transverse oblonga, sporangiis

tecta. Sporangia vix exserta parva depresso-globosa, annulo elastico
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traëdrae.

69. Sphaerocinium macrocarpum PrsL?

Synon. HymenophyUum caudiculatum Ilook (nec. IMrt.) FI. I.

102.51 ex prt. /7. dilatatum V. secedens Prsl En 221.

—

II. caudiculatum

Mrt. vel de diversum Kunze Fil. I. 10,2687.

—

Habit. Javae occident, montem Gcdeh altitudine 4—5000’ s. m.

Descript. Filix elegans evecta latissime viridis diaphana 0.1 1—0.24

alba glaberrima. Caudex filiformis flexuosus, longiter prorepens, gla-

briusculus, ad stipitum insertiones paleis piliformibus ferrugineis subto-

mentosus, nune totus ferrugineo-hirsutus dein glabratus; fibrillae copiosae

densissimae rufo-villosae. Stipites erecti strictiusculi 0.03—0.12 longi,

robusti nigrescentes, basi teretes, apice late marginati, margine sub-

tus medium decurrenti, dein inferne evanido s. subevanido. Frons

oblongo-lanceolata ovato-oblonga . acuminatissima minus clongata,

tripinnatifida 0.08—0.14 longa, 003—0.08 lata ad basin; rliacJds la-

te marginata plana vix undulata utrinque inter alas valde prominula

Pinnae oblongae aut ovato-oblonga, longe acumicatae basi deorsum abs-

cisso-cuneatae
,
sursum auriculato-pinnatae, bipinnatifidae, (aut potius

dicliotome ramosae) 0.00—0.04 longae, 0.011—0.017 latae. Pinnulae

parte deorsum abscissae sursum pinnatae
,

laciniae ultimae breves lato-

lineares obtusae acutiusculae liincinde apice emarginatae, subinteger-

rimae, planae. Involucra grandia robusta copiosa in ramis brevioribus

terminalia orbicularia compressa, ad basin bivalvem margine ramuli

ad fissuram ipsam producto; valvae primo applicativae involucro paullo

supra sporangia protuberantes, dein patentes, diametro 0.0001 ultra

integerrimae. Sporangia fulva grandia copiosa, prius inclusa dein

valvulis patentibus exserta
,
a vertice compressa fere horizontaliter a anu-

lo vasto robusto cincta et juxta annulum pedicello brevi inserta; aunulus
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25—30 orbiculatus totum sporangium fere latus ad insertionem hujus

in latere inferiore irregulariter dehiscens et longiter hoc statu persistit.

Ojcloma helicum repraesentans
,
dein a sporangio ipso solutus expansus

curvatus
,
nec cyclum formans. Receptaculum basi attenuatum

,
apice

‘

transverse oblongum, horizontales sporangiis totum obtectum et hisve

dein deciduis pedicellis, cum basi sporangiorum lacerata persistentibus

munitum. Sporae tetraedrae magnae; globuli fovillae sat grandes.
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VISSCHKN VAX TAUAXG, ÏR0E3SAX, PllIAMAX, SIBOGIIA EX FALEMIiAXG.

DOOR

r. E L E E K E R.

Nadat ik, tliaiis ruim ccn jaar geleden, mijne jongste lEj-

drage (1) tot de kennis der vischfaiina van Sumatra tot openbare be-

kendheid had gebragt, kwam eene nieuwe rei verzamelingen mij in

het bezit stellen van eene menigte vischsoorten
,
op verschillende

])laatsen van Sumatra bijeengebragt, waaronder zich weder vele bevon-

den, welke mij vroeger nog niet van dat groote eiland waren gewor-

den en meerdere van welke in de registers der wetenschap tot nog toe

niet zijn geboekt. Ik had die verzamelingen te danken aan de hecren

(1) De iclitliyologisclie fouiia van Sumatra is in vrij talrijke artikels door mij toegelicht. Die,

welke ia het bijzonder over Sumatra handelen
,
zijn alle opgenomen in het Natuurkundig Tijdschritt

voor Nederlaudsch Indië
, t. w.

I. Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra. Tiental

1—y. Dl III (1852) bladz. 559—COS; Tiental VI—X. Dl IV. (1853) bladz. 243—302.

II. Nieuwe tientallen diagnostische beschrijvingen van nieuwe en weinig bekende vischsoorten van

Sumatra Dl V (1853) bladz. 495 — 534.

III. Overzigt der ichthyologische fauna van Sumatra, met beschrijving van eenige nieuwe soor-

ten. Dl ATI (1854) bladz. 49 — 108.

IA'. ATsschen van Tikoe, Sumatra’s westkust. Dl ATII (1855) bladz. 345.

A' Nalezingen op de vischfaiina van Sumatra. A'’i3scheu van Lahat en Sibogha. Dl IX (1855)

bladz. 257— 280.



o ZESDE BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER

W. F. Godin, L. Lindman, M. Tli. Reiclic, H. Von Fosenberg en

wijlen H. W. Scliwanefeld en den majoor H. Schwenk. Zij hebben

mij aanleiding gegeven tot het opstellen van eene nieuwe bijdrage over

Sumatra’s vischfluma en doen op nieuw vermoeden, dat ten opzigte

van dezen tak van kennis, wat Sumatra betreft, nog zeer veel te doen

overblijft. Ik zal in de eerste plaats de zamenstelling der verschillende

nieuwe verzamelingen hier mededeelen. Zij zijn afkomstig van Padang,

Troessan, Priaman en Sibogha, alle plaatsen op Sumatra’s westkust

C'elegen, alsmede van Palembang.

Pisces Padangenses collectionum Peicheanae^ Rosenhergianae et Schwcmefeldicmae.

1 Serranus crapao CV.

2 Mesoprion decussatus CV.

3* Dules maculatus CV.

4 „ marginatus CV.

5 Tlierapon servus CV.

G „ tlieraps CV.

7 Priacantlius holocentrum CV.

S Holocentrum orientale CV.

9

Spliyraena obtusata CV.

10 Sillago malabarica CV.

11 Polynemus melanocbir CV.

12 Upeneoïdes vittatus Blkr.

1 3 Pterois kodipungi Blkr.

14 Platyceplialus scaber CV.

15 Apistus depressifrons Eichds.

IG Pristipoma argyreum CV.

17 Diagramma crassispinum Eüpp.

18 Dentex mesoprion Blkr.

19 „ tolu CV.

20* Chaetodon baronessa CV.

21 Scatophagus argus CV.

22 Drepane punctata CV.

23 xtnabas scandens CV.

24 Chorinemus tol CV. .

25 Caranx Forsteri CV.

26 Carangoïdes citula Blkr.

27 „ galliclilhys Blkr.

28 Lactaria delicatulus CV.
29* Stromateoïdes atoukoia Blkr.

30 Amjdiacanthus guttatus BI.

31 Mugil ceramensis Blkr.

32 ,,
coeruleoinaculatus Lac.

33* Cestraeus oxyrhynchos CV.

34* Gobius eleotrioides Blkr.

35 „ kokius CV.

36* Oxyuriclithys tentacularis Blkr (1).

37 Sicydium cynocephalus CVL

38 Periophtbalmus dipus Blkr.

39 Eleotris opliicepbalus K. v. H.

40 Eleotriodes sexguttatus Blkr.

41 Butis gymnoponius Blkr.

42 Culius niger Blkr.

43* Platyptera aspro V. Ilass.

44* Fistularia immaculata Comm.

45 Ainpbisile scutata Cuv.

46 Ampliiprion percula CV.

(1) Ik breng eenige soorten van Gobius, zooals Goblus tentacularis CV., Gobius belosso Blkr en

Gobius niicrolepis Blkr, thans tot een afzonderlijk geslacht, hetwelk ik voorstel te noemen Oxt/u-

richthys en onder de echte Gobioiden gekenmerkt is door de eenreijge bovenkaakstanden, puntig

eindigende staartvin, enz.
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47* Epibulus insidiator CV.

48* Bagrus gulio CV.

49 » micracantlius Blkr.

50 Barbus soro CV.

51 Labeobarbus tambroïdes Blkr.

52 Lcuciscus cyanotaenia Blkr.

53 Belone leiurus Blkr.

54* Ilemii’amphus dispar CV.

55 ,,
Galmardi CV.

5G Pi'istigastcr tartoor CV.

57 Engraulis Brownii CT.

58 Sauridicbtbys oplilodon Blkr.

59 Saurida toinbil CV.
60* Bhombus aspilos Blkr.

61 INIonoptcrus javanonsis Lac.

62 Gastropliysus lunaris J. Müll.

63 Triacantlius bradiysoina Blkr.

64 Pegasus natans L.

Pisces Trussanenses collectionis Peicheanae.

1 Apogon bandanensis Blkr.

2 „ hyalosoraa Blkr.

3 „ inonocbrous Blkr.

4 „ novem fasciatus CV.

5* Ambassis buruensis Blkr.

6 „ Dussumierii CV.

V „ urotaenia Blkr.

8 Grammistes orientalis BI. Sclin.

9 Serranus he.xagonatus CV.

10 „ Hoevenii Blkr.

11 „ microprion Blkr.

12 Mesoprion annularis CV,

13 „ decussatus CV.

14* „ lutjanus CV.

15 „ marginatus Blkr.

16 „ monostigma CV.

17 „ Kussellü Blkr.

18 „ striatus Blkr.

19 Dules marginatus CV.

20 Tlierapon servus CV.

21 „ theraps CV.

22 Holocentrum orientale CV.

23 Sillago malabarica Cuv.

24 Polynemus melanoclnr CV.

25 „ Pfeifferi Blkr.

2 6 Upeneus barberinus CV.

27 Upeneoïdes sulphureus Blkr.

28 Pterois kodipungi Blkr.

29

Scorpaena polyprion Blkr.

30* Scorpaenodes gibbosus Blkr (1).

31 Platyceplialus scaber CV.

32 Apistus amblyceplialoïdes Blkr.

33 „ depressifrons Biclids.

34 Corvina bypostoma Blkr.

35* Umbrina amblyceplialus Blkr.

36 ,. Dussumierii CV.

37 Scolopsides cancellatus CV.

38* „ lineatus QG.

39 „ lycogenis CV.

40 Diagramma crassispinum Büpp.

41 Dentex tolu CV.

42 Gerres filamentosus CV.
43* „ kapas Blkr.

44* „ oyena CV.

45 Chaetodon vagabundus BI.

46 Drepane punctata CV.

47 Platax vespertilio Cuv.

48* Pempheris Scbwenkii Blkr.

49 Anabas scandens CV.

50 Chorinemus tol CV.

51 „ toloo CV.

52 Selar boöps Blkr.

53 „ megalaspis Blkr.

54 „ torvus Blki'.

55 Carangicbtbys typus Blkr.

56 Carangoides citula Blkr.

(1) De naam Scorpaeniclitbys in de jongste tijden reeds gegeven zijnde aan een ander geslacht van

Noord-Amerlka, kan de mijne niet behouden blijven, en stel ik voor, de soorten van .Scorpaena, bij

welke de gehemelte-tanden ontbi-eken, te vereenigen onder den geslachtsnaam Scorpaenodes.

4
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57 Equula ensifera CV. 98 Glypliisodon xantbozona Blkr.

58 Gazza equulaeformis Eüpp. 99 Julis (Julis) dorsalis QG.

59 „ minuta Blkr. 100 „ ( „ )
lunaris CV.

GO „ tapeiiiosoma Blkr. 101 „ ( ,, )
Scliwanefeldii Blkr.

Cl Amphacantlius canaliculatus CV. 102 „ (Haliclioeres) annularis K. v. II,

62 „ guttatus BI. 103* „ ( „ )
balteatus QG.

G3 „ marmoratus CV. 104 „ ( „ )
casturi Blkr.

6-1 „ vermiculatus CV. 105 „ ( „ )
Ilarloffii Blkr.

G5 „ virgatus CV. 106* „ { „ )
leparensis Blkr.

66 Acantliurus lineatus Lac. 107 „ ( „ )
miniatus K. v. II.

G7 „ triostegus CV. 103 „ ( „ )
notopsis Iv. V. II.

68* Mugil bracliysoma Blkr. 109 „ ( „ )
pbekadopleura Blkr.

69 „ ceramensis Blkr. 110 „ ( „ )
polyoplithalmus Blkr.

70 „ coeruleomaculatus Lac. 111 „ ( „ )
pliaiopus Blkr.

71 „ cunnesius CV. 112* „ ( „ )
pseudominiatus Blkr.

72* „ labiosus CV. 113* „ ( „ )
Eeichei Blkr.

73 Atlierina duodecinalis CV. 114 Scarus aeruginosus CV.

74 „ lacunosa E^orsk. 115 „ Blochii CV.

75* Cepola abbreviata CV. 116 Bagrus planiceps CV.
76* Salarias arenatus Blkr. 117* Arius goniaspis Blkr,

77 „ Eorsteri CV. 118 „ tonggol Blkr.

78* „ Ilasseltii Blkr. 119 Plotosus anguillaris Cuv.

79 „ melanoceplialus Blkr. 120 Barbus marginatus CV.
80* „ Oortii Blkr. 121* Leuciscus Schwenckii Blkr.

81 „ perioplitlialmus CV. 122* Ilemirampbus dispar CV.
82* „ quadripinnis CV. 123 „ Quoyi CV.
83* „ vermiculatoïdes Blkr. 124* Albula bananus CV.

81 Callioiiymus opercularioides Blkr. 125 Ilarengula moluccensis Blkr.

85 Gobius kokius CV. 126 Spratella terabang Blkr.

86 „ perioplitbalmoides Blkr. 127 Engraulls encrasiclioloïdes Blkr.

87* „ nebulopunctatus CV. ? 128 Saurus synodus CV.

88 Eleotris opbicepbalus K. v. II. 129 Ilippoglossus erumei Cuv.

89* Platyptera aspro V. Ilass. 130* Plagusia Blochii Blkr.

90 Plesiops coeruleolineatus Eüpp. 131 Anguilla Elphinstonei Syk.

91* Pseudocliromis tapeinosoma Blkr. 132* Muracna griseo-badia Eicluls.

92 Ampliiprion percula CV. 133 Monopterus javanensis Lac,

93* Pomaceiitrus littoralis V. Hass. 134 Balistes lineatus BI.

94 Glypliisodon antjerius K. v. II. 135 „ praslinus Lac.

95 „ modestus Scbl. Müll. 136 Arothron? kappa Blkr.

9G „ septemfasciatus CV. 137 „ scaber Blkr.

97 „ unimaculatus CV. 138* Sjngnathus djarong Blkr.
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Fisces Priamenses collectionis Godinianae.

1 Apogonlclitliys poljstigma Blkr.

2 Grammistcs orientalis BI. Sclin.

5

Serranus boanack CV.

4 „ celcbicus Blkr.

5 „ formosus CV.

6 „ rioevenii Blkr.

7* Mesoprion lutjanus CV.

8 Ilolocentrum orientale CV.

9 Upcneoïdos vittatus Blkr.

10

Pterois volitans CV.

11* „ zebra CV.

12* Scorpaenocles oxyceplialus Blkr.

15

Platyceplialus scaber CV.

14* Pentaprion gerreoides Blkr.

15 Cliaetodon princeps CV.

16 „ vagabundus BI.

17 „ vittatus CV.

18 Heniochus macrolepidotus CV.

19 Drepane punctata CV.

20 Platax teira CV.

21 Anabas scandens CV.

22 Carangoïdes citula Blkr.

25 „ galliclitliys Blkr.

24 Stromateoides cinereus Blkr.

2 o Amphacantlius vermiculatus CV.

26 Acanthurus strigosus Benn.

27 „ triostegus CV.

Pisces Sihocjhenses

1 Apogon liyalosoma Blkr.

2 „ orbicularis K. v. H.

o* Cheilodipterus quinquelineatus CV.

4 Ambassis urotaenia Blkr.

5 Serranus Iloevenii Blkr.

6 ,,
microprion Blkr.

7 Therapon servus CV.

8 Holocentrum orientale CV.

28* Gobius elcotrioides Blkr.

29 Eleotris sexguttata CV.

50 Callionymus opercularioidcs Blkr.

51 Echeneis neuci’ates L.

52 Amphiprion akallopisos Blkr.

55 ,, xanthurus CV.

54 „ percula CV.

55 Dascyllus aruanus CV.

56 Glyphisodon antjerlus K. v. II.

57 ,, modestus Sclil. Müll.

58 „ unimaculatus CV.

59 Cossyphus diana CV.

40 Julls (Julls) dorsalis QG.

41 „ (Ilalichoercs) polyoplitlialmus I

42 Scarus aeruginosus CV.

45 „ Blochii CV.

44* „ limbatus CV.

45 Bagrus micracanthus Blkr.

46* Arius goniaspis Blkr.

47 Barbus marginatus CV.

48 Ilippoglossus erumei Cuv.

49 Conger baglo Cant.

50 Muraena prosopeion Blkr.

51 Balistes lineatus BI.

52 „ praslinus Lac.

55 Hippocampus kuda Blkr.

collectionis Schicenhicinae.

9

Sphyraena obtusata CV.

10 Upeneoides sulphureus Blkr.

1 1 Pterois kodipungi Blkr.

12* Pterois zebra CV.

15 Scorpaena polyprion Blkr.

14* Scorpacnodes gibbosus Blkr.

15* Platyceplialus punctatus CV.

16 Pristipoma caripa CV.
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17 Scolopsiclos lycogcnis CV. 59 Ampliiprion xantburus CV.

18 Dentex nematopliorus Blkr. 40* Preinnas biaculeatus Blkr.

10 „ tolu CV. 41 Poniacentrus katunko Blkr.

20* Lethrinus opercularis CV. 42* „ pavo Lac.

9A Scatophagus argus CV. 43* „ trimaculatus CV.

'21 Drepane punctata CV. 44 Julis (Julis) dorsalis QG.

23 Platax vespertilio Cuv. 45 Arius nasutus CV.

24 Toxotes jaculator CV. 46 Plotosus anguillaris Cuv.

25 Cliorinemus toloo CV. 47* Belone caudimacula Cuv.

2() Caranx cynoclon Blkr. 48 Hemirampbus Quoyi CV.

27 Carangoïdes galliclithys Blkr. 49 Ilarengula moluccensis Blkr.

28 Selar torvus Blkr. 50 Spratella teinbang Blkr.

29 Lactarius clelicatulus CV. 51 Engraulis setirostris CV.

30 Gazza tapeinosoina Blkr. 52 Acbirus pavoninus Lac.

5

1

INIastacembelus unicolor CV. 0 O
^ Conger lepturus Eicbds.

32 Ampliacantlius dorsalis CV. 54* INIuraena griseo-badia Ricbds.

35 Salarias sumatranus Blkr. 55 Arotbron ? kappa Blkr.

34 Gobius nox Blkr. 56 „ scaber Blkr.

35 „ Voigtii Blkr. 57 Triacantbus Nieuhofii Blkr.

36 Echeneis neucrates L. 58 Ostracion cornutus L.

3 7 Ampbisile scutata Cuv. 59 Cbiloscyllium plagiosum MII.

3S Ainphiprion Sebae Blkr.

Fisces Palemhangenses collectionis Lindmannianae.

1 Ambassis "Wolffii Blkr. 16 Gobius kokius CV.

2 Datnioides polota Blkr. 17 Amblyopus urolepis Blkr.

3 Polynemus dubius Blkr. 18 Eleotris marmorata Blkr.

4* Corvina trachycephalus Blkr. 19 „ uropbthalmoides Blkr.

5 Toxotes jaculator CV. 20* Catopra nandoïdes Blkr.

6 Anabas scandens CV. 21 "NVallago dinema Blkr.

7 Ilelostoma Temminckii K. v. II. 22 „ beterorbyncbos Blkr.

8 Osphromenus olfax Comm. 25 „ Leerii Blkr.

0 Tricliopus trichopterus CV. 24 Silurus macronema Blkr.

10 Opbicephalus lucius K. v. II. 25*
,,

micropogon Blkr S.

1 1 „ micropeltes CV. 26 Bagrus macronema Blkr.

12 ,,
striatus BI. 27 ,,

nemurus CV.

13*
,,

pleurophthalmus Blkr. 28 ,,
poecilopterus K. v. II,

14 Mastacembelus erytlirotaenia Blkr. 29 „ Wolffii Blkr.

15 „ unicolor CV. 50 Bagroides melanopterus Blkr,

apogon ]
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51* Arius borncëiisis Blkr.

52* „ truncatus CV.

55* Batrachoceplialus agcneiosus Blkr.

o4* Ilelicopliagus typus Blkr.

55* Pimelotlus pleurostigma Blkr.

56* Clarias melanoderma Blkr.

57* Barbus javanicus Blkr.

58 „ laevis CV.

59 ,, macracantlius Blkr.

40 Systomus apogon CV.

41 „ bulu Blkr.

42 „ mclauoptcrus Blkr.

45 „ truncatus Blkr

44 Capoeta macrolcpidota CV.

45* „ inicrolepis Blkr.

46 Leuciscus dusonensis Blkr.

VAN SUMAT RA.

47 Lcuciscus uranoscopus Blkr.

48 Kühita cyanoinclas Blkr.

49 „ nielanopleura Blkr.

50 ,, Sclilegclii Blkr.

51 Cobitis macracantlius Blkr.

52 Bclone canciloïdes Blkr.

55*
,, caudiinacula Cuv.

54 Engraulis nielanochir Blkr.

55* Coilia Lindmanni Blkr.

50* Xotopterus kapirat Blkr.

57 Osteoglossum formosum Sclilcg.

58 IMonopterus javanensis Lac.

59 Arothron? palembangensis Blkr.

60 Cbonerliinos modestus Blkr.

01

Syngnatlius deokliatoïdes Blkr.

Tot nu toe bedroeg liet aantal van Sumatra bekende visclisoorteii

653. In de bovenstaande lijsten zijn de namen der soorten, welke

men nog niet van Sumatra kende, met een * gemerkt. Haar geheel

aantal bedraagt 67
,

t. w.

:

1 Ambassis buruensis Blkr.

2 Cheilodipterus quinquelineatus CV.

3 Mesoprion lutjanus CV.

4 Dules maculatus CV.

5 Pterois zebra CV.

6 Scorpaenodes gibbosus Blkr.

7 „ oxyceplïalus Blkr.

8 Platycepbalus punctatus CV.

9 Corvina tracbyceplialus Blkr.

10 Umbrina amblycephalus Blkr.

1 1 Scolopsides lineatus QG.

1 2 Letbrinus opercularis CV.

13 Gerres kapas Blkr.

14 „ oyena CV.

1 5 Pentaprion gerreoïdes Blkr.

16 Cliaetodon baronessa CV.

17 Pempheris Sclnvenkii Blkr.

18 Ophicepbalus pleuropbthalmus Blkr.

19 Stromateoïdes atoukoia Blkr.

20 IMugil bracbysoma Blkr.

21 ,, labiosus CV.

22 Cestraeus oxyrbyncbos CV.

25

Cepola abbreviata CV.

24 Salarias arenatus Blkr.

25 ,, Hasseltii Blkr.

26 ,, Oortii Blkr.

27 ,,
quadripinnis CV,

28 ,, vermiculatoïdes Blkr.

29 Gobius eleotrioides Blkr.

30 „ nebulopunctatus CV. ?

51 „ tentacularis CV.

52 Platyptera aspro V. Hass.

55 Fistularia immaculata Comm.

54 Catopi’a nandoïdes Blkr.
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55 Pseuclocliromis tapelnosoma Blki’. 52 Helicopbagus typus Blkr.

56 Premnas biaculeatus Blkr. 55 Pimelodus pleurostigma Blkr.

57 Pomacentrus littoralis Y. Ilass. 54 Clarias melanoderma Blkr.

5S „ pavo Lac. 55 Barbus javanlcus Blkr.

59 „ trimaculatus CV. 56 Capoeta inicrolepis Blkr.

40 Julis (Halichoeres) balteatus QG. 57 Leuciscus Sclnvenkii Blkr.

41 ,, ( )
Icparensis Blkr. 58 Belone caudiraacula Cuv.

42 „ ( „ )
pseuclominiatus Blkr. 59 Ilemlramphus dlspar CV.

45 „ ( „ )
Keichei Blkr. 00 Albula bananus CV.

44 Epibulus insidiator CY. G1 Coilia Lindmanni Blkr.

45 Scarus limbatus CV. 62 Hotopterus kapirat Blkr.

40 Silurus micropogon Blkr. 65 Bhombus aspilos Blkr.

47 Bagrus gulio CY. 64 Plagusia Blocliii Blkr.

48 Arius goniaspls Blkr. 65 Conger lepturus Blchds.

49 ,, borneënsis Blkr. 66 !Muraena griseo-badia Ilichds.

50 „ truncatus CV. 67 Syngnathus djarong Blkr.

51 Batrachocephalus ageneiosus Blkr.

Van deze 67 soorten zijn nieuw voor mijn kabinet, Cepola abbre-

viata CV., Salarias Oortii Blkr, Salarias vermiculatoides Blkr, Gobius

nebulopunctatus CV.?, Julis (Halichoeres) Beicliei Blkr, Arius goni-

aspis Blkr, Helicopbagus tvpus Blkr, Leuciscus Scbwenkii Blkr, Coi-

lia Lindmanni Blkr en Conger lepturus Biclids.
,
welke, met uitzon-

dering van Cepola abbreviata. Salarias Oortii, Gobius nebulopunctatus

en Conger lepturus, tevens nieuw zijn voor de wetenschap.

Ik ken thans alzoo 720 vischsoorten van Sumatra. Maar dit cijfer

stelt nog in de verte niet voor, het aantal vischvormen, wat op en

om Sumatra leeft. Mijne onderzoekingen van de vischfauna van de

eilanden
,
welke in een geographisch opzigt tot Sumatra behooren, zoo-

als Kias en de Batoe-eilanden, in de nabijheid der westkust, en Banka,

Bintang en Singapore, nabij de oostkust , hebben van die eilanden reeds

een groot aantal soorten doen kennen, welke naar alle waarschijn-

lijkheid ook aan de kusten of in de zoete wateren van Sumatra voor-

komen; ook het eenigzins verder uit de kust van Sumatra gele-

gene eiland Pinang voedt in zijne kustwateren, volgens de nasporin-

gcu van den heer Cantor, nog menige soort, welke men niet van Su-
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matra zelf kent. Evemvel, zoolang het voorkomen dier soorten hij of

op Sumatra niet feitelijk is aangetoond, mag men ze niet schrijven in

de registers van Sumatra. Ten einde echter een denkbeeld te geven

van die soorten, laat ik hare namen hieronder volgen. In allen ge-

valle behooren zij tot Sumatra
,
wanneer men dien naam neemt in een’

ruimeren zin, en daaronder alzoo begrijpt de omliggende eilanden.

Vischsoorten^ voorkomende in de geographische groep van Sumatra^ doch nog

niet aan de kusten of m de zoete ivateren van het eiland Sumatra

zelf aangetroffen.

Lates nobilis CV. Banka, Sing. Pin.

Psammoperca -w-aiglensis Blkr. Banka, Sing.,Pin.

Diplopi’ion bifasciatum K. v. II. Batoe.

Clieilodipterus octovittatus CV, Batoe.

Apogon Cantoris Blkr. Bintang.

endekataenia Blkr. Banka.

fucatus Cant. Pinang,

liypselonotus Blkr. Kias, Batoe.

kallosoma Blkr, Banka.

inacropteroides Blkr. Banka.

nielas Blkr. Kias, Batoe.

poecilopterus K. v. II. ? Singap., Pinang,

quadrifasciatus CV. Banka, Sin,, Pin.

rliodopterus Blkr. Singapore.

15 Apogonicbtliys glaga Blkr. Singap.

16 Serranus bontoo CV. Pinan".

14

28 Jlyriodon scorpaenoïdes Bris.

29 Therapon Cuvieri Blkr.

50 „ obscurus CV.

51 „ puta CV,

52 Ilelotes sexlineatus CV,

55 Myripristis adustus Blkr.

54 „ hexagonus CV.

55 „ murdjan Büpp.

50 Ilolocentrum leo CV.

57 „ leonoïdes Blkr.

58 Uranoscopus cognatus Cant.

59 Sillago maculata CV,

40 Polynemus indicus Shaw.

41 „ tetradactylus CV.
42 Mulloïdes flavolineatus Blkr.

45 Upeneoïdcs variegatus Blkr.

Bintang, Singap..

Kias, Bintang.

Pinang.

Bk., Bt. S., P.

Bintang, Singap.

Batoe.

Kias.

Batoe.

Batoe.

Batoe,

Pinang.

Banka, Bintang.

Bk., Bint, S., P
Bk., Bint.. S., P
Pinang.

Kias, Bk. Bt, S.

17 „ horridus Iv. v. H. Singap., Pinang. 44 Pterois brachyptcrus CV. Kias.

18 „ lanceolatus CV. Banka. 45 „ muricata CV. Pinang.

19 „ myriaster CV. Kias, Batoe. 46 Scorpaena picta K. v. II. Pinang.

20 „ suillus CV. Singapore, Pin. 47 Scorpaenodes polylepis Blkr, Batoe.

21 „ urodelus CV. Kias. 48 Platycephalus bataviensis Blkr, Klas.

02 „ urophthalmus Blkr. Batoe. 49 „ bobossok Blkr. Bintano

25 Serranichtliys altivelis Blkr.

24 Plectropoma maculatura CV.

23

26

27

hlesoprion caroui CV.

„ chrysotaenia Blkr,

„ rangus CV.

Bint., Sing., Pin.

Singapore.

Pinang.

Kias, Bk,, Bt
,

S.

Singapore, Pin.

50 „ carbunculus CV.

51 ., clavulatus Cant.

52 „ isacanthus CV.

55 Apistus trachinoides CV.

54 Minous echinatus Blkr.

Pinang.

Pinang.

Batoe, Bt., Sing.

Bint., Sing., Pin.,

Pinang.
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155 Aploactis tracliyceplialus Blkr. jN’ias. 96 Chaetodon dorsalis Rwdt. Batoe.

5G Synanceia brachio CA". Batoo. 97 „ falcula BI. Batoe.

57 ,, olongata CA". Pinang. 98 „ octofasciatus Bh Banka.

5S Otolithus biauritus Cant. Singap., Pin. 99 „ oligacanthus Blkr. Banka, Bint.

59 „ macrophthalmus Blkr. Banka, Bintang. lOO „ praetextatus Cant. Pinang.

fiO ,, maculatus Iv. v. II. Singap., Pin. 101 ,, trlfascialis QG. Batoe.

fil ruber CAA Singap., Pin. 102 Taurichthys varius CV. Batoe.

()2 „ versicolor CA’. Pinang. 105 Ilolocanthus mesoleucos CV. Batoe.

G3 Corvina Belengeri CA’. Singap., Pin. 104 ,, sexstriatus K. V. H. Singap.

G4 „ carutta CA". Pinang. 105 Platax Boersil Blkr. Kias.

G5 ,, catalea CA". Bk., Singap., Pt. lOGs ,,
gampret Blkr. Singap.

GG ,, Dussumleril CA". Singap., Pin. 107 Pimelepterus altipinnis CV. Singap.

67 ,,
mlles CA^. Pinang. 108 „ lembus CV. Banka.

G8 Umbrlna Kulilil CV. Banka, Bint. 109 ,, oblongior CAC Batoe.

G9 „ Russellli CA". Singap., Pin. 1 1 0 Pempheris moluca CA^. Pinang.

70 Pristiporaa auritum CA", Pinang. 1 1 1 Betta pugnax Blkr. Pinang.

71 ,, kaakan CA^. Singap., Pin. 1 12 OphicephalusbankanensisBlkr. Banka.

72 ,, nigTum CA". Pinang. 115 ,, marulioides Blkr. Banka.

75 „ paikelli CA". Pinang. 114 „ melanosoma Blkr. Kias, Banka.

74 Diagramma balteatum K. v. II. Pinang. 115 ,, mystax Bikt'. Banka.

75 „ Blochii CV. Pinang. 116 Scomber microlepidotusEüpp. Pinang.

7G „ plectorhynchos CA". Singap. 117 Thynnus affinis Cant. Pinang.

77 Scolopsides leucotaenla Blkr. Banka. 118 Cybium Commersonii CV. Singap., Pin.

78 ,,
monogramma K. v. II. Banka, Bint., S. 119 ,, Croockewitii Blkr. Banka.

79 ,, taenlopterus CA". Banka. 120 „ lineolatum CV. Singap., Pin.

80 IleterognathodonbifasciatusBlkr. Banka, Bint., S. 121 Trachinotus Baillonii CA^. Kias.

81 Peutapus nubilus Cant. Pinang. 122 ,, quadripunctatus CV. Pinang.

82 ,,
setosus CA". Banka, Bint., S. 125 Caranx melampygus CV. Kias.

85 Cantharus gullminda CA". Pinang. 124 Selar vari Blkr. Pinang.

84 Girella sarissopliorus Blkr. Singap., Pin. 125 Gnathanodon speciosus Blkr. Bk.,Bt., S., Pin.

85 Pagrus heterodon Blkr. Batoe. 12G Seriola binotata CV. Sing., Pin.

86 Dentex ruber CV. Kias. 127 Stromateoïdes argenteus Blkr. Pinang.

87 ,,
tambulus CV. Banka. 1 28 Kurtus indicus Bh Banka, Sing., P.

88 ,,
upeneoides Blkr. Banka. 129 Equula bindus CV. Pinang.

89 ,,
zysron Blkr. Xias. 130 „ caballa CV. Singap., Pin.

90 Lethrinus rhodopterus Blkr. Singap. 151 „ dacer CV. Singap., Pin.

91 Caesio chrysozonus K. v. II. Kias. 152 „ gerreoïdes Blkr. Banka.

92 Gerres limbatus CV. Pinang. 155 „ longimana Cant. Singap., Pin.

93 „ macracanthus Blkr. Kias, Banka. 1 54 Amphacanthus chrysospilos BlkjL’ Singap.

94 ,,
macrosoma Blkr. Kias. 155 ,, concatenatus CV. Pinang.

95 ,,
poetie CV. Banka, Bint. 156 „ corallinus CV. Batoe.
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1 57 Ampliacantlms Kopsii Blkr. Nias, Banka, Bt.

158 ,,
margariti ferus CV. Batoe.

159 Acanthurus Icucosternon Benn. Batoe.

140 ,, melanurus CV. Batoe.

141 ,, scopas CV. Batoe.

142 „ velifer BI. Batoe.

145 ,, xantliopterus CV. Pinang.

l41 Xaseus fronticoniis Comm. Batoe.

1 15 ,, liexacanthus Blkr. Batoe.

146 ,, lituratus CV. Batoe.

147 Miigil belanakli Blkr. Banka.

148 ,, bon tab CV. Banka, Pin.

149 ,,
borbonicus CV. Pinang.

150 „ parsia Bucli. Ban ka.

151 Atherina Forskaoli Rüpp. Pinang.

152 Petroskirtes bankanensis Blkr. Xias, Banka.

153 ,, variabilis Cant. Singap., Pin.

154 Salarias celebicus Blkr. Batoe.

133 „ pbaiosoma Blkr. Nias, Batoe.

136 Dincmaticlitliys iluocoeteoïdesBlkr.jNbas, Batoe.

137 Oplstognatlius Rosenbcrgll Blkr,, Nias.

138 Gobius apogonius Cant. Pinang.

139 „ belosso Blkr. Nias.

160 „ caninus CV. Nias, Banka, Bt,

161 ,, clilorostigma Blkr. Banka, Sing.

162 „ criniger CY. Banka.

165 ,, cyanoclavls Cant. Pinang,

164 ,, cyanomos Blkr. Banka.

1 63 ,, decussatus Blkr. Nias.

166 „ elegans K. v. II. Pinang.

167 „ janthinopterus Blkr. Banka.

168 „ phalaena CV. Nias, Batoe.

169 „ puntang Blkr. Bintang.

170 ,,
puntangoides Blkr. Bintang.

171 „ russus Cant. Pinang.

172 „ sublitus Cant. Pinang.

175 Goblodon qulnquestrlgatus Blkr. Batoe.

174 Apocryptes cbangua CV. Singap., Pinang.

175 „ nexipinnis Cant. Pinang.

Amblyopus Ilennannianus CV. Pinang.

Trvpauchen vagina CV. Bintang, Pin.

Porioplitlialmus Sclilosseri CV. Singap,, Pin.

Boleoplitlialmus Boddaertll CV. Pinang.

„ pectinirostrls Cant. Pinang.

Eleotris Iloedtli Blkr. Nias.

„ microlepis Blkr. Nias.

„ poroceplialus CV. Nias, Pinang.

Butis butis Blkr. Pinang.

,, caperatus Blkr. Pinang,

,, melanopterus Blkr. Bintang.

Pliilypnus ocellicauda Riebds. Bintang.

Callionymus sagitta Pall. Banka.

„ Scbaapii Blkr. Banka.

Ecbenels remoroïdes Blkr. Batoe.

Batraebus diemensis Riebds. Banka.

Antennarius CommersoniiCant. Singap.

„ bispldus Cant. Singap., Pin.

„ Lindgreeni Blkr. Banka.

„ notopbtbalmus Blkr. Nias.

„ nummifer Blkr. Nias,

,, raninus Cant. Pinang.

,, uropbtbalmus Blkr. Bintang.

Polypteriebtbys Valentini Blkr . Batoe.

Nandus nebulosus Blkr. Banka.

Catopra Grootii Blkr. Banka.

Pseudocliromis fuscus Müll.Tr. Batoe.

Plesiops oxycepbalus Blkr. Batoe.

Cicblops melanotacnia Blkr. Banka.

Ampbiprlon bifasciatus BI. Sebn. Nias, Banka.

„ epblpplum BI. Sebn. Nias, Batoe, Bk.

Pomacentrus bankanensis Blkr. Nias, Batoe, Bk.

„ cyanomos Blkr. Nias.

„ moluccensis Blkr. Batoe.

„ prosopotaenia Blkr. Nias, Singap.

„ violascens Blkr. Nias.

Dascyllus xantbosoma Blkr. Nias.

Glypbisodon bengalensis CV. Banka, Bint., S.

„ melas K. v. H. Nias.

176 .

177

178

179

180

181

182

183

ISl.

ISa

186

187

188

189

190

191

192

195

194

193

196

197

198

199

200

201

202

203

204

203

206

207

208

209

210

211

212

213

214

5
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215 Glypliisodonplagiometopon Blkr Singap.

216 „ trifasciatus Blkr. Xias, Batoe.

217 „ Avaigiensis QG. Xias.

218 Tautoga fasciata CV. Xias.

219 Xipliocheilos typus Blkr*. Xias.

220 Crenilabrus oligacantlius Blkr. Banka, Bt., Slng

221 J ulis (Ilallchoeres) batuensis Blkr. Batoe.

222 „ ( „ )
Cuvierii Blkr. Banka.

223 „ ( „ )
Dussumierii Blkr . Pinang.

224 „ ( „ )
IIoeA'cnii Blkr. Xias.

225 „ ( „ )
Ilyrtlii Blkr. Xias.

226 „ ( „ )
modestus Blkr. Banka.

227 „ ( „ )
pliaiotaenia Blkr . Batoe.

228 „ ( „ )
striglventer Beun. Banka.

229
)
Teinminckii Blkr. Banka,

230 „ ( „ )
Vrolikii Blkr. Xias, Batoe, Bk.

231 Cheilinus decacantlius Blkr. Xias, Batoe.

232 „ oxycepbalus Blkr. Batoe.

233 Scarus micrognathos Blkr. Singap.

234 „ rivulatoides Blkr. Singap.

235 „ singaporensis Blkr. Singap.

236 „ suinbaAvensis Blkr. Batoe.

237 Wallago leicacantlius Blkr. Banka.

238 Siluriclitbys pbaiosoma Blkr. Banka.

239 Arius aiius CV. Singap., Pin.

240 „ leiotetoceplialus Blkr. Singap.

241 „ manjong Blkr. Banka, Bint., S.

242 „ sondaicus Blkr. Banka.

243 Osteogeneiosus militaris Blkr. Singap., Pin.

244 „ Valenciennei Blkr. Banka.

245 Pimelodus pectinidens Cant. Pinang.

246 Clarias leiacantlius Blkr. Xias, Banka.

247 „ pentapterus Blkr. Banka.

248 IleterobrancliustapeinopterusBlkr. Banka.

249 Chaca bankanensis Blkr. Banka.

250 Plotosus albilabris CV. Bintang, Pin., S.

251 „ castaneoides Blkr. Banka, Bint.

252 ,, unicolor K. v. II. Banka, Singap.

253 Barbus kusanensis Blkr. X’ias.

Leuciscus bankanensis Blkr. Banka.

,, cepbalotaenia Blki\ Banka.

„ Eintho venii Blkr. .Banka.

„ rasbora CV. Pinang.

Eoliita oligolepis Blkr. Banka.

„ AVaandersii Blkr. Banka.

Belone annulata CV. Pinang.

„ leiui’oides Blkr. Singap.

„ macrolepis Blkr. Xias.

„ melanotus Blkr. Singap.

Ilemiramplms Georgii CV. Pinang.

,, melanurus CV. Banka, Bint.

„ pogonognatbus Blkr. Banka.

„ Ivussellii CV. Pinang.

„ tridentifer Cant. Pinang.

Exocoetus liexazona Blkr. Banka.

„ mento CV. Banka.

,, nigripennis CV. Pinang.

Luciocephalus pulclier Blkr. Banka.

Chiro een trus hypselosoma Blkr. Singap.

Chanos chloropterus CV. Pinang.

„ nuchalis CV. Pinang.

Albula erythrocheilos CV. ? Pinang.

Elops saurus L. Pinang.

Ilarengula disjhlonotus Blkr. Banka.

,, melanurus Blkr. Xhas.

Pellona Russellii Blkr. Banka, Bint., S.

Raconda Russelliana Gr. Singap., Pinang,

Rogenia ar^’gyrotaenia Blkr. Banka.

KoAvala lauta Cant. Pinang.

,, thoracata CV. Pinang.

Alausa champil Cant. Pinang.

,, macrurus Blkr. Bintang.

Engraulis breviceps Cant. Pinang.

,,
Dussumierii CV. Singap.

„ rhinorhynchos Blkr. Banka.

„ tri Blkr. Banka.

Coilia Reynaldi CAV Singap., Pin.

Chatoessus nasus CA’^. Banka.

254

255

25G

257

258

259

2G0

2G1

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

273

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292
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293 Cliatocssus solangkat Blkr. Banka.

294 Saurus myops CY. Banka, Pin.

295 Sauricla nebulosa CY. Xias.

296 Rhombus poccilurus Blkr. Banka.

297 Platessa llusscllii Gr, Singap., Pin.

298 Sülea humilis Cant. Pinang.

299 „ maculata Cuv. ? Bintang.

500 „ ovata RichJs. Pinang.

501 Synaptura aspilos Blkr. Singap.

302 „ Commersoniana Cant. Singap.

505 „ pan Cant. Bintang.

304 „ Russellii Blkr. Pinang.

505 Plagusia brachyrhynchos Blkr. Singap.

506 „ Cantoris Blkr. Pinang.

507 „ cynoglossa Cant. Pinang.

308 „ javanica K. v. II. Banka.

509 „ potous Cuv. Singap.

510 „ trulla Cant. Pinang.

511 Machaerium nebulatum Blkr. Singap.

512 „ reticulatum Blkr. Banka.

515 Moringua macrochir Blkr. Batoe.

514 Conger singaporensis Blkr. Singap.

515 „ vulgaris Cuv. Batoe.

516 Ophisurus baccidens Cant. Singap., Pin.

517 „ boro Buch. Pinang.

518 ,, breviceps Cant. Pinang.

519 „ grandoculis Cant. Pinang.

520 „ Schaapii Blkr. Banka.

521 Leiuranus Hacepedii Blkr. Batoe.

522 Dalophis anceps Cant. Pinang.

325 Muraeniclitliys gymnopterus Blkr Batoe.

324 Muraena batuensis Blkr. Batoe.

325 „ colubrina Eichds. Batoe.

526 ,, sathete Eichds. Pinang.

527 „ thyrsoidca Eichds. Pinang.

328 „ tile Cant. Banka.

329 Symbranchus caligans Cant. Pinang.

550 Leptocephalus dentex Cant. Pinang.

551 Balistes aculeatus BI. Schn. Isias.

Balistcs conspicillum BI. Sclin. Singap., Pin.

„ viridescens Lac. Kias.

„ Cantoris Blkr. Banka, Sing.

„ choiroccphalus Blkr. Kias.

,, chrysospilos Blkr. Batoe.

„ geographicus Cuv. Bint., Sing., Pin.

„ janthinosoma Blkr. Batoe.

Monacanthus macrurus Blkr. Kias.

„ melanocephalus Blkr. Batoe.

„ penicilligerus Cuv. Sing., Pin.

„ tomentosus Cuv. Pinang.

Alutarius laevis Cuv. Pinang.

„ obliteratus Cant. Pinang.

Pogonognathus barbatus Blkr. Bk., Bt., S., P.

Triacanthus Blochii Blkr. Singap., Pin.

„ oxycephalus Blkr. Banka, Bint.

„ strigilifer Cant. Pinang.

Ostracion cubicus BI. Batoe.

„ nasus BI. Pinang.

„ tesserula Cant. Pinang.

Diodon nicthemerus Cuv. Pinang.

Arothron calamaroïdes Blkr. Batoe.

„ bondarus Blkr. Pinang.

„ carduus Blkr. Pinang.

„ ? immaculatus Blkr. Pinang.

„ melanorhynchos Blkr, Nias.

,, ? simulans Blkr. Singap., Pin.

„ AYaandersii Blkr. Banka.

Gastrophysus argenteus J. Müll. Banka.

„ oblongus J. Müll. Banka, Bint., Pin.

Chonerhinos naritus Blkr. Pinang.

Syngnathus brachysoma Blkr. Batoe.

„ haeraatopterus Blkr. Batoe.

,,
penicillus Cant. Pinang.

Hippocampus comes Cant. Pinang.

„ mannulus Cant. Pinang.

Cliiloscylliuin phymatodes Blkr. Banka.

„ punctatum MH. Bintang.

„ tuberculatum MH. Bintang.

532

555

554

555

556

557

558

359

540

541

542

545

544

545

546

547

5 48

549

550

351

552

555

554

555

556

556

558

559

560

561

362

363

564

565

566

367

568

569

570
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571 Ginglymostoma Rüppellii 13lkr. Singap., Pin. 582 Trygon dadong Blkr. Bintang.

572 Carcliar. ^Scolioclon)acutusIlüpp. S.,Pin. 383 „ imbricata MH. Bintang.

573 „ ( 55 )
Walbeemii Blkr. Bintang. 384 „ Kuhlii MII. Singap., Pin.

571 „ (Prionoclon) menisorrali Val. Nias, Banka. 385 „ uarnak MH. Bintang.

575 Rliinobatus (Rhin.) ligonifer Cant. Singap., Pin. 386 „ uarnakoïdes Blkr. Singap., Pin.

576 Eliina ancylostomus BI. Sclin. Pinang. 387 „ zugei Bürg. Banka.

577 Narcine indica MII. Pinang. 388 Ilypoloplius seplien MH. Banka. Bint, Pin.

578 Astrape dipterygia MII. Singap., Pin. 389 Myliobatis maculatus MII. Singap., Pin.

579 Teraera Plardwickii Gr. Singap., Pin. 390 „ vespertilio Blkr. Bintang.

oOO1*5 Rachinotus africanus Cant. Pinang. 591 Rliinoptera adspersa MH. Pinang.

581 Platyrhina sinensis MII. Singap. 392 Dicerobatis eregoodoo Cant. Pinang.

Niet minder dan 392 soorten zoaden alzoo bij de visclifauna van

Sumatra te tellen zijn
,
indien men de bekende soorten van de het

groote eiland omgevende eilandengroepen daarbij zon mogen teh

len
,
en men zou alsdan oen cijfer erlangen van niet minder dan

1112 soorten, dat is, ongeveer evenveel als het aantal visschen, in

de eerste jaren dezer eeuw van de geheele aarde bekend.

Ik zal thans laten volo-en een volledig overzifft der tot nog toe vanO O O o

Sumatra zelf bekend gewordene soorten, met opgave tevens van de

plaatsen, waar ze gevangen zijn.



CONSPECTUS SPECIEllUM PISCIUM SUMATllENSIUM HUCUSQUE COGNITARUM.

Nomina s y s t e m a t i c a.

11 a b i t a t i (3 S U m a 1 1 ana.

é
o
c
to

Kauer.
Beukulen. Trussan.

to
c

Ph

Ulakan.

Tiku.
a
.2

Sibogba.
Solok. Pajakonibo.

jLac.

Meninj.

Lac.Sinkara

tc

o
c.

a

) y

a
Moara

kom.

'lo

a
tD

1 Apogon bamlanensis Blkr. . 1 1
1

2 » ceramensis Blkr. 1

3 » Godin i Blkr. , 1 ;
1

;

4 » liyalosoma Blkr. . 1 1 1 1 1
i

h » monochroiis Blkr. 1 i

G )i macropterus K. v. H. . 1
•

i

•
j

7 » novemfasciatus CV. 1 1 1 1 1 _

'

•! •

8 )> orbicularis K. v. H. 1

9 ApogonichtliyspolystigmaBlkr. 1
’

I

10 Cheilodipterus quinquelineatns 1 .

1 1 Ambassis apogoni-les Blkr.[C V. 1 1

12 » bnroensis Blkr. . 1 '

1

.

13 » Dussumierii CV. 1 1 1

•

14 » macracanthus Blkr. 1 , 1 .

'

1

1

.

15 » nalua CV. . 1
1 .

16 » nrotaenia Blkr. . /f 1 1 1 1
1 . i

.'

17 » Wolfbi Blkr. , 1 1 j

18 Grammistes orientalis Bl. Scbn. 1 l 1 1 .

19 Serranus alboguttatus CV. ? i

20 » aurantius CV. 1 1
.

1

21 » bataviensis Blkr. 1

22 H boelang CV.* . 1

23 » boenack CV, 1 1 1

24 » celebiciis Blkr. 1 .1

25 )) crapao OV. 1 1 1

26 » cyanostigma K. v. H. . 1 1 1

27 I) Ibrmosus CV. 1 1 1

28 » guttatus CV. 1 1

29 )) liexagonatus CV. 1 i 1 1 1 . 1 _
1

30 1) Hoevenii Blkr. 1 1 1 1 1
1

j

'
i

31 » Knnhardtii Blkr. 1

32 >1 lemniscatus CV.* 1 1

33 » marginalis CV. . 1 ;i

34 » microprion Blkr. I 1

3j )) nebulosus CV. . 1 1 1

36 )) pardalis Blkr. 1 1 1 1 1
•! .

37 1
) polystigma Blkr. . 1

38 » punctulatus CV. . 1 i

39 )i sexfasciatus K. v. II. . 1 1
_

1

40 » variolosus CV. 1

Transport. 2 3 8 11 17 8 2 U
1

14 0 ! 0 0 0
'

3* I 0
'

0 1 1 0
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Nomina s j- s t e m a 1 1 c a.

11 a:bit a t i 0 S u m a t r a n ia.

É
O
|o

O

O
Benkulen. Trussan.

Padaug. Ulakan. Tiku.

3

.3

' 1°
.o

'do

Solok, Pajakombo. Lac.Meninj.

Lac.Siukara

Lampong.

bO
c

3
S

Leniat.

Eu. ,!|

^ii 5

Per transport. 2 3 8 11 17 8 2 11 14 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0
41 Serranus zananella CV. 1

42 Antlilas cichlops Blkr. 1

4;> Mesoprion annularis CV. . 1 1 1 1

44 » bottonensis Blkr. . 1 1

45 » coeruleopunctatus Blkr. 1 1 1 1 1

4G )! dente-K Blkr. 1

47 n erytlu-opterus CV. 1 1

48 II fulviflainma Blkr. / 1 1 1 1 1

49 11 decussatus CV. . 1 1 1 1 1 1

50 11 gembra CV. 1 1 1

51 II Jolinü CV. . 1 1

52 11 lineolatus Blkr. . 1 1

53 11 lunulatus CV.* . 1

54 11 lutjanus CV. 1 1

55 11 malabaricus CV.? 1 1

50 II marginatus Blkr. 1 1 1

57 11 monostigma CV. . 1 1

58 11 octolineatus Blkr. 1 1 1

59 II quadriguttatus CV. 1

CO 11 BusseUii Blkr. . / 1 1 1 1

Cl 11 Sebae Blkr. 1 1

02 11 striatus Blkr. 1 1 1

03 11 vitta Blkr. . 1 11 ;

0 1 Therapon quadrilineatus CV, 1

05 11 servus CV. . 1 1 1 / i 1

00 11 tberaps CV. 1 1 1 1

07 Datnia argentea CV. . 1 y 1

08 Datnioides polota Blkr. 1

09 Dules maculatus CV. 1

70 11 marginatus CV. . 1 1 1 1

71 Priacanthus Blocliii Blkr. . 1 1

72 11 holocentrum Blkr. 1

73 Holocentrum diadema CV. . 1

74 11 operculare CV. 1

75 11 orientale CV. 1 i 1 1 1 1 1 1 1

70 11 punctatissinmm CV. . 1 •

77 11 sammara CV. i 1

78 üranoscopus malacopterus 1

79 Percis tetracantlius Blkr. [Bun.* 1

80 Sphyraena jello CV. . 1 1 1 ,
1

81 11 obtusata CV. . . . 1 1 1 1 1

82 Sillago malabarica CV. 1 1 1 1 1 /

83 Polynemus dubius Blkr. 1

81 11 beptadactylus CV. 1

85 11 hexanema CV. 1

80 11 melauocbir CV. . 1 1 1 1 1

Transport. 5 5 10 23 41 10 13
^

34 32 0 0 0 0 13 3 0 0 1 0

//-.
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N omina s y s t e m a t i c a.

i

i

II a b i t a t i 0 Sumat r a n a.

i 2
c

bo O

5
"5

Trussan,

.0

5

i

To

X

Ó

1

1

: ^
i

r̂?

“I ^
i

5

Per transport. 5 5 16 23 41 16 13 34 32 0 0 0
1

0
1

i;] 0 0 1 0.

87 Polynenms Pl'eilFeri Blkr.

.

( 1 1 1

88 tl plebejus Brouss.. • • 1

89 )) sextarius BI. 1 i

90 Upeneus barberiiius CV. . 1 1

91 tl luteus CV.. 1

92 11 Russcllil CV. 1 1 1 1

93 Upeneoïdes sulidiureus Blkr. i 1 1 1

91 11 sundaicus Blkr. 1 1

95 11 vittatus Blkr. 1 1 i 1 1

96 Dactylopterus orientalis CV. 1

97 Pterois aiitennata CV. 1

98 11 kodipungi Blkr. 1 1 1 1 1 1

99 11 volitans CV, i 1 1 1

100 11 zebra CV. 1 1

101 Seorpaena polyprion Blkr. 1 1 1 1

102 Scorpaenodes gibbosus Blkr. 1 1

103 11 oxycepbalus Blkr. 1

104 Platycepbalus insidiator BI. 1 1 1

105 11 malayanus Blkr. 1

106 11 punctatus CV. . i , 1

107 11 scaber CV. . t 1 i 1 1

108 11 sumatranus Benn.* 1

109 Minous monodactylus CV, 1

110 11 -Nvoora CV. 1 1

111 Apistus amblycephalus Blkr. 1

112 tl ainblycephaloïdes Blkr. 1 1

113 11 barbatus CV. . 1

114 11 depressifrous Richds. . 1 1 1 y 1 1

1 15 Pelor Cuvieri Gray. 1

116 Synanceia liorrida CV. 1

117 Otolitbus argenteus K v. II. 1 1

118 11 Vogleri ' Blkr. 1

119 Corvina liypostoma Blkr. 1 1 1

120 11 Kublii CV. 1 1 /

121 11 tracbycepbalus Blkr. . 1

122 Umbrina amblycephalus Blkr. 1

123 11 Dussumierii CV. 1 1

124 11 macropterus Blkr. 1

125 Pristipoma argyreum CV. J 1 1

126 11 caripa CV. 1 1 1

127 11 guoraca CV. 1
’

1

1 1 1

128 11 hasta CV. , . 1 1 1 .

129 11 nageb Rüpp, 1

130 Lobotes erate CV. . . 1

131 Diagramma crassispinum .
1 1 i 1 1

[Rüpp. (1).

Ti'ansport. 7 7 22 36
^

66 20 17 54 48
1
0 1 0

1

0 17 4
1

0 0 i' 0

I

/

'

(1) Hab. ct Singkfl.

- 1
' /

,T—
J



18 ZESDE ]’. IJ D H A G E r O T DE K E X N I S DE R

X' o m i u a s y s t e ra a 1 1 c a.

Habitatio S u in a t r a u a.

B
o
a
to

Kauer.

d

's
Trussan.

Padang.

ülakan.

Tiku.

c

I
.2

Sibogha. Solok. Pajakorabo.
Lac.Meninj.

Lac.Sinkara

Lampong. Palembang.

Lemat.

En.

Laliat.

Moara

kom.

-3

S
D

7 7 22 36 66 20 17 51

1

48 0 1
0 0 0 17 4 0 0 1 0

1

1

1

i

1

1 1 1

1

1

1
i

1

1

1

1

1

J

1 1 i

1 i

1

1 1

i 1 1 1

1

1

1 1 1

1 1

1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 /

1

1

i /.

1

1

1

1

1

i 1 i

i 1 i 1 i 1

1

i

1

1
.

1

i 1 1 1 I i i

8 10 28 45
1

81 27 19 66
1
60 0 0 »

1

^ 26 4 0 0 i 1 1 0

Per transport.

132 Dia;?ramraa orientale CV.
133 11 punctatum Ehr.

134 11 Sebae Blkr.

135 Scolopsides cancellatus CV.
136 II lineatus QG.
137 11 lycogenis CV.
138 11 margaritifer CV,
139 11 personatus CV.
110 II torquatus CV.
141 11 Vosraeri CV.
142 Ileteroguatliodon xan thopleu-

[ra Blkr.

1 13 Chrysopbrys calaraara CV
114 Pagrus filamentosus CV.
145 Dentex Blocliii CV.
146 I) griseus T. Schl. .

147 » mesoprion Blkr.

1 18 II nematopliorus Blkr.

149 I) mulloides Blkr. ,

150 II taenioptei'us CV.
151 11 tolu CV.
152 Letlirinus barak Rüpp.

153 II leutjanus CV,? .

154 II ornatus CV.
155 n opercularis CV.
156 Caesio coerulaureus Lac.

157 II erythrogaster K. v. 1

158 II pinjalo Blkr.

159 Gerres abbrev latus Blkr,

160 I) filamentosus CV.
161 II kapas Blkr.

162 II oyena CV.
163 Pentaprion gerreoïdes Blkr,

164 Chaetodon baronessa CV,
165 II Bennetti CV.
166 II citrinellus Brouss.

167 II collare BI.

168 II nesogallicus CV.
169 II pictus Forsk.

170 II princeps CV.
171 11 vagabundus BI. .

172 11 vittatus CV.
173 Chelmon rostratus CV.
174 Heniochus raacrolepidotus

175 Zanclus cornutus CV.
176 Ephippus orbis CV.
177 Drepane punctata CV.

Transpor
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Nomina s y s t e m a t i c a.
c c

O
c
fco

5

Habitatio S u m a t r a n a.

Per tiansport.

178 Scatophagus argus CV. ^1).

179 t) ornatus CV.
180 Holocantluis annularis Lac.

181

182

183

184

185

186

187

II semicirculatus CV.
II xanthometopon lilkr.

.

Platax arthriticus CV. .

I) batavianus CV.
» orbicularis CV. .

» teira CV. . . .

I) vespertilio Cuv, .

188 Psettus rhombeus CV.
189 Pempheris Schwenkii Blklr.

190 Toxotes jaculator CV.
191 Anabas macrocephalus Blkr

192 1) scandens CV.
193 Helos torna Temmiuckii K. v.

H- Ci) .

194 Polyacanthus Elnthovenii Blkr

195 » Hasseltii CV. •

196 Osphromenus olfax Comin
197 Tricliopus Leerii Blkr.

198 » striatus Blkr.

199 I) Iricliopterus CV.
200 Betta anabatoïdes Blkr.

201 II trifasciata Blkr.

202 Ophiceplialns eyanospilos Blkr

203
204

205
206
207

208
209
240

lucius K. V. II

margn atns CV.
niicropeltes K. v. H.
polylepis Blkr. .

pleurophtluilmus Bil

Stevensii Blkr. .

striatus BI.

urophthaliuus Blkr.

211 Rhynchobdella ocellata CV.
212 Mastacembelus erythrotaenia

213 II maculatus Rwdt. [Blkr.

214 )) unicolor CV.
215 Scomber kanagurta CV. .

216 H loo CV. .

217 Thynnus pelamys CV.
218 II thunnina CV. . .

219 Cybium guttatum CV.
220 I) konam Blkr.

221 Chorinemus Commersonianus
[CV.

Transport.

8 10 28 45 81 27 19 66 60 0 0 0 0 26 1 0 0 1 0

/ 1 1 1 1

1 .

1

1 ,

1

1 1 ; 1

1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

i 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

/ 1 1 1 /

1

1

1 1 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

/ 1

1

1 1

1 1 •

1 1

•

1 1
1

l’

J 1

1 1 1 1 1

1

1

1 . 1

1 .

1 1 1 1 I 1
;
1

1 1
i

•

1 1 ! ,

1

1

i 1

1 1

1 /

10 11 35 48 93 29 20 !t2 68 8 5 ! 5 1 43 20 0
1

3 7 0

(1) Mab. ct raugabuane, (2) Hab. et Pangab^ans

t

Palembang.

Lemat.

En.

Lahat.
Moarakom.

Li

mbil.

Kw.
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Habitatio >S u m a t r a n a.

N 0 m i u a s y s t e m a t i c a.

Knota.

1

“

i

I
ü

Benkulen. Trussan.

fco

s

c
2
£

é
To
o

’y:

2
X

6

o o
X
Ü

fcD

3

f3

tc
c

-i

C
>

5

Per transport. 10 11 35 48 93 29 20
1

72 G8 8 5 5 1 43 20 0 b 7 0

222 Chorincmus sancti Petri CV. 1 i

223 „ tol CV. (1). 1 1 1 1 i

;

1

221 )) toloo cv. . 1 1 1 1 1

225 Tracliiuotus mookalee CV. 1

22G llistiophorus indicns CV. 1

227 Tetrapterus ludicus. C^ . . 1

228 Elacate mottali CV,. 1

229 Tricliiurus luiumela CV. . 1 1 1 1 1

2o0 » sav'ala CV. 1 1

231 IMegalaspis Kottlleri Blkr. 1 1 1

232 Selar boöps Blkr. 1 1

233 .) llasseltii Blkr. . 1

234 » Kulilii Blkr. . . 1 1

335 )) inacriirus Blkr. .
1

23 G )) malain Blkr. . . 1

237 !) inegalaspis Blkr. • i 1

238 » niicrocbir Blkr. . . 1

239 » para Blkr. . • 1

240 )i torvLis Blkr.
^

. . 1 1 1

241 Selaroïdes leptolepis Blkr. 1

242 Caraux cynodou Blkr. 1 1

243 » ekala CV.^ . . ,
1 1

241 » Forsteri CV. . . 1 i 1 1

215 1

21G Carangiclitbys typus Blkr. 1 1

247 Carangoïdes atropus Blkr. 1

218 » blepliaris Blkr. . 1 2

249 )) citula Blkr. / 1 1 1 1

250 » gallicbtliys Blkr. • 1 I 1 1

251 )) oblongus Blkr. . . 1

252 » praeustus Blkr. . . 1

253 )) talamparali Blkr. . 1 I

251 » talamparoïdes Blkr. . 1

255 Leioglossus carangoïdes Blkr. 1 1

25 G Lactarius delicatulus CV. 1 1 1 1 1 1

257 Stromateus niger BI. 1 1

258 Stromateoïdes atoukola Blki\ 1

259 » cinereus Blkr. .
1 1

2 GO Equula ensifera CV. 1 1 1 f 1

2G1 )) filigera CV. 1

2G2 )) gomorali CV. ;
/ 1 1 1

2G3 » insidiatrix CV. .
1 1

2G1 I) interrupta CV. .
/ 1 1 1

2G5 n lineolata CV. 1

26G Gazza equulaeformis Rüpp. 1 1 1 1

267 » minuta Blkr. 1
•

1

1

Transport. 13 11 47 58 115 29
j

29 97 77 8 5 5
1

1 51 21 0 7 0
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Nomina s y s t e m a t i c a.

Habitatio S u m a t r a r. a.

Pei- transpor

208 Gazza tapeinosoma Blkr.

2G9 Mono maculata CV. .

270 Am])liacantlms canaliculaUi^

271
272
273
271
275
27G
277

dorsalis CV. . [B
firmamentum CV.
guttatus BI.

javus CV.
marmoratus CV.
vermiculatus CV.
virgatus CV.

278 Acauthurus lineatus Lac.
279 1 ) matoides CV.
280 » strigosus Benn. .

281 I) triostegus CV. .

282 Naseus annulatus Blkr.

/^83 Mugil adustus Blkr.

281 » borneëusis Blkr.
-2^5—» brsuihysoma Blkr.

28G » ceramensis Blkr.

coeruleomaculatus Lac
cunnesius CV. .

cylindricus CV.?
labiosus CV.
melanocliir K. v. II.

sundauensis Blkr.

293 Cestraeus oxyrliynclios CV
291 Atherina duodecimalis CV.
295 » lacunosa Forst. .

29G )) Temminckii Blkr.
297 » Valenciennei Blkr.

298 Cepola abbreviata CV.
299 Salarias arenatus Blkr.

287
288
289
290
291

292

300
301

302
303
301
305

30G
307

308
309
310

cyanostigma Blkr.

Forsteri CV.
gibbifrons QG. .

llasseltii Blkr. .

melanoceplialus Blkr.

Oortii Blkr,

perioplitlialmus Blkr.

priaraensis Blkr.

quadripinnis CV.
sumatranus Blkr.

vermiculatoïdes Blkr.
311 Callionymus opercularioïdes
312 EleotriscyprinoidesCV.[Blkr.
313 !) gyrinoides Blkr.

Transport

!
L

O
bO

1^
3

tb
5

Ulakan.

1 1
Siboglia.

L-
^

1

l’ajakombo. X

t)C t

1*1

:

1
1

13 11 47 53 115 29 29 97 77 8 5 5 1 51 21 0 7 0
1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1
1

.

1 .

1 1 1
I

.

1 I

1 / i 1 i 1 i

1 1 1 1 1 1
1

•

1
1

1

• 1

1 1 1 1

1 1 1
1

1

1 1 1

1 1 1 1 1 1

I

1

1

i 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

1

'i i

1 é 1

1

'i 1 1 1

I 1

1

1 • .

1

1

1 1

i 1 1
'

. 1

1

1

1 1

1

1 1 .

1 1 ,

1 .

1 1

1

1 1 /
1

1

1 1
•

1

1 .

'

.

11 17
1

50 82 13
1'

b i 29 113 87 8 r> .*}
1 : 0 , '

t
‘

1

0

i



99 ZESDE BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER

i'

I

I

Nomina s y s t e m a t i c a.

Habitatic> S u m a t r a n a.

o

tD

Kaner. Benkulen. Trussan.

Padang.

U'

13
P

Tikn.

c
ci

£
Sibogha.

Solok. Pajakombo. Lac.Meninj.

Lac.Sinkara

Lampong.

tl

£

ö

5
£
O)

Lahat.

B
o

s
A
c

iS

Per transport. 14 17

1

56 S.1 134 37 29 113 87 8 5
1

5 1 56 21 0 7 0

yi4 Eleotris leaciscus Blkr. . 1

;515 » marmorata Blkr. 1 1

JIO » ophiceplialus K. v. H. 1 1 1

VAl » porocephaloïdes Blkr. 1

J18 H sexïuUata CV. . 1 1 1

819 n uiophthalmoïdes Blkr. .
? 1 1

820 Butis gymnopomus Blkr. . •
i

1 1 1

821 Culius acantliopomus Blkr. 1

.822 11 melanosoma Blkr. . 1 1 1 1

828 » niger Blkr. 1 1

824 >1 pseudacanthopomus Blkr. / 1 1

1

1

825 Gobius borneënsis Blkr. ,

1

•
1

1

826 IJ cauerensis Blkr. 1 ,
I

827 IJ eleotrioïdes Blkr. / 1 1

828 » giuris CV. • 1

829 II grammepomus Blkr. . . 1

1

1 1

830 II gvmnopomus Blki’. . . 1 1

831 II celebius Blkr. 1 1

832 II kokius CV. ) 1 1 1 1 1

833 1! nebulopimctatus CV. ? 1 1
1

.

.334 II uox Blkr. . 1 1

835 II oligolepis Blkr. . 1

836 II padangensis Blkr. 1 1

837 II periophthalmoïdes Blkr. 1 1

.338 II petrophilns Blkr. 1

839 11 Reicbei Blkr. . ; 1 , •
1

840 II Ricbardsonii Blkr. 1 .
1

841 II surnatranus Blkr. 1

842 II tentacnlaris CV. 1

843 11 Voiglii lUkr. 1 1

844 Sicydium cynocephalus CV. 1 V

845 II macrostetliolepis Blkr. 1 p

846 11 xanthurns Blkr. ?

847 Amblyopus bracliysoma Blkr. 1

848 II ttrolepis Blkr. 1

849 Periophthalmus argentilinea- 1

850 II dipus Blkr. [tus CV, 1

851 Plalyptera aspro V. Hass. 1 1

852 Echeneis neucrates L. 1 1 1 1

853 11 Nieuhofii Blkr. . 1

854 Batraclms grunniens CV. . 1 /

855 Fistularia immaculata Comm. / 1 .

356 Amphi.sile scutata Cuv, 1 1 .

357 Catopra lasciata Blkr. 1 1 , 1 1

858 i> nandoïdes Blkr. . y
1

• 1

Transport. 15 18 60 87 153 41 30 132 92 8 5 9 1 61 28 1 3 9
'

' 0

^
-

/ 1

3 •.../ ;;

A/'- - - IX

ö .
'.C

'
‘ - '

. . /

-tv.' I ^ ^ /

/
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Ha b i t a t i 0 S u m a t r a n a.

Nomina s y s t e m a 1 1 c a.

bL JV

to
5

s

s

g

X
'o

Pajakombo.

s

1 o

1 ^

Lac.Sinkara

tb
c
c
Sh

c

tb
c
a
-O

1
O

-

Moara

kom.

S

Per transport. 15 18 60 87 153 11 30 132 92 8 5 9 1 61 28 1 10 9 0
359 Plesiops cocruleolineatus Rüpp. 1 1 1 1

360 1 ) corallicola Mus. Lugd. 15.

361 Pseudocliromis tapeinosoina 1

1

362 Ampliiprion akallopisos IBlkr.

363 » melanurus CV.
.

[Blkr. 1

1 1

361 » ocellaris CV.
365 )i percula CV.

1

1 1 1 1 1

366 1 ) Sebae Blkr. 1 i

367 11 xanthurus CV. . 1 1

368 Premnas biaculeatus Blkr.

369 Pomacentrus albifasciatus

1

Schl. Midi. 1

370 1 ) clirysopoecllus Schl.Müll.

371 1 ) katunko Blkr. .

372 11 littoralis K. V. II.

373 11 polynema Blkr. .

1

1

1

1

1

i

371 11 pavo Lac
375 11 punctatus CV. . 1

i

376 11 rliodonotus Blkr. 1

377 11 taeniometopon Blkr. .

378 11 taeniops CV.
379 11 trimaculatus CV.

1

1

1

1

380 11 vanicolensis Blkr.

381 Dascyllus aruanus CV. i 1

1

382 Glyphisodon antjerius K.v.H.

383 11 bonang Blkr.

1 1

1

1

1

381 11 breviceps Schl. Muil.

385 11 coelestinus CV. .

1

1 1

386 11 modestus Schl. Müll.

387 11 rahti CV. . 1

/ 1 i 1

1

388 11 septemfasciatus CV, . / 1 1 1 1 1

389 11 sordidus CV. .

390 11 unimaculatus CV. 1 1 1

1

1 1 1 1

391 11 xanthozona Blkr.

392 Cossyphus diana CV.
1 1

1

393 11 macrodon Blkr. .

391 11 mesothorax CV. ; i

1

395 Tautoga melapterus CV. .

396 Labroides paradiseus Blkr.

397 Gomphosus Cepedianus QG.? 1

1

1

398 11 coeruleus Lac. . i

399 Julis (Julis) dorsalis QG. 1 i 1 1 1

400 11
(

11
)
lunaris CV. . 1 1 1 1 1 1

401 11
(

11
)
SchwanefeldüBlkr. 1 1

402 11
(

11
)
urostigma Blkr. 1

403 11 (Halichoeres) argus Bnn.
401 11

(
11

)
annularis K. v.H.

1

1
i

1
;

Ti’ansport. 21
i-28

62 100 163 52
1

32 150 107 8 5
1
^ 1 61 28 1 10 9 1 0

(T) Op b'adz. 19 zijn in de kolom I.aliat de soorten Ti xoles jaculator’ CV., Anabas scandens CVC, Trictiopns Leerii Blkr, Triclio

-

pus triciiopienis CV., Opbicephahis lucius K. v. II., Opliic. mar^'iuatus CV. en Opliic. micropeltcs K. v. II. voorbijgezien, zóodat het
totaal dier kolom 10 moet zijn in plaats van 3.

“ ‘

hc
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Habitatio S u m a t r a n a.

Nomina systematica. d
O

fcc

O)

§
w

Benkulen. Trussan.

Padang.

s

ci

P

d
ci

s
Siboglia.

' .2
o

d
rO

O

Lac.

INIeninj.

ie

fcc

c
d-

£

fco

c

£

1

C

3
5

Per transport. 21 28 62 100 163 52 32 150 107 8 1 5 9 1 64 28 1 10 9 0

405 Julis (Ilalich.) balteatus QG. 1 . I

406 H
{ ” )

casturi Blkr. 1 1

407 1) 1
’>

)
elegans K. v. H. 1 i 1

408 » (
» )

Harloffii Blki'. ƒ 1 1

409 » (
I)

)
hortulanus CV. 1 1 1

410 1! ( » )
kalloc-hroma Blkr. 1

411 )) ( » )
kallosoma Blkr. 1

412 » ( »
)
leparensis Blkr. 1

413 )) (
I)

)
miniatus K.v.H. 1 1 1 1

414 » (
I)

)
mola CV. . 1 1

415 1 ) (
II

)
notopsis K.v.H.

416 II
( » )

pardaleocepba-

1 1

1[lus Blkr.

417 » (
ji

)
phekadopleura

•

[Blkr.

418 » ( » )
polyophthalmus

1 1 1

1[Blkr. 1 1 1 1 1

419 II (
II ) phaiopus Blkr.

420 » ( ” )
pseudominiatus

1 1

[Blkr. 1

421 1 ) ( ” ) Reichei Blkr. 1

422 Cheilinus fasciatus CV. 1

423 )) tetrazona Blkr. ; 1 / 1

424 » trilobatus Lac. . 1

425 Epibulus insidiator CV. . 1

1426 Scarus aeruginosus CV. . i 1 1 1 1

427 » Blocliii Blkr. 1 1 1 1

428 )j haridoïdes Blkr. 1 i

429 1) limbatus CV. 1

430 II psittacus Forsk.
1431 Wallago bimaculatus Blkr. 1

432 » dinema Blkr. 1
j

•

433 II heterorhynclios Blkr. 1
1

• 1

434 » Leerii Blkr. 1

435 Silurus bicirrhis CV. 1 1 .

436 II hexapterus Blkr. 1 1 .

437 II liypophthalmus Blkr.

.

1 / 1 /

438 1 ) leptonema Blkr. 1 1 .

439 II limpok Blkr. 1

440 )) macronema Blkr. 1

441 » micropogon Blkr. 1 1 .

412 II palembangensis Blkr. 1 ' 1 1 .

443 Pangasius hexanema Blkr. 1 1
i

1

444 II juaro Blkr. • 1
!

•

Transport. 21
i
35 65 113!i71 1 57 i34 160 113 8 5 9 1 67 39

;I

2 I 12 10 0

(1) llab. tt Pargabur.Dg.

/ :

!

-p : i



VISCIIFAUNA VAN S U M A T Tw A

!

;

;.u..

I

25

II allitatio S u m a t r 1a n a.

Nomina s y s t e m a t i c a. é
c
F,

§
5

i

.•«!
C i

cS

Ph
j

5
'ï

P

C
.2

to
c

1

^
i

"o
y:

Pajakombo.

s

ó

Lac.Sinkara

c

ti

c
2

1
5

Per transport. 21 35 65 n= 171 57 34 160 8 5 9 I 67 39 12 10 0

445 Bagrus "ulio CV. 1 /

446 1 ) lloevenii Blkr. . 1 1

447 » niacronema Blkr. • 1 1 1

448 I) micracantlius Blkr. . 1 i 1 1

449 )i nemurus CV. 1 1 1 1 1

450 » pkiTiiceps CV. . 1 / 1

451 » poecilopterus CV. 1 1

452 » Wolffii Blkr. . 1

4 53 Bagriclithys liypselopterus ]ilkr 1

454 Bagroïdes macropterus Blkr. i

455 )) niacracanthus Blkr. . 1

456 » melanopterus Blkr. . 1

457 Batrachoceplïalus ageneiosus 1

458 Arius acutus Blki\ [Blkr. 1

459 » borneënsis Blkr. 1

460 )) coelatoides Blkr. 1

461 » goniaspis Blkr. . 1 1
1

•

462 » macronotacanthus Blkr.
1

1

463 11 melanochir Blkr. 1

464 » nasutus CV. 1 1 1 1 1 1

465 11 pidada Blkr. ;
1 /

466 11 polystapliylodon Blkr.
1

1

467 11 sondaicus Blkr. . 1 i

468 1) tonggol Blkr. 1 1

469 11 truncatus CV. . , 1

470 Pimelodus -e3F«fiöcliloros Blkr.
1

1

. 471 11 melanogaster Blki*.
1

1

• 1

- 472 11 platypogon K. v. H. .
1

1 1 1

473 11 platypogonides Blkr. . 1

474 11 pleurostigina Blkr. 1

475 1 ) rugosus Blkr. , 1

476 Helicophagus typus Blkr. 1

477 Clarias fuscus CV. . 1

/478 11 melanoderma Blkr.

,

vM79 melanosoma Blkr.

'^480 11 punctatus CV.

• 1

1 1 1

/

1

1

1

/ / 1

481 Plotosus anguillaris Cuv. . / 1 1 1 1 1

482 Barbus arraatus CV. i . / 1

483 11 binotatus K. v. II. 1 1 1 1

484 11 blitonensis Blkr. / / 1

485 11 douronensis CV. 1
!

•

486 11 fasciatus Blkr. . 1

487 11 lloevenii Blkr. .
i . 1 /

488 11 Huguenini Blkr. 1

489 11 javanicus Blkr. ;
i 1

Transport. 22 35 69 117 182 57
1

36 165 115 12 6 10 1 72 57
:

^ 20. 14 'l

. r Ui.

/



2G ZESDE B IJ D n A G E DE TOT KENNIS D E Pw

Habitatio S u m a t r a u a.

Nomina s y s t e ra a t i c a. d
O

Sd
Kauer. Benkulen. Trussan.

Padang.
Ulakan. Tiku. Priaman.

Sibogba. Solok.
Pajakonibo.

o

CS

Lac.Sinkara

Lampong.

)

Per transport. 22 35 69 U7 57 36 165 115
1

12 6 10 1 72 57 5 20^4 1

490 Barbus laevis CV. (1). , . 1 . • 1 1 1

491 » lateristriga K. v. 11. . 1 1 1

492 » macracanthus Blkr. . 1

493 » marginatus CV. (2). . 1 1 1 1 1 i

494 » repasson Blkr (3). . 1 1

495 )) Schwanel'eldu Blkr. . 1 1 1 1 / 1 1

496 1 ) soro CV. . 1 1 1

497 )) taeniopterus Blkr. 1 1

498 Labeobarbus tambroïdes Blkr 1 1 1 1

499 Luciosoma setigerum Blkr. 1 1

500 » spilopleura Blkr. 1

501 Capoeta ampalong Blkr. . 1

502 )) enoplos Blkr. 1 •
i

1 1 1

503 » macrolepidota CV. (4). / 1 1 1 1 1 1 1

504 » microlepis Blkr. 1

505 » oligolepis Blkr. . / . 1

506 )) padangensis Blkr. i 1 1

507 Systomus apogon Blkr. 1 1

508 » bulu Blkr. 1 1 (

509 )) melanopterus Blkr. 1

510 1 ) microlepis Blkr. <' 1

511 » truncatus Blkr. . 1

512 Dangila Cuvieri CV, 1

513 )) fasciata Blkr (5). 1

514 »» ocellata Blkr |6J. 1 1 1 'i

515 » sumatrana Blkr. 1

516 Roliita bracbynotopterus Blkr. 1

517 )) cyanomelas Blkr. 1

518 » enneaporos Blkr. 1

519 » erytbrurus CV. (7). . 1 1 1

520 )) Hasseltii CA'’. (8;. 1 1 1 1 1 1 1 1

521 I) melanopleura Blkr. 1

522 » polyporos Blkr. 1

523 II Sclilegelii Blkr. 1 1

524 )) triporos Blkr. . 1

525 Lobocheilos cobitis Blkr. . 1

526 » falcifer V. Ilass. 1

527 II ScliAvanefeldii Blkr. .
1 1

528 )) pleurotaenia Blkr. 1

529 Scliismatorliyncbos lobochei-

[lioides Blkr. 1 1

530 Crossoclieilos oblongus Blkr 1 i 1

531 Epalzeorhynclios kallopterus

[Blkr. 1 1

532 Leuciscus argyrotaenia Blkr. 1

533 i> cyanotaenia Blkr. 1 . / 1 1

Transport. 22 35 71 118 193 58 36 167 115 26 10 19 4 !si 77 7 37 17 2

(Bf (2)> (3), D), (3), (0), (7) et (S) Ilab. ct Pangabnang.



V 1 S C II F A U N A V A N S L' M A T R A

.

N o m I n , t e m a 1 1 c a.

S ! ï
o

: 5

d
z>

1
to

1 i i I
^0

j

H 2 1

Habitatio Sumat r a i: a.

ml
Per transport.

5;il Leuciscus clusonensis 131kr.

535 )) latcristriatus K. v. II.

336 II leptosoma lilkr. .

537 1) oxygaster CV^ (1). .

538 II oxygastroïcies Blkr. .

539 I) Schwenkii Blkr.

510 II siimatranus Blkr.

541 I) tliynnoüles Blkr.

542 I) trinema Blki\

543 11 uranoscopus Blkr.

544 Cobitis choirorhynclios Blkr.

515 » fasciata CV.
546 II livmenophysa Blkr (2).

547 II Jaklesii Blkr. .

548 11 macracantlms Blkr. (3).

549 II macrocliir Blkr.

550 II oblonga CV.
5al - PfeilïWi -miif. .

5 52 Homalopteragymnogas ter Bik

r

553 II ophiolepis Blkr.

554 11 polylepis Blkr. .

555 II salusur Blkr.

556 II AVassinkii Blkr.

557 11 Zollingeri Blkr. .

558 Pancliax Bucbanani CV. .

559 Belone canciloides Blkr (4).

560 II caudimacula Cuv.

56 1 II cylindrica Blkr.

.

362 II lelurus Blkr.

563 Hemiramphus Buffonis CV.
564 II Commcrsonii CV.
565 II dispar CV.
566 II Hnssumierii CV.
567 II Gaimardi CV. .

568 II Qnoyi CV.
569 II sumatranns Blkr.

570 Exocoetus specidiger CV.?
571 II unicolor CV.
572 Chirocentrus dorab CV. .

573 Albula bananus CV.
574 Dussumierla acuta CV.
575 II elopsoïdes Blkr.

576 11 Hasseltii Blkr. .

577 IMegalops indicus CV.
578 Osteoglossum formosum Schl.

Muil. (5).
I

Tran.sport. 23

118 193

122 202 61 38 17;

115' 26

121 28

10
I

I

4 8177

25 '

4 89:8

I
I

1
I 1

n 1
i

1

1

/ .

19 3

1'), (2), (3), (4) et (5) llab. et Pangabuanj.

8
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28 Z K S D ]•: B IJ D R A G E TOT DE K E N N I S D E R

Nomina s y s t e m a t i c a.

b i t a t i o S u m a t r a 11 a.

Per transport.

579 Clupeiclitliys gonlognatluis

Blkr.

580 Ilarengnla moluccensis Blkr.

581 .Sardinella brachysoiua Blkr.

582 » cliipeoïdes lilkr.

583 » leiogaster CV. .

584 Pellona bracbysoma Blkr.

585 )i ditcboa CV.
580 » Grayana CV.
587 'I Iloevenü Blkr. .

588 Pristigaster tartoor CV.
589 Spratella koAvala Blkr.

590 11 tembang Blkr. .

591 Chipeoiiia perforata Cant.

592 Alausa bracbysoma Blkr.

593 11 ctenolepis Blkr. .

59 4 11 ilislia Blkr.

595 11 kanagurta lUkr.

590 1 ) molaiuirus CV. .

597 11 toli CV. .

598 Engraulis Brownii CV.
599 11 encrasiclioloïdes Blkr.

G(i0 11 Grayi Blkr.

001 11 melanochir Blkr.

002 11 mystax CV.
003 11 mystacoides Blkr.

004 11 Russellü Blkr. .

005 11 setirostris C^^ .

000 11 taty CV. .

007 Chatoessus cbacunda CV.
008 11 tampo CV.
009 Coilia borneënsis Blki\

010 11 Lindmani Blkr.

0 1 1 Nütopterus liypselonofus Blkr.

012 11 kapirat Blkr.

013 Saurus synodus CV.
014 Saurida tombil CV. .

015 Sauridiclitbys opbiodon Blkr.

910 Ilippoglossus erumei Cuv.
017 Rbombus aspilos Blkr.

018 11 lentiginosus Ricbds. .

019 11 polyspilos Blkr..

020 11 pantberinus Rüpp.
021 11 triocellalus Cuv.

022 Synaptma zebra Cant.

Transjiort.

23 30 70 122 202 01 38 173 121 28 12 24 4 89 87 11 19 19 3

1

1 1 i 1 1

1 1

1

1 ..

1

/ 1 1

1 /

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1 1 1

1 \

1 1

1

1 1 1

i / 1 1

1 1 1 1

1 /

1 ).

1

1

1
1

1

1 .

1 1

1 1 1

1 1

1 1 / 1

1

1 1

1 1

1 1 1

1

1 .

28 30 82 127 218 02 44 19l 120 28 12 24 98 92 12 50 19 392

/

/

Lac.Sinkara



I
y I S C II F A U N A V A N S U .^1 A T 11 A

.

20

Nomina s y s t e m a t i c a.

Per transport.

G23 Adiirus pavoninus Lac. .

62-1 » poropterus l>lkr.

625 Achiroïdes nielanorliynchos

626 Plagusia JUochii Blkr. [Blkr

627 » Kopsü Blkr.

628 II macrolepidota K. v. II.

629 II marmorata Blkr.

630 II melanopterus Blkr.

631 II polytaenia .Blkr.

632 II quadrilincata K, v, II.

533 II sumatrana Blkr.

631 II IVaandersii Blkr,

635 Anguilla Elpliinstonei Sykes
636 II sidat Blkr.

637 Moringua microdiir Blkr.

638 Conger bagio Cant. .

639 II leptimis Itidids.

610 II talabou Cuv.

611 Opliisurus apicalis Benn. .

612 II compar Bielids. .

613 Leiuranus Lacepedei Blkr.

611 Dalophis marmorata Blkr.

615 II polyophtbalmus Blkr.

616 Muraena Blocbii Blkr.

617 II Bosdiii Blkr. .

618 II bullata Richds. .

619 II cancellata Bidids,

650 II grisea Cuv.
651 II griseo-bad ia Riclids.

652 II isingteena Biclids.

653 II melanospilos Blkr.

651 II nebulosa Tliunb.

655 II pantherina Mcll.

656 II picta Thunb.
657 II piosopeion Blkr.

,

658 II Ividiardsonii .Blkr. ,

659 II schismatorliynchos Blkr
660 II scoliodon Blkr. .

661 II tessellata Bichds.

662 II Troschelii Blkr.

663 II zebra Cuv.
661 Monopterus javanensis Lac-
665 Gastropliysus alboplumbeus
666 II lunaris J. IMiill. [Blkr.

667 Clionerliinos modestus Blkr.
668 Arothron calamara J. Müll.
66)9 II ? kappa Blkr. .

Transport.

Habitatio S u m a t r a n a.

O
c
bü

O

O

s

j
Trussan.

fcb c

5
Priaman.

yj

X X

3
1 O

V
' X

1

1

"^

28 36 82 l27 218 62 11 191 126 28 12 21 1 12 50 VJ

1

1 1

/ i
1

1

i

1 i

1
i

.

1 1

1

1 1 1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1 1 1

1

1

1

1

1 / 1

/ 1

1

1

1 1 1

1

1
'

. ! .

1 1 '

. 1 1 1 1

1
1

.

'j

1 ) 1

•
j

• 1

1
;

.

1 1
1 i . 1 1

36. -^9 86 232 230. 62
i

45 2Ü3j 113 29
1

211 doJ95
,

13 ! oo'lO
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Z I<: s D 1<: BIJDRAGE DE TOT KENNIS D E K

Habitatio S u m a t r a n a.

Nomina s y s t e m a t i c a.
i i
o

bo

Kauer. Benkulen. Trussan,

Padang. Ulakan. Tiku. Priaman.

Tc
o

X

Solok.

ö

o
Lac.Meninj.

Lac.Sinkara

Lampong.

tl

pO

1
Lemat.

En.

i

Laliat.

Moar.komp.

1
.•

3
P

30 39 86
1

232 230 02 45 203 29 13 24
1

4 99 95
1

13 50 3
1

1 1 1

1 1

1

1 1
1

1 1

1 1

1

1

1

1
1

1
i

i 1 1 .

' ^ 1 1 1 1 .

1

! 1 1

’

i

1

1

! 1 1

1

1
1

1 . 1

1 1 1 1 ;

1 1

1 1

/ 1

1 ,

L

1 1

1

1

i 1

1

1 1

1 1 1

1 1

1

1 1
i

1

1

1

i ! i

1

1

r /
1

-13 39 90 230 211 63
,

45 219 150 31 13 24 1 100|09 5! 20 3

Per transport

()70 Arolliron laterna Blkr.

G71 1 ) leiurus Blkr.

072 II ? paleinbangensis Blkr.

07J I) potamopliiliis Blkr.

071; II scaber Blkr. ,

075 II testudineus J. IMüll.

076 II triclioderma Blkr.

077 Diodon novemmaculatus Cuv
078 II punctatus Cuv. .

079 Balistes armatus Lac.

080 II lineatus BI. Schn.

081 II jiraslinus Lac. .

082 II ringens BI.

08J 'I Sclimittii Blkr. .

081 II stellatus Lac.

085 Erytbrodon niger Rüpp.
080 Monacantlius Houttuynii Blkr

087 II sinensis Cuv.? .

088 Alutarius macracanthus Blkr.

089 Triacantlms bracliysoma Blkr.

090 II brevirostris Valeuc.

091 II Nieuliofii Blkr. .

092 Ostracion cornutus L.

(i93 II quadricornis L. .

091 Syngnatlms boaja Blkr.

095 II brachyurus Blkr.

096 II deokhatoides Blkr.

097 II djarong Blkr. .

698 Solenognathus Blocliii Blkr.

099 Ilipjjocampus kampylotracbe-

[los Blkr.

700 II kuda Blkr.

701 Pegasus natans L. .

702 Scyllium maculatum Gr. .

708 Cliiloscyllium Ilasseltii Blkr

701 II plagiosum Mll. .

705 Stegostoma fasciatum MH.
700 Carchaiias (Prionodon

)

java-

[nicus Blkr.

7t)7 II
( » ) melanopterus QG

708 II
(

II
)
sorrah Valenc.

709 II (Scüliodon) macrorliyn-

[clios Blkr.

710 Spliyrna Blocliii MII.
711 » zvgaena Kafin. .

Transport.

l

{



VISCIIFAUNA VAN SU5IATHA. 31

Habitatio1 S u m a t r a n a.

Nomina s y 3 t e m a 1 1 c a. s
o
c
bo

o
Benkulen. Trussan.

C
c5

Jt

P

d

£

s

2
'o

Pajakombo.

Lac.

Meninj.

u

’x
o

Lampong. 1 3

, c

'3

Ter transpiort. 43 39 90 23G '.u G3 45 219 15G 31 13 21 4 100
1

99 11 20 3

712 Pristis cuspidatus Lath. . 1

713 '1 semisagittatus Shaw.

.

1

714 Rhyncliobatus dj eddensisCan t.

715 Kliinobatus iRliiiiobatus) ar-

1

f
matus Gr. 1

71G Trygon macrurus Rlkr. . / 1 1

717 Taeniura lymma Mll. 1

718 Pteroplatea micrurus Mll. 1
.

1

719 IMyliobatis Nieulioüi Mll. 1 1

720 Aötobatis uarinari MII. 1

Totaal. . 48
;

39
1

90 23G 248,' 63 4G 219 156 31 13 24
1

4 il00,99,lt| 5lj 2 o| 3

In mijn // Overzigt der ichtliyologisclie flmna van Suinatra,” ge-

schreven in de eerste helft van het jaar 1854, heb ik geplaatst een

overzigt der geographische verbreiding van de tot dien tijd toe van

Suinatra bekend gewordene zoetwatcrvisschcn. ]\Iijne nasporingen in

de sedert verloopene 21/2 jhu*en, hebben de ten deze bestaande kennis

aanmerkelijk nitgebreid
,
ook ten opzigte van Sumatrasche vormen op

de overige Soenda-eilanden. In de toen gegevene lijst zijn, behalve

de echte zoetwatervisschen
,
ook opgesomd die soorten

,
welke in of

nabij de riviermondingen in zoet en brak water leven. Deze soorten

zijn in de ondervolgende lijst weggelaten, even als sommige echte

zeevisschen
,
welke zich soms stroomopwaarts tot diep in de binnen-

landen begeven.

9



ZESDE B IJ D R A G E TOT DE K N N I S D E II

Geofjrapliische verbreiding der bekende eelde zoettoalervissehen van Sunicdra.

Habitatio.

Species S u m a t r a n a e. 1

^

!

g.

to

1

^
é

O
0 '4

d
O)

F

d
o
O

g
*o

E
p

s
1

^ - s « P

1 DatnloïJes polota Blkr. .

2 Dules maculatus CV.
1

1 1 1 1

3 1 ) mai'ijinatus CV. 1 1 1

4 Anabas luacroceiJialus Blkr. . 1 1

5 » seaudeus CV. . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C Ilelostoina Temminckii Iv. v. II. 1 1

7 Bolyacantbus Eiutliovenii Blkr. 1

8 » Ilasseltii CV. . 1 1

9 Ospbromenus olfax Comm, 1 1 1 1 1

10 Tricbopus Leerii Blkr. .

11 » striatus Blkr. . 1

1

1

12 1 ) tricbopterus CV. 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Betta auabatoïdes Blkr. .

14 » triüisciata Blkr. 1

1

i

i

15 Opbicepbalus cyanospilos Blkr.

1 0 n lucius K. V, II, 1 1 1

17 » marginatus CV. 1 1 1 1 1

18 )) micropeltos K. v. II.

1'J H polylepis Blkr.

1 1

•
1

1

20 )! pleuropbtbalmus Blkr.
i

1

2L » Stevensii Blki’.
1

1

22 » striatus BI. 1 i 1 1 1 1 1 i 1

23 11 uropbtbalmus Blkr. .

24 Rbyncbobdella ocellata CV, . 1 i 1

25 Mastacembelus erytbrotaeuia Blkr. 1

2G 11 maculatus Kwdt. i 1 1 p

27 1 ) unicolor CV. .

28 Cestraous oxyrbynchos CV. .

1 1

1 1

29 Sicydium cynocephalus CV. .

30 11 macrostetholepis Blkr.

1 1 1 I

31 11 xantburus Blkr.

32 Platyptera aspro V. llass.

83 Catopra liisciata Blkr. 1

1

1

1

34 11 nandoïdes Blkr. 1

35 Wallago bimaculatus Blkr. 1 1 1

3(i 11 dinema Blkr. . 1

37 11 beterorbvncbos Blkr.

38 11 Leerii B'lkr. . 1 1

39 Silurus bieirrliis CV. 1 1

Transport. 1 ^
1

2 2 9 3 21 4 4 24
1

8 3 O ‘ 1 7



VISCIIFAUNA VAN SUM AT RA. Ot)

Species S u m a t r a u ii e.

11 a 1) i t a t i 0 .

bo

Singapore.

fcb

c
Biliton.

P
d
o

.a
Amboina.

1 p

1’er transport. 1 4 2 2 9 3 21 4 4 21 Is g 3 1 7

40 Silurus liexapterus lïlkr. 1

41 » hvpophtluilmus lUkr.

42 1 ) leptonema iUkr.

43 » limpok Blkr
44 IJ niacroncma Blkr.

45 1) micropogon IJlkr.

46 » palembangcnsis Blkr.

47 Pangasius hexanema Blki\

48 I) juaro Blkr. ....
49 Barrus aulio CV 1

50 » Hoevenii .Blkr. 1 1 1 1

51 » niacronema Blkr.

52 I) micracantlius Blkr. . 1 1

53 » neniurus CV 1 1 1

54 11 jilaniceps CV. ....
55 I) poccilopterus CV. 1 1 1

56 .) Wolffii Blkr. ....
58 Bagroïcles macracantlius Blkr. .

59 I) macropterus Blkr
60 H melanopterus Blkr. .

61 PImelodus C3’anocliloros Blkr. 1 1
.

1

62 1) melanogaster Blkr. .
1

63 I) platypogon K. v. II.

64 IJ platypogonides Blkr.

65 I) pleurostiama Blkr. .

66 II rugosus Blkr 1

67 Ilelicopbagus typus Blkr.
.

1

68 Clarias fuscus CV.
'

69 II melanoderma Blkr. .

70 11 melanosoma Blkr. .
1

71 IJ punctatus CV..... 1 1 1 . 1 1

72 Barbus armatus CV. .

73 11 binotatus K. v. H. . 1 1

74 IJ blitonensis Blkr, 1 1 1
1

1

75 IJ douronensis CV.
j

76 II fasciatus Blkr. i 1

77 II Hoevenii Blkr.

78 )) ïluguenini Blkr.
79 1

) javanicus Blkr.

80 IJ laevis CV. ....
81 IJ lateristriga K. v. II. 1 1 1

82 II macracantlius Blkr. .

83 IJ marginatus CV. •
•

1

Transport. 1 1
5 2 2 16 ö

i

44 4 G
1

44 8
1

3 3 1 8



ZESDE BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER

II ab i t a t i 0 .

Species S u m a t r a n a e.

Nias.

fcc

§ Singapore.

tb
c

3
Biliton.

4
Madura. Bali.

Borneo.
Celebcs. Amboina.

Baf

jan. O
3
P X 73

Per transport. 1 5 2 2 IG 8 44 4 G 44 8 3 3 I 8

8i Barbus repasson Blkr. .

8,5 » Sclnvanefeldii Blkr.

8G 1 ) soro CV 1

1

87 » taeniopterus Blki\ .

88 Labeobarbus tarabroïdes Blkr. 1

89 Luciosoma setigerum Blkr. .

90 >) spilopleura Blkr.

91 Capoeta ampalong Blkr.

1

1

92 )) eiioplos Blkr. 1

93 » macrolepidota CV.

.

1 1 1 1

94 )) niicrolepis Blkr. 1

9.Ó » oligolepis Blkr.

90 1 ) padangensis Blkr. .

97 Systomus apogon Blkr. . 1 1 1

98 » bulu Blkr 1

99 » melanopterus Blkr. 1

100 i> microlepis Blkr. 1

101 >1 truncatus Blkr. 1

102 Dangila Cuvierü CV. . 1 1

103 » laseiata Blkr. 1

104 » ocellata Blkr.

10.5 i> sumatrana Blkr.

lOG Roliita bracbynopterus Blkr.

107 >1 cyanomelas Blkr. .

1

108 )> euneaporos CV.
109 1 ) erytlinirus CV. 1 1

110 1 ) llasseltü CV. 1 1

111 1 ) inelanopleura Blkr.

112 » ])olyporo3 Blkr. i

1

113 1 ) Scblegelii Blkr. 1

114 1 ) triporos Blkr.

1 1 5 Lobocbeilos cobitis Blkr. 1

1

IIG » liilciter V. Hass. .

117 » Sclnvanefeldii Blkr.

1

118 1
)

pleurotaenia Blkr. .

119 ScbismatorbyncboslobocbeilioidesBlki

120 Crossocbeilos oblongus Blkr.

121 E])alzeorbynchos kallopterus Blkr.

i

1

122 Leuci.?cus argyrotaeuia Blkr. 1

123 !J cyanotaenia Blkr. . 1 1

1124 1 ) dusonensis Blkr.

125 » lateristriatus V. Ilass. 1

12G » lepto.soma Blkr.

127 » oxygaster CV. 1 1

128 )i oxygastroïdes Blkr.

129 1 ) Sclnvenkii Blkr.

130 1 ) sumatranus Blkr.

1 1

Transport. h 6 2 2 8 G1 4 7 G6 8 3
1

3 1 9
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Species S u m a t r a n a c.

II a b i t a t i 0.

to

§ Singapore.

Bintang.
Banka. Biliton. 5

P

1

d

o
Celcbes.

.E
‘o

<

c

w
Buro.

Extra
Arcbipcl.

l^cr transport. 1 6 2 2 17 8 61 4 7 GG 8 3 3 1 9

131 Lcuciscus tliynnoïdes Rlkr. .

132 » trinema Blkr.

133 )) uranoscopiis Blkr. . ,
i

134 Cobitis choirorhynclios Blkr.

135 n fasciata CV 1 •

13G )) hymenophysa Blki\ i

137 1 ) Jaklesii Blkr.

138 1 ) macracantluis Blkr. . : 1 ,

139 )) macrocliir Blkr. . . ;
1

140 )) oblonga CV
141 1 ) Pfeifferi Blkr.

142 Iloraaloptera gymnogaster Blkr. .

143 » opbiolepis Blkr. 1

144 » polylepis Blkr. 1

145 1) salusur Blkr 1

14(1 )) Wassinkii Blkr. 1

147 1) Zollingeri Blkr 1

148 Pancbax Buclianani CV. 1 1 1

149 Ilemiramplms sumatramis Blkr. .

150 Osteoglossum formosum Schl. Müll. 1 1

151 Clupeicbtbys goniognatbus Blkr. .

152 Notopterus bypselouotus Blkr. 1

153 » kapirat Blkr..... 1

154 Acbiroïdes melanorbyncbos Blkr. . 1

155 Anguilla Elpbinstonei Syk. . 1 1 1 1 1 1

156 » sidat Blkr. .... 1 1 1

157 Monopterus Javanen sis Lac. 1 1 1 1 1 1

158 Arotbron leiurus Blkr. . 1 1

159 » ? palembangensis Blkr. . 1

160 » potamopliilus Blkr. 1 1

Tot. 2 7 1 2 3 19 8 75 4 9 7G 10 4 1 3 1 2 12

Het zou gewaagd zijn, uit deze lijst bepaalde gevolgtrekkingen te

maken
,
opzigtelijk de verwantschap der zoetwatervisclifauna van de ver-

schillende Soenda-eilanden, in het bijzonder opzigtelijk die van Borneo

en Java met betrekking tot die van Sumatra. Houdt men evenwel in

het oog, dat de vischfauna van Java veel beter bekend is dan die

van Borneo, en dat desniettegenstaande van de sumatrasche soorten

nog één meer bekend is van Borneo dan van Java, dan blijkt voldoende,

dat de latere nasporingen een vroeger reeds door mij vermeld feit be-

£/. T>>;



3G ZESDE DU DU AG E TOT DE KENNIS DER

vestigen, dat grooterc overeenkomst bestaat in de visclivormen van

Suinatra met die van Borneo, dan met die van Java.

Ik zal thans de beschrijvingen laten volgen van eenige soorten,

welke ik door de aan den hoofde dezer bijdrage vermelde verzame-

lingen gedeeltelijk voor het eerst heb Iceren kennen.
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DESCRIPTIONES SPECIERüIM DIAGNOSTICAE.

OrilICEPIIALOIDEI.

Ophicephalus pleurophthahnus Blkr., Nat. Tijdsclir. Ned. Iiid. I, p. 270.

Opliicepli. corpore elongato, antice cylindrico, postice compresso, altitudine G fere in

ejus longitudine; capite prismatico quadrilatero ad 3^ in longitudine corporis, aeque alto

circiter ac lato; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; fronte et vertice planis declivibus;

oculis diametro G ad 6^ in longitudine capitis, diametro 1*- fere ad 2 fere distantibus;

maxilla superiore maxilla inferiore breviore, oculi marginem posteriorem vix vel non supe-

rante, 2

3

circiter in longitudine capitis; dentibus maxilla superiore pluriseriatis parvis,

anterioribus paulo majoribus et serie interna caninis utroque latere 2 parvis; dentibus pala-

tinis biserlatis, serie externa parvis, serie interna caninis -mediocribus; dentibus vomerinls ali-

quot conicis mediocribus; dentibus maxilla inferiore antice triserlatis, lateribus biserlatis, serie

externa parvis
,
serie Interna caninis utroque latere p. m. G; praeperculo margine foveis 5 vel G

notato; squamis cycloideis, fronte et vertice polymorphis, praeopercularibus opercularibus mi-

noribus oculum inter et aperturam branchialem 13 ad 15, lateribus 55 p. m. in serie longitudi-

nali
;
linea laterali declivi vix curvata; pinnis rotundatis, dorsali antice quam postice multo hu-

miliore,- pectoralibus 7^ circiter, ventralibus 9*- circiter, caudali 5 2- circiter in longitudine cor-

poris; colore corpore superne profunde olivaceo, inferne flavescente-argenteo; ocellis magnis

violaceo-nigris luteo vel margaritaceo cinctis 5. anteriore praeoperculo-operculari
,
2“, 3“ et 4^

in linea laterali
,

2 ^ vix ante analem
,
3» medio apicem rostri inter et apicem pinnae cauda-

lis, 4“ medio marginem opercularem inter et apicem pinnae caudalis sitis, 5=^ media basi

pinnae caudalis
;
capite insuper vittis 2 obliquis fuscescentibus oculo-interopercularlbus

;
late-

ribus inferne insuper maculis pluribus rotundis fuscis ocellis multo minoribus notatis; pin-

nis imparibus radiis aurantiacis
,
membrana ollvascente-violaceis

,
dorsali et anali basi ocellis

pluribus fusco-violaceis flavo cinctis; pinnis pectoralibus et ventralibus radiis aurantiacis, mem-

brana violascente-hyalinis.

r,. 5. D. I/dO vel 1/41 vel 1/42. P. 1/lG. V. 1/5. A. 1/29 vel 1/30. C. 1/12/1 etlat.brev.

liabit. Palembang, in flumine Mussi.

Bandjermasin
,
Borneo austro-orlentalis

,
in flumine Barito.

Longitudo 2 speciminum 299"' et 350"'.
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Aanm. Ik ontdekte en beschreef deze fraaije soort reeds in het

jaar 1850. Het toen ter mijner beschikking geweest zijnde voor-

werp had echter zoodanig geleden
,
dat ik de kleuren slechts gedeelte-

lijk kon vermelden. In plaats van de vroeger door mij beschrevene 2

groote geel gezoomde zwarte vlekken
,

zijn er 5 van die vlekken
,
zoo-

als hierboven aangegeven is. Mijn voorwerp van Palembang bevindt

zich in een’ nitmnntenden toestand van bewaring. De soort schijnt

zeer zeldzaam te zijn, zooAvel op Borneo als oji Snmatra.

TAENOIDEI.

Cepola abbreviata CV. Poiss. X p. 298. Cant. Catal. l\Ialay. Fish. p. 178.

Synon Cépole raccoiircie CV. Poiss. X p. 298.

Cepola variegata Swains Pept. Eisli. JI Appeml p. 240.

Habit. Trussan, Sumatrae occidentalis, in inari.

Anjer, Javae occidentalis, in mari (secund. delin. Ilasseltian.)

Longitudo speciminis unici 76"'.

Aanm. Ik geef geene beschrijving dezer soort, vermits mijn voor-

werp zeer beschadigd is. Zij is in de groote Histoire naturelle des

Poissons kortelijk beschreven naar teekeningen nagelaten door Kuhl

en Van Hasselt en Mertens. Ik bezit eene kopie der teekening, na-

gelaten door Kuhl en Van Hasselt, in welke de soort zeer goed te her-

kennen is. De onderrand van het preoperkel heeft 4 betrekkelijk groote

tanden
,
van welke -de voorste naar voren gerigt zijn. De bovenkaak

heeft aan elke zijde 28 tot 30, de onderkaak aan elke zijde onge-

veer 18 tanden, de laatste gekromd en van ongelijke grootte. De

hoogte des ligchaams gaat ongeveer 7 maal in zijne lengte zonder de

staartvin. De kop
,
welke slechts weinig langer is dan hoog, gaat onge-

veer 61/2 niaal in die lengte.

De soort is door den heer Cantor uitvoerig beschreven. Zij schijnt

tot een voet lang te worden.



VI SCII F A UNA VAN SUM AT RA. 39

BLEXXIOIDEI.

Salarias Oortii Blkr, Nat. Tijclsclir. Ncd. Iiul. I p. 257.

Salar, corpore elongato compresso, altitudine 7 ad in ejus longitudine; capite trunca-

to G et paulo ad 7 fere in longitudine corporis, altiore quam lato; altitudine capitis I
J

ad 1

in ejus longitudine; fronte subrectangula angulo rotundata, inter oculos concava; rostro obtuso

truncato non ante frontem prominente; oculis diametro 3} ad 3^- in longitudine capitis; vertice

crista cutanea elevata semilunariter rotundata; nucha cirris nullis; orbita superne naribusque

inferioribus cirro diviso, supraorbitali plurifimbirato nasali longiore oculo paulo breviore; regione

suboculari et limbo praeoperculari poris conspicuis; maxilla inferiore utroque latere dente canino

parvo, juvenilibus vix vel non conspicuo
;
labio superiore noncrenato; linea laterali conspicua,

antice tubulosa, post apicem pinnae pectoralis deflexa ibique desinente; pinna dorsali partem spi-

nosam inter et radiosam valde incisa
,
dorsali spinosa dorsali xvadiosa humiliore et multo breviore,

spinis productis nullis
,
spinis mediis spinis ceteris longioribus

;
dorsali radiosa obtusa rotundata

radiis mediis radiis ceteris longioribus corpore non vel vix humilioribus, postice cum basi cau-

dalis unita; pectoralibus obtusis 5| ad G^, ventralibus 8^ ad 10, caudali obtusa convexa 6 ad

in longitudine corporis; anali dorsali radiosa multo humiliore, membrana interradiali valde

incisa, radiis anterioribus radiis sequentibus brevioribus; colore corpore margaritaceo-roseo, capite

vulgo violascente-roseo
;
fasciis corpore transversis geminatis diffusis 8 ad 10 latis violaceis spatiis

interfascialibus latioribus; pinna dorsali spinosa violacea vittis pluribus longitudinalibus undula-

tis margaritaceis vel roseo-ftavescentibus
;
dorsali radiosa basi et superne late violacea, me-

dio aurantiaca, basi et medio vittis obliquis parallelis coerulescentibus
,

tertia parte superiore

coerulescente reticulata; pectoralibus aurantiacis, basi vlolascentibus
;
ventralibus violascente-

roseis; anali dimidio basali rosea, dimidio libero fusco-violacea
;
caudali basi medio et peri-

pheria late violaceo-fusca
,
ceterum aurantiaco-rosea

,
peripheriam versus coerulescente late

reticulata.

B. 6. D. 12/19 ad 12/21. P. U vel 15. 2. A. 23 vel 24. C. G/9/3 lat. brev. incl.

Habit. Trussan
,
Sumatrae occidentalis, in mari.

Longitudo 7 speciminum 77'" ad 114"'.

Aanm. Verwant aan Salarias Hasseltii Blkr (Nat. Tijclsclir. Ned.

Ind. VIII p. 174), onderscheidt zich onderwerpelijke soort daarvan door

stomperen, meer teruggetrokken snuit, betrekkelijk lagere eerste rugvin

en andere kleurteekening
,
vooral van rugvinnen en staartvin. Voorts

ontbreken de hondstanden bij Salarias Hasseltii, zelfs bij mijne grootste

voorwerpen, welke eene lengte hebben van 105"'. Ik geloof in de on-

derwerpelijke soort teruggevonden te hebben Salarias Oortii, welke ik

reeds in 1850 naar eene door Van Hasselt nao-elatene schetsteekenino-O O
beschreef

^
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Salarias vermiculatoules Bikr.

Salar, corpore elongato compresso, altUucline 5^ ad 5^ in ejus longitudine, latitudine 1-|

circiter in ejus altitudine; capite oLtuso truncato convexo
5 J

circiter in longitudine corporis,

paulo longiore quam alto
,
altiore quam lato

;
fronte inter oculos concava

;
rostro obtuso trun-

cato
,
paulo ante frontem prominente; oculis dametro 3 ad 3’- fere in longitudine capitis

;
nucha

utroque latere cirro simplice oculo breviore tubulisque pluribus porosis sat elevatis; orbita superne

naribusque inferioribus cirro diviso, supraorbitali multifimbriato nasali longiore oculo vix A'el non
*

breviore
;
regione suboculari et limbo praeopericulari tubulis elevatis porosis

;
maxdla inferiore

utroque latere dente canino magno valde curvato; labio superiore crenato; linea laterali valde con-

spicua, antice tubulosa valde curvata, postice recta poris distantibus notata, cauda desinente; pinna

dorsali partem spinosam inter et radiosam valde incisa, dorsali spinosa dorsali radiosa humiliore

sed non vel vix breviore, spinis productis nullis, spinis mediis spinis ceteris longioribus; dor-

sali radiosa obtusa rotundata radiis mediis radiis ceteris longioribus, corpore minus duplo hu-

milioribus, postice cum basi caudalis non unita; pectoralibus obtusis 4* ad 5 fere, ventrali-

bus G? ad 7 fere, caudali obtusa convexa 5 ad 5’ in longitudine corporis; anali dorsali

radiosa multo humiliore
,
membrana interradiali valde incisa, radiis anterioribus radiis sequen-

tibus brevioribus; coloro capito, corpore antice superne et postice toto violaceo, inferne

antice roseo-margaritaceo; dorso lateribusque fasciis latis transversis diffusis profundioribus

5 vel G; capite corporeque ubique maculis parvis inaequalibus irregularibus confertis mar-

garitaceo-coeruleis; pinnis violascentibus
,
dorsali, pectoralibus et caudali maculis flavescente-

aurantiacis et violaceo-fuscis variegatis; anali ocellis confertis irregulaidbus coerulescente-

margarltaceis vel flavescentibus.

B. G. D. 12/17. P. 14 vel 15. V. 2. A. 19 vel 20. C. 3/9/5 vel 3/9 /G lat. brev. incl.

liabit. Trussan
,
Sumatrao occidentalis, in mari.

Longitudo G speciminum 65’" ad 120"'.

Aanm. Deze soort moet zeer na verwant zijn aan Salarias vermi-

culatus CV. Naar de beschrijving van den heer Valenciennes te oor-

deelen, zou Salarias vermiculatus hooger van ligchaam zijn, den kop

hooger hebben en de oogen betrekkelijk veel kleiner, terwijl de for-

mulen der vinnen er zouden zijn D. 12/15. A. 18, de vinnen an-

ders gekleurd, enz.

GOBIOIDEL

Gohius nehulopunctatus CV. Poiss. XII p. 43?

Ciob. corpore elongato, antice cylindracco, postice compresso, altitudine G et paulo in ejus

longitudine; caiute obtuso depresso, latiore quam alto, 4| circitor in longitudine corporis;
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altitiuline capitis ad 1^, latitudine circiter in ejus longitudine; oculis diametro 3 ct

paulo in longitudine capitis, valde approximatis, totis in dimidio cajjitis anteriore sitis;

capite toto alepidoto; linea rostro-frontall convexa; rostro obtuso convexo oculo multo

breviore; rictu valde obliquo; maxillis aequalibus, superiore sub medio oculo circiter desi-

nente; labiis carnosis; dentibus utraque maxilla pluriseriatis
,
serie externa antice praesertim

majoribus conicis curvatis caninis veris nullis; sulco oculo-suprascapulari parum conspicuo;

squamis nucha 8 j). m.
,
lateribus 35 p. m. in serie longitudinali, squamis caudalibus squa-

mis postopercularibus multo majoribus; aj)pcndice anali conica acuta; j>innis dorsalibus appro-

ximatis sed totis sejunctis; dorsali spinosa acuta corpore humiliore, longiore quam alta, spinis

flexilibus anterioribus sequentibus longioribus; dorsali radiosa dorsali sj)inosa altiore, postice

acutangula corpore non humiliore radio 1“ flexili; pectoralibus oljtusis , filosis 5 et paulo,

ventrali rotundata Gj circiter, caudali obtusa rotundata 5 circiter in longitudine corporis;

anali postice quam antice multo altiore dorsal radiosa non humiliore, acutangula
;
colore cor-

pore roseo-vel dilute violascente-viridi
,
violascientc-fusco nebulato; capite corporeque ubique

guttulis minimis nitente-viridi-flavis numerosis, corpore longitudinaliter seriatis; pinnis dor-

salibus, pectoralibus ct caudali violaceis flavo punctatis
,
dorsalibiis superne

, caudali pectora-

libusque postice late flavo marginatis; ventral violaceo-fusca
;
anali violacea.

B. 4. D. G—1/9 vel 6—1/10. P. 15. V. l/5i
|
5/1. A. 1/8 vel 1/9. C. 6/1 1/G lat. brev. incl.

Synon. Gohie a point hlancs CV. Poiss. XII p. 43 ?

Ilab. Trussan
,
Suraatrae occidentalis

,
in mari.

Longitudo speciminis unici 75'".

Aanm. De rijkdom van den Indisclien Archipel aan Gobioïden schijnt

onuitpnttelijk te zijn. Ik bezit thans van dezen Archipel reeds bij de

100 soorten dezer familie (de Blennioïden en Eleotrioïden niet medege-

rekend)
, M'aaronder 74 van Gobins en Gobiodon, terwijl van laatstge-

noemde geslachten nog eenige soorten van den Indischen xkrchipel be-

kend zijn géworden, v^elke zich niet in mijne verzameling bevinden en

de soorten dezer geAvesten brengen op een gelijk aantal, als in de groote

Histoire naturelle des Poissons, nog geene 20 jaren geleden, van de

geheele bekende aarde beschreven zijn.

De ondenA^erpelijke soort behoort tot de groep met stompen schub-

loozen kop, veelreijge kaakstanden, stompe staartvin en matig groote

schubben en is in die groep kenbaar aan hare eigenaardige kleurtee-

kening
,

geringe getallen van rugvin- en aarsvinstralen
,
enz.

Gobius nebulo-punctatus CV. van Mauritius en de Eoode zee is waar-

schijnlijk dezelfde als de onderAverpelijke soort, althans naar do
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kleuren en getallen der vinstralen te oordeelen, doch cene ver-

dere vergelijking der mogelijke verschillen is mij niet mogelijk, we-

gens afwezigheid van nadere bijzonderheden in de beschrijving van

Gobius nebulo-punctatus CV. in de groote Histoire naturelle des

Poissons.

ELEOTEIOIDEI.

Eleoiris sexcfuttata CV. Poiss. XII p. 191. Blkr, Xat. T. X. Ind. I

Eleotr. corpore elongato compresso, altitudine 7J circiter in ejus longitudine, latitudine

11 circiter in ejus altitudine; capite depressiusculo convexo 4^ circiter in longitudine cor-

poris; altitudine et latitudine capitis 2 circiter in ejus longitudine; oculis diametro 4C cir-

citer in longitudine capitis, postice in capitis dimidio anteriore sitis, multo minus diametro

1 distantibus
;
rostro obtusiusculo convexo oculo vix longiore

;
rictu parum obliquo

;
ma-

xilla superiore valde protractili maxilla inferiore non breviore, sub oculi dimidio posteriore

desinente
;
dentibus maxilla superiore uniseriatis conicis curvatis inaequalibus anticis caninis

vel canmoideis; dentibus maxilla inferiore anitce biseriatis, postice uniseriatis, anticis conicis

curvatis inaequalibus caninoideis quorum posteriore canino vero ceteris multo majore; prae-

operculo interoperculoque anacanthis; sulco oculo-scapulari parum conspicuo; squamis cor-

pore parvis 75 ad 80 p. m. in serie longitudinali, squamis caudalibus squamis corpore an-

terioribus majoribus; capite nuchaque totis alepidotis; regione posttemporali squamulis in cute

spai’sis; appendice anali conica; pinnis dorsalibus basi subcontiguis
;
dorsali spinosa dorsali

radiosa altiore, acuta, spinis gracilibus flexilibus 3® ceteris longiore corpore altiore, 6®

longe a spina 5® remota; doi’sali radiosa corpore humiliore minus triplo longiore quam

alta, postice acuta
,
antice quam postice altiore

;
pectoralibus valde latis subrhomboideis obtu-

sis 6 et paulo, A’entralibus acutis 8 fere, caudali rotundata basi tantum squamosa 44 ad

4| in longitudine corporis; anali dorsali radiosa vix breviore, antice quam postice multo

humiliore, postice acuta corpore altiore; colore corpore superne roseo-viridi
,

inferne roseo-

margarltaceo
;
genis

,
maxillis

,
operculis basibusque pinnarum pectoralium guttulis sparsis

coeruleis violaceo cinctis
;
medio dorso ante basin pinnae dorsalis spinosae interdum macula

oblonga profunde A'lolacea
;
lateribus inferne vitta longitudinali rosea

;
pinnis dorsalibus au-

rantiacis
;
dorsali spinosa maculis irregularibus parvis sparsis violaceis, apice violaceo-nigra

;

dorsali radiosa vittis 6 p. m. longitudinalibus violaceis; pectoralibus et ventralibus radiis ro-

seis, membrana albidis vel roseo-hyalinis; anali et caudali radiis aurantiacis
,
membrana ro-

seis; anali vitta intramarglnali violacea et basi et margine posteriore ocellis 8 ad 10 aureis

violaceo cinctis vel vitta basali aurea violaceo marginata; caudali membrana dimidio superi-
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ore et inferiore ocellis margaritaceis vel aureis violaceo cinctis, superne medio juniorilms

praesertim macula oblonga violacea.

B. 4 vel 5. 1). 6— 1/12 vel 6—1/13. P. 19. V. 1/6. A. 1 12 vel 1 1-3. C. 6/13/6

lat. brev. incl.

Synon Electris u sic (jonttes CV. Poiss. XII, p. 191.

liabit. Padang, Priaman
,

iu mari.

Amboina, in mari.

Longitudo 4 speciminum 7U"' ad 115"'.

Aanm. De groote verscliekleiilieid iii bouw der talrijke soorten van

Eleotris zal er toe leiden, zooals ik reeds elders heb gezegd, ze on-

der verschillende geslachten te brengen, doch de kennis dier soorten

schijnt nog niet voldoende om die geslachten thans reeds alle met vol-

doende jui.stheid te kenmerken. De onderwerpelijke is het naaste verwant

in habitus
,
vinbouw en tandenstelsel aan Eleotris muralis QG. en on-

derscheidt zich daarvan voornamelijk door andere bijzonderheden der

kleurteekening. Beide genoemde soorten schijnen zich met andere

verwante soorten, zooals Electris strigata CV., tot een eigen geslacht

te laten brengen, hetwelk zich voornamelijk zou kenmerken door

tweereijge onderkaaks- en eenre ijige bovenkaakstanden en niet buis-

vormige neusgaten. Twee nieuwe goed bewaarde voorwerpen
,
^'an

Badang ontvangen, hebben mij in de gelegenheid gesteld mijne vroe-

gere beschrijving, ook ten opzigte der kleuren, te verbeteren.

LABPOIDEI cycloïde 1.

Jnlis (JlaUchocrcs') Ileichei Blkr. -

Jul. (Ilalicli.) coi’pore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longitudine, latitudine

2 et paulo in ejus altitudine; capite acuto 4 ad 4 et paulo in longitudine corporis
;
altitudine

capitis 1’ ad Ij- in ejus longitudine; oculis diametro ad 4 in longitudine capitis; linea

rostro-frontali declivi convexiuscula
;

labiis carnosis
;
maxillis subaequalibus

,
superiore ante

oculum desinente; dentibus maxillis conicis acutis, maxilla superiore anticis 4 caninis, in-

ternis prominentibus majoribus, externis valde curvatis divergentibus, maxilla inferiore anti-

cis 2 caninis prominentibus; maxilla superiore angulo oris dente prominente mediocri
;
squa-

mis lateribus 28 p. m. in serie longitudinali; squamis thoracicis nuclialibusque squamis ce-

teris inulto minoribus; linea laterali singulis squamis tubulo bifido vel trifido notata; pinnis

^ 11



4-t ZESDE BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER

dorsali ot anali totis alepidotis
,
postice angulatis; doi’sali spinosa dorsali radiosa vix liuiniliore,

spinis posterioribus spinis anterioribus longioribus; dorsali radiosa antice quam postice altiore

corpore plus duplo liuiniliore; pectoralibus subtlabelliformibus apice acute rotundatis et A’entra-

libus acutis 6 circiter, caudali obtusa com’exa o| ad 6 in longitudine corporis; anali antice

quam postice altiore dorsali radiosa vix A'el non liumilioi-e; colore corpore superne roseo, inferne

rosco-flavesccnte
;
mediis lateribus fascia latissima ceplialo-caudali diffusa fusco- violacea fas-

cias breves plures lineam dorsalem et lineam analem versus edente et maculis sparsis rotuu-

dlusculis et irregularibus margaritaceo-i'oseis notata; capite macula oblonga transversa et ma-

cula operculari profunde violaceis; capite vittis insuper rubro-violaccis rostro-oculari, maxillo-

interoperciilari curvata
,
oculo-operculari a'c1 operculari postrorsum descendente et membrana

operculari; pinnis roseis, dorsali ocellis rubris coeruleo cinctis in series 2 vel 3 irregulares

longitudinales dispositis, vittis insuper latis violaceis antrorsum adseendentibus et maculis 2

nigro-violaceis
,
anteriore minore spinam 1™ inter et 2"i, posteriore majore media pinna ra-

dium 1**' inter et 3"'; pinnis pectoralibus basi flavis et ima basi vitta transversa violascente;

ventralibus radio 1° rubro-violaceo
;
anali coerulescente marginata, basi et medio ocellis ru-

bris coeruleo cinctis in seriem longitudinalem dispositis, ocellis media pinna interdum in vit-

tam longitudinalem undulatam unitis
;
caudali radiis plurimis singulis maculis parvis violaceis

5 p. m. vittas totidem transA’ersas similantibus.

B. G. D. 9/11 vel 9/12. P. 2/12. V. l/o. A. 3/11 vel 3/12. C. 1/12/1 et lat. brev.

liabit. Trussan, Sumatrae occidentalis, in mari.

Amboina, in mari.

Kajeli, Buro insulae, in mari.

Longitudo G speciminum 72'" ad 85"'.

Aunm. Ondenverpelijke soort is liet naaste verwant aan Jnlis (Ha-

liclioeres) Harloffii Blkr, docli deze laatste is daarvan standvastig te

onderkennen, behalve door andere bijzonderheden der kleurteekening,

doordien de paarse wanghand een’ ring vormt en het violette bandje

voor den borstvingrond ontbreekt, welke kenmerken bij geen mijner 26

exemplaren dezer soort ontbreken.

SILUPOIDEI.

Arius goniasj)is Blkr.

Arius corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, altitudine 5 J
ad G

circiter in ejus longitudine; capite conve.xo A’ertice gibbosulo 4 J
circiter in longitudine corporis;

altitudine capitis 1§ ad 1^ latitudine 1| ad 1! in ejus longitudine
;
linea rostro-dorsali ver-
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ticc coiivcxa obtusangula; oculis superis diametro ad 4 in longitudine capitis, diametris

2 circiter distantibus; scuto capitis post oculum gibbosulo, sulco longitudinali usque ad ba-

sin cristae interparietalis diviso, granuloso, granulis sat numerosis plus minusve seriatis;

crista interparietali subtrigona latiore quam longa, granulosa, apice obtuso emarginato os

interspinosum 1 "* rugosum attingente; rostro convexo, oculo longiore, linea anteriore obtusa

rotundata; cirris G, supramaxillaribus apicem pectoralis subattingentibus
,
inframaxillaribus

externis basin pectoralis superantibus, inframaxillaribus internis basin pectoralis subattingen-

tibus; maxilla superiore maxilla Inferiore paulo longiore; dentibus maxillis plurisoriatis seti-

formibus aequalibus; dentibus palatinis conico-graniformibus in tliurmas t distantes collocatis

,

thunnis anterioribus oblongo-rotundatls obliquis, posterioribus anterioribus multo majoribus elon-

gatis rectis antice obtusis rotundatis postice acutis; operculo glabro venoso; osse scapulari

rugoso-reticulato
;
linea laterali ramosa, antico declivi, postice rectiuscula, cauda bifurcata;

])inna dorsali radiosa acuta corpore paulo altiorc
;
spinis dorsali et pectorali mediocribus

ad I
3

in longitudine capitis, antice inferne granulosis, superne serratis, lateribus rugosis, postice

leviter denticulatis processu flexili radio dorsali 1 » paulo tantum longioribus; pinnis pectora-

libus acutis If circiter in longitudine capitis; ventralibus angulatis ca])ite duplo circiter bre-

vioribus; anali acuta emarginata corpore multo humiliore; caudali profunde incisa lobis acutis

superiore Inferiore longiore b circiter in longitudine corporis; colore corpore superne coe-

rulescente-viridi, inferne margaritaceo; cirris violaceo-viridibus; pinnis flavescentibus fusco arenatis.

r>. 6 . D. 1/7. P. 1/11. V. 1/Ö. A. ]j/n vel 5/12. C. Ib et lat. brev.

liabit. Priaman
,
Sumatrae occidentalis, in mari.

Longitudo 2 speciminum 10Ü"' et 113"'.

Aanin. Deze soort is het naaste verwant aan Aritis pol^stc/pht/lodoii

Blkr, doch deze heeft den kop lager met minder gewelfde kruin en

het interparietaal-schild ovaal en veel langer dan breed. Ik hield

beide soorten vroeger, na een oppervlakkig onderzoek
,
ten onregte

voor identisch.

IIKLICOPIIAGUS Blkr.

Pinnae dorsales 2, anterior radiosa, posterior adiposa. Cirri 4 car-

nosi, maxillares et inframaxillares. Dentes maxillis pliiriseriati setacei

aequales in vittam curvatam bipartitam dispositi. Dentes vomeriiii, pa-

latini vel pterygoidei nulli. Oculi superi. Membrana branchiostega cum
membrana lateris opposita unita, radiis 9. Pinna ventralis radiis 1/4
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vel 1/5. Pinna analis elongata. Vesica natatoria cellulosa. Spinae

dorsalis et pectorales dentatae.

Aanm. Dit geslacht is verwant aan Pimelodus CV. door de afwe-

zigheid van plocgbeens of gehemeltetanden en onderscheidt zich voor-

namelijk door zijne 4 voeldraden en lange aarsvin. Zijne habitus

herinnert min of meer Pangasius en Silundia, welke geslachten echter

ploegbeens-gehemeltetanden bezitten.

Hdicophagus tijpiis Blkr.

Ilelicoph. corpore elongato compresso, antice paulo graciliore quam alto, postice com-

presso, altitudine 6 circiter in ejus longitudine; capite subconico convexo 6 et paulo in lon-

gitudine corporis, multo longiore quam alto ac lato; linea rostro-dorsali declivi fronte et

i*ostro convexa; oculis diametro b circiter in longitudine capitis, plus diametris 2 dis-

tantibus; scuto capitis rugoso, non graniilato, sulco mediano basin cristae interparietalis

attingente; crista interparietali plus duplo longiore quam basi lata, rugosa, apice graciles-

cente emarginato os interspinosum rugosum recipiente; rostro convexo, oculo vix longioi’e,

linea anteriore obtuse rotundato; naribus posterioribus valvula oblonga munitis, anterioribus

rotundis nudis; cirris supramaxillaribus partem pinnae pectoralis posteriorem, inframaxillaribus

opercula fere attingentibus; maxilla superiore maxilla inferiore longiore; dentibus maxillis

confertis aequalibus,- operculo subradiatim cristato; osse scapulari glabriusculo; linea laterali

ramosa antice declivi, postice rectiuscula, basi pinnae caudalis bifurcata; pinna dorsali radio-

sa acuta
,
corpore paulo bumiliore

,
spina crassa rugosa postice dentibus sat magnis serrata

;

pinna dorsali adiposa initio dimidii pinnae analis posterioris opposita, gracili oblique rotun-

data sed basi basi dorsalis radiosae vix breviore; pectoralibus acutis spina crassa rugosa pos-

tice dentibus sat magnis serrata spina dorsali paulo longioi-e; pinnis ventralibus obtusiuscu-

lis, capite duplo circiter brevioribus; anali triplo circiter longiore quam alta, emarginata, ob-

tusiuscula, longitudine 3| circiter in longitudine totius corporis; caudali profunde incisa lo-

bis acutis subaequalibus circiter in longitudine corporis; colore corpore superne coeru-

lescente-viridi, inferne margaritaceo; pinnis flavescentibus, dorsali radiosa et pectoralibus to-

tis fere, caudali margine posterioie fusco arenatis.

13. 9 D. 1/7. P. 1/13. V. 1/4 vel 1/5. A. 4/25 vel 4/2G. C. 1/15/1 et lat. brev. nu-

merosi.

liabit. Palembang, in flumine IMussi.

Longitudo speciminis unici 220 ".

Aanm. iMiJn voorwerp had de maag geheel gevuld met honderden
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jeugdige lielikoïdeii. i)c soort schijnt ecne zelfde levcnsAvijze te liel)-

ben als de soorten van Pangasiiis, Avelke zich evenzoo met kleine gastro-

poden voeden. Aan deze bijzonderheid der voedingswijze heb ik ge-

ineend den geslachtsnaam te mogen ontleenen.

CYPlUNOIDP:r.

Lcuciacus Schwenhii Blkr.

Leucisc. corpore oblongo compresso, altitudine 4', circiter in ejus longitudine, latitudine

2] circiter in ejus altitudine; capite acuto 5^ cii'citer in longitudine corporis; altitudine ca-

pitis 1|, latitudine 2 in ejus longitudine; oculis diametro 2^ ad
2J.

in longitudine capitis,

diametro 1 fere distantibus
;
rostro acuto convexiusculo oculo multo breviore

;
maxilla superiore

maxilla inferiore paulo breviore, parum protractili, vix ante oculum vel sub oculi margine

anteriore desinente; maxilla inferiore sympb)'si subuncinata, Aailde adseendente
;
dentibus pharyn-

gealibus triseriatis uncinato-compressorlis 2/4/5
I

5/4/2; osse scapulari trigono apice rotundato;

lineis dorsali et ventrali convexis; dorso ventre non altiore
;

ventre obtuso non cultrato;

linea laterali concava, lineae ventrali approximata et parallela, ad basin pinnae caudalis desi-

nente; squamis parte libera longitudinaliter striatis, lateribus 28 p. m. in serie longitudinali,

8 p. m. in serie transversali; pinna dorsali ventrales inter et analem sita, acuta, convexius-

cula, corpore humiliore; pectoralibus acutis 6 circiter, A’entralibus acutis 7 circiter, caudali pro-

funde incisa lobis acutis 4f circiter in longitudine corporis; anali brevi acuta emarginata dor-

sali paulo humiliore; colore corpore superne viridi, inferne argenteo; squamis corpore singulis

vitta transversa rectluscula vel semilunari nigricante-fusca
;

pinnis aurantiaco-Havis
,
dorsali

marginem superiorem versus, caudali membrana plus minusve fusco arenatis.

13. 3. D. 1/7 vel 1/8. P. 1/11. V. 1/8. A. 3/5 vel 3/G. C. 1/17/1 et lat. brev.

Habit. Trussan
,
Sumatrae occidentalis

,
in fluviis.

Longitudo speciminis unici 70"'.

Aanm. Vaii de vele aan haar verwante soorten van Leucisens van

den Indisc-hen archipel is de onderwerpelijke voornamelijk te herken-

nen aan de hoogte en het zamengedrukte des ligchaams, het bolle

profiel van den snuit en de dtvarsche meestal halvemaanA'ormige zAvart-

bruine sclmbbandjes. Zij staat in venA’antschap tusschen Leuciscus

argyrotaenia Blkr en Leuciscus Icptosoma Blkr. Ik draag haar op

aan de nagedachtenis van den majoor ScliAvenk
,
aan AA'iens verzame-

lingen van Sumatra en de Batoe-cilanden de kennis van meerdere

nieuAA’e vischsoorten te danken is.
-/
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Cohiüs ohlonga K. v. H. CV. Poiss. XVIII p. 58.

Cübit. corpore elongato compresso, altitudine 9 ad 11 in ejus longitudine, latitudine 2 cir-

citer in ejus altitudine; capite convexo ad 7^- in longitudine corporis, minus duplo lon-

giore quam alto; oculis minimis in anteriore dimidio capitis sitis; rostro acutiusculo rotun-

dato; spinis suborbitalibus utroque latere 2 oculo majoribus, sub oculo sitis, posteriore an-

teriore longiore; cirris^ carnosis, supramaxillaribus et inframaxillaribus externis oculum

attingentibus, inframaxjlaribus internis ceteris multo brevioribus; linea dorsali vix convexa;

squamis oculo nudo vix conspicuis; pinna dorsali pinnas ventrales inter et analem inserta,

anali magis quam ventralibus approximata, rotundata, obtusa, corpore vix humiliore; pecto-

ralibus rotundatis capite brevioribus; ventralibus rotundatis pectoralibus vix brevioribus
;
anali

rotundata, obtusa, corpore humiliore; caudali expansa truncata, angulis obtusa, 9 ad 10’ in

longitudine corporis; colore corpore dorso lateribusque fusco, ventre dilutiore; pinnis radiis

aurantiacis vel roseis, membrana hyalinis, caudali autem dimidio basali praesertim fuscescente.

15. 3. D. 1/G vel 1/7. P. 1/9. Y. 1/G. A. 1/5 vel 1/G. C. 1/14/1 et lat. brev.

Svnon. Acanthopldhahnu>ijacaHiciis\\..\. II. Alg. Konst- en Lettb. 1822, Pull. Fcruss. 1823.

l^oche ohloiujne CV. Poiss. XYIII p. 58.

Ucaii Sisi-sawpuHj Sundanens.

liabit. Labat, provinciae Palembang, in fluviis.

Tjampea, Puitenzorg, Javae occidentalis, in flumine Tjidani.

Longitudo 20 speciminum GO'" ad 81"',

Aaiiin. Deze soort was tot nog toe slechts beschreven naar eene

afbeelding, Avelke in meerdere opzigten te wenschen schijnt overge-

laten te hebben.

CLUPEOIDEI.

CviUa Lindmani Blkr.

Coil. corpore elongato compresso, altitudine 5 circiter in ejus longitudine, latitudine

2^ ad 2| in ejus altitudine; cauda gracilescente basi pinnae caudalis corpore quadruplo humi-

liore; capite acuto 5‘ circiter in longitudine corporis
;
rostro acuto ante os prominente

; oculis

diametro 3^ ad 3^ in longitudine capitis; maxilla superiore postice valde i>roducta gracili

basin pinnae pectoralis inferiorem attingente, parte producta dentibus conspicuis subaequa-

libus antrorsum spectantibus obsita; maxilla inferiore symphysi uncinata; dorso angulato;

ventre spinis praeventralibus 12, postventralibus 19 p. m. armato; squamis cvcloideis,

dimidio libero reticulatis, dimidio basali longitudinaliter striatis, 50 p. m. in serie lon-

gitudinali; pinna dorsali antice in 2'’’ quarta corporis parte incipiente, acuta, corpore non
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multo liumlllorc, sjiina brevi ante radium 1"'; pinnis pectoralibus filis liberis analis secundam

3"* partem attingentibus, radiis non productis capite non multo brevioribus; ventralibus an-

gulatis capite paulo plus duplo brevioribus; anali toto corpore paulo plus du[)lo breviore, pos-

tice eum caudali unita; caudali oblique emarginata? ‘J circiter in longitudine corporis; co-

lore corpore superne viridi-hyalino
,
inferne argenteo; pinnis fiavescente-liyabnis.

1’. 11. D. 1 spin. + 3/10. P. fil. lib. G + rad. 11. V. 1/G. A. 7G p. m. C. 18 p. m.

liabit. Palembang, in flumine Mussi.

Longitudo speciminis unici 17G".

Aanm. Deze Coilia staat in vcnvantscliap zccr nabij Coilia Gravi

liic-hds. en Coilia Playfayrii liiclids.
,
docli laat zich tot geene dezer bei-

de soorten terngbrengen. Zij onderscheidt zich van beide door min-

der slank ligchaam, betrekkelijk grooteren kop, hoogeren staart en

geringer aantal aarsvinstralen. Bovendien heeft Coilia Grayi 7 vrije

borstvindraden en het verlengde gedeelte van de bovenkaak, hoezeer

eveneens tot onder de basis der onderste borstvinstralen reikende
,

aanmerkelijk breedcr, terwijl bij Coilia Bkiyfairii de borstvin, behalve

de 6 vrije draden, 14 stralen heeft, enz.

Ik noem deze soort ter eerc van den heer L. Lindman, oftieier van

gezondheid der B klasse, aan wien hare ontdekking te danken is.

]\1UPAEX01DEL

Conger lepturus Bielids.

Cong. corpore valde elongato, antice subcylindraceo
,
postice compresso, altitudine 23

circiter in ejus longitudine; capite acuto 7J circiter in longitudine corporis; altitudine ca-

})itis 3 circiter, latitudine 3^ circiter in ejus longitudine; rostro acuto, conve.xo, non clavato,

4 circiter in longitudine capitis; linea rostro-frontali fronte declivi non convexa; oculis dia-

metro 5^ circiter in longitudine capitis, diametro | circiter distantibus; naribus posticis ri-

maeformibus oculo-, naribus anticis rotundis non tubulatis apici rostri approximatis; labiis

mediocribus membranaceis; maxilla superiore maxilla inferiore longiore paulo post oculum

desinente; rictu 2b circiter in longitudine capitis; dentibus nasalibus, palatinis infrainaxilla-

ribusque acutis, vomerinis minimis obtusis; dentibus palatinis et nasalibus biscriatis serie inter-

na serie externa inulto longioribus, ex parte mobilibus; disco nasali medio dentibus 2, 3 vel

1 subulatis mobilibus; dentibus vomerinis pluriseriatis tactu vix, oculo non armato non conspicuis
;

tibus inframaxillaribus anterioribus triseriatis, lateralibus biseriatis, serie interna seriebus

media et externa longioribus; lir^a laterali valde conspicua tubulosa; cauda valde gracili;
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])inua dorsali paulo post aperturam brancliialem incipiente, antice corpore duplo circiter,

medio et postice corpore altiore; pectoralibus rotundatis capite plus triplo brevioribus
;
anali

antice in 2“ tertia corporis parte incipiente, dorsali non multo humiliore
;
caudali acuta rotun-

data rictu paulo breviore; colore corpore superne olivascente, inferne margaritaceo
,

pinnis

flavescente; dorsali et anali fusco arenatis et marginatis.

Jb ‘J vel 10. D. 200 p. m. P. 9 vel 10 A. 120 p. m. C. 10 p. m.

8yn. Congrus lepturus llichds. Zool. Sulphur p. 106, tab. 56 fig. 1-6. Ichth. Ereb. Terr.

p. 108, Kep. 15. Meet. Brith. Assoc. Ichth. Chin. Jap. p. 3l2.

llab. Sibogha, Sumatrae occidentalis, in mari.

Longitudo speciminis 161.'"

Aanm. De beer Ilicliardson ontdekte deze soort en gaf eene be-

sebrijving en afbeelding er van ter aangebaalde plaatse. Zij was tot

nog toe slechts van Canton bekend. Mijn voorwerp is veel kleiner dan

de aangebaalde afbeelding, Avelke de vormen der soort goed ternggeeft,

doelt bet ligebaam te rimpelig
,
bet oog te klein en de rugvin en aars-

vin te laag. De getallen der kienw- en vinstralen zijn door den beer

Kiebardson niet aangegeven.

Scripsi Bataria Calendis Octobris MDCCCLVI.
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P. B L E E K E Pv.

Nadat ik, thans drie jaren geleden, mijn jongste Bijdrage tot de

kennis der vischfauna van Japan had geschreven, heb ik niet ver-

zuimd te trachten door het erlangen van nieuwe toezendingen van de

Japansche eilanden, op nieuw in staat te worden gesteld, de kennis

van de vischfauna van dat merkwaardige rijk toe te lichten. Bijkans

drie achtereenvolgende jaren lang zyn die pogingen zonder gunstigen uit-

(1) Mijae vroegere Bijdragen over dit onderwerp, zijn te vinden, als volgt:

1. Bijdrage tot de kennis der ichthyologisclie fauna van Japan. December 1851. Uitgegeven

door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam in het Ie deel harer Verhande-

lingen. Amsterdam 1853. 4o. p. 1— 16.

2. Nalezingen op de ichthyologie van Japan. Januar. 1853.— Verhand. Batav. Genootsch. v.

Kunst, en AVetensch. 25e deel. Batavia 1853. 4o. p. 1—56.

3. Niemve Nalezingen op de ichthyologie van Japan. Jan. en Febr. 1854. Verh. Bat. Genootsch.

v. Kunst, en Wetensch. 26e deel p. 1— 132. Dit deel is tot nog toe (Jan. 1857) niet uitgegeven.

Een uittreksel uit deze Nieuwe nalezingen is geplaatst in het 6« deel (1854) van het Natuurkundig

Tijdschrift voor Nederlandsch ludië, onder den titel van » Faunae ichthyologicae japonicae species

» novae” p. 394—426.
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slag gebleven, totdat de heeren Dr. J. K. Van den Broek, 0. F. U. J.

Ilugucnin en P. Knuttel, alle thans te Desima verblijf houdende, mij

aan zich verpligt hebben door de daarstelling en toezending eener

niet onbelangrijke verzameling van visschen
,

alle in de baai van Na-
gasaki (eiland Kioesioe) gevangen en uit 92 soorten bestaande.

Deze verzameling ontving ik in het begin dezer maand. Hoezeer,

op zeven harer soorten na
,
alle reeds van de Japansche Avateren be-

kend zijn, Amnd ik daaronder niet minder dan 27, Avelke zich nog niet

in mijn kabinet beAmnden, en deze bijna alle in zeer goed bewaarden

toestand. Ik heb die soorten nader onderzocht en gemeend
,
dat cene

nicuAve beschrijAung niet OA^erbodig AA’as, te meer, daar eenige dier

soorten nog slechts zeer onvolkomen bekend zijn, en andere mij zijn

A^ooro’ekomen tot eisiene P’eslachten te behooren. Zoo is Brotula im-

berbis T. Schl. tot een eigen geslacht te brengen
,
hetAvelk ik Sirembo

lieb genoemd, terAvijl ook Triacanthus anomaliis T. Schl. een zeer na-

tuurlijk geslacht A'ormt, aan hetivelk ik den naam Triacanthodes heb

gegeven en Conger uropterus T. Schl. een Ophisuroïed is en behoort

tot het geslacht Myrophis Lütk.

De bovenbedoelde verzameling Avas zamengesteld als volgt;

Species piscium japonenses collectionum Broekianae
^
Huguenineanae et Knuttellianae.

1 Lateolabrax japonicus Blkr. 15* Uranoscopus bicinctus T. Schl.

2 Diploprion bifasciatum K. v. II. 16 Sillago japonica T. Schl.

3* Serranus aka-ara T. Schl. 17* Upeneus Russellii CV.
4*

„ trimaculatus CV.? 18* Upeneoïdes vittatus Blkr.

5 „ octocinctus T. Schl. 19* „ sulphureus Blkr.

6 „ tsiremenara T. Schl. 20 Pterois lunulata T. Schl.

7* Mesoprion vitta Blkr. 21 Dactylopterus japonicus Blkr.

8*
„ Russellii Blkr. 22 Scorpaenodes cirrhosus Blkr.

9 Therapon oxyrhynchus T. Schl. 23 Sebastes marmoratus CV.

10* Myrij^ristis japonicus CV. 21* „ pachycephalus T. Schl,

11 Priacanthus benmebari T. Schl. 25 „ ventricosus T. Schl.

12 Monocentris cataphracta BI. Schn. 26* Hoplichthys Langsdorfii CV.

13 Percis pulchella T. Schl. 87 Apistus alatus CV.

14 Uranoscopus asper T. Schl. 28 Synanceia erosa Langsd.
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Pristipoma japonicum T. Schl.

30 Diagramma punctatum Ehr.

31 „ cinctum T. Sclil.

32 Chrysophrys cardinalis CV.

33 Dentex setigerus T. Schl.

34? Gerres Japonicus Blkr.

35 Chaetodon modestus T. Schl.

36 * „ aureus T. Schl.

37 „ strigatus Langsd.

38* Heniochus macrolepidotus CV.

30 Auxis tapeinosoma Blkr.

40 Elacate mottah CV.

41 Selar Japonicus Blkr.

42 Carangoides blepharis Blkr.

43 „ equula Blkr.

44 Seriola purpurascens T. Schl.

45 Iloplegnathus fasciatus Rlchds.

46* Amphacanthus margaritiferus CV.

47 Zeus Japonicus CV.

48* Callionymus longicaudatus T. Schl.

49 „ Richardsonii Blkr.

50 Chaeturichthys hexanema Blkr.

51 „ polynema Blkr.

52* Gobius Knutteli Blkr.

53 Lophius setigerus 'Wahl.

54 Halieutea stellata CV.

55 Antennarius tridens Blkr.

56 Echeneis neucrates L.

57 Fistularia immaculata Comm.

58 Cossyphus Japonicus Blkr.

59* Novacula dea Blkr ^ Xyrichthys dea

60 Plotosus anguillaris Cuv. [T. Schl.

61* Belone gigantea T.Schl. =: Belone cylin-

62 Ilemiramphus sajori T.Schl. [drica Blkr.

63* Exocoetus unicolor CV.— Exococtus

agoo T. Schl.

64 Ilarengula punctata CV.

65* Sirembo imberbis Blkr=3 Brotulu imberbis

60* Rhombus cinnamomeus T. Schl. [T. Schl.

67* Plagusia Japonica T. Schl.

68 Anguilla Japonica T. Schl.

69* Conger leptognathus Blkr.

70 ,,
anago T. Schl.

71 „ vulgaris CV.

72* Mjrophis uropterus Blkr— Conger uropte-

rus T. Schl.

73* Muraena pardalis T.Schl.

74* Gastrophysus stictonotus Blkr — Tetraü-

don stictonotus T. Schl

75
>;

lunaris J. Müll.

76 vermicularis Blkr.

77 Arothron firmamentum Blkr.

CO Monacanthus Broekii Blkr.

79* n cirrhifer T. Schl.

80 komuki Blkr.

81* oblongus T. Schl.

82* Triacanthodes anomalus Blkr — Triacan-

thus anomalus T. Schl.

83* Ostracion diaphanus Bl. Schn. — Ostra-

cion brevicornis T. Schl.

84* Scyllium Biirgeri MH.
85* Sphyrna zygaena Raf.

86 IMustelus manazo Blkr.

87* Squatina Japonica Blkr Squatina vul-

garis T.Schl. (nec auct.).

SS* Astrape Japonica T. Schl.

89* Rhinobatus (Rhinobatus) Schlegelii VII.

90* Raja kenojei MII.

91* Trygon akajei MII.

92* Pteroplatea Japonica T. Schl.

Van deze soorten had ik de met een * gemerkte tot nog toe niet

van Japan ontvangen, ofschoon eenigen daarvan mij reeds uit den In-

dischen archipel waren geworden, zooals IMesoprion KusseUii 131kr,

> o
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]\lGSoprion vitta Blkr, Uranoscopus bicinctus T. ScliL, Upeneoïdes sul-

phureus Blkr, Upeneus Piussellii CV., UjDeneoides vittatus Blkr, Am-
phacaiithus margaritiferus CV., Heniochus macrolepidotus CV., Belone

gigantea T. Schl., Exocoetus unicolor CV.
,
Scyllium Bürgeri MH. en

Sphyrna zygaena Baf.

Slechts weinige soorten zijn nieuw voor de kennis der vischfauna

van Japan, t. w. Mesoprion Kussellii Blkr, Upeneus Bussellii CV.,

Upeneoïdes sulphureus Blkr, Ujjeneoïdes vittatus Blkr, Gobius Knut-

teli Blkr, Conger leptognathus Blkr en Monacanthus Broekii Blkr,

van Avelke de drie laatstgenoemde tevens nieuw zijn voor de weten-

schap.

In mijne Nieuwe nalezingen op de ichthyologie van Japan gaf ik

(bladz. 49—52) eene lijst der visschen, welke, volgens dentoenmali-

gen stand onzer kennis, aan de Japansche wateren eigen zijn. Mijne

onderzoekingen gedurende de drie laatste jaren hebben mij van den

Indischen archipel nog meerdere soorten doen kennen
,
welke vroeger

alleen van Japan bekend waren, t. w. Monocentris cataphracta BI.

Schn.
,
Sphyraena japonica CV.

,
Uranoscopus bicinctus T. Schl.

,
Be-

lone gigantea T. Schl.
,
Brotula multibarbata T. Schl. ,

Muraena albo-

marginata T. Schl.
,
Arothron lineatus Blkr en Scyllium Bürgeri MH.,

te zamen 8 soorten. Zoodra de fauna der Philippijnen en der Chine-

sche kustwateren meer bekend zal zijn, zal het blijken, dat daar

insgelijks nog vele soorten leven, welke men tot nog toe slechts in

de Japansche wateren heeft aangetroffen.

Ik ken thans 442 vischsoorten van Japan, waaronder 241, volgens

den tegenwoordigen stand der wetenschap, aan Japan eigen.

A^an die 442 soorten bevinden zich de hieronder genoemde 194 in

mijne verzameling.

Pisces japonici collectionis Bleekerianae.

1 Apogon lineatus T. Sclil.

2 „ semilineatus T. Schl.

3 Apogonichthys carinatus Blkr.

•1 „ glfigfi Blkr.

5 Scombrops cheilodipteroides Blkr.

6 Lateolabrax Japonicus Blkr.

7 Serranus aka-ara T. Schl.

8 „ epistictus T. Schl.
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Serranus moara T. Sclil.

10 „ octocinctus Ï. Sclil.

11 „ poecilonotus T. Sclil.

12 „ trimaculatus CV. ?

13 „ tsirimenara Ï. Sclil.

14 Mesoprion annularis CV.

15 „ vitta Blkr.

IG „ Russellii Blkr.

17 Diploprion bifasciatum K. v. II.

18 Therapon oxyrliynchus T. Sclil.

19 Ilapalogenys maculatus Biclicls.

20 Priacantlius benmebari T. Sclil.

21 Myripristis Japonicus CV.

22 Monocentris cataphracta Bl. Schn.

23 Percis pulchella T. Sclil.

24 „ sexfasciata T. Schl.

25 Uranoscopus asper T. Schl.

2G „ bicinctus T. Schl.

27 Spyraena iaponica CV.

28 „ jello CV.

29 „ obtusata CV.

30 Sillago Japonica T. Schl.

31 Polynemus plebejus Brouss.

32 Upeneus chrysopleuron Richds.

33 „ pleurospilos Blkr.

34 „ Russellii CV.

35 „ spilurus Blkr.

36 Upeneoicles bensasi Blkr.

37 „ vittatus Blkr.

38 „ sulphureus Blkr.

39 Dactylopterus Japonicus Blkr.

40 Trigla Biirgeri T. Schl.

41 „ kumu Less.

42 Prionotus Japonicus Blkr.

43 Pterois lunulata T. Schl.

44 Scorpaenodes cirrhosus Blkr.

45 Sebastes marmoratus CV.

46 „ pachycephalus T. Schl.

47 „ ventricosus T. Schl.

48 Platycephalus Japonicus Til.

49 Platycephalus insidiator Bl. Schn.

50 „ macrolepis Blkr.

51 „ punctatus CV.

52 „ spinosus T. Schl.

53 Iloplichthys Langsdorfii CV.

54 Apistus alatus CV.

55 Aploactis aspera Blkr.

56 Synanceia erosa Langsd.

57 Chirus hexagrammus Cuv.

58 Corvina sina CV.

59 Diagramma cinctum T. Schl.

60 „ Japonicum Blkr.

G1 „ punctatum Ehr.

62 Pristipoma Japonicum T. Schl.

63 Scolopsides inermis T. Schl.

64 Latllus argentatus CV.

65 Cheilodactylus zonatus CV.

66 Chrysophrys aries T. Schl.

67 „ cardinalis CV.

68 „ Schlegelii Blkr.

69 Dentex griseus T. Schl.

70 „ hypselosoma Blkr.

71 „ setigerus T. Schl.

72 Lethrinus haematopterus T. Schl.

73 „ nematacanthus Blkr

74 Gerres equula T. Schl.

75 „ Japonicus Blkr.

76 Ditrema Temminckii Blkr.

77 Chaetodon modestus T. Schl.

78 „ aureus T. Schl.

79 „ srigatus Langsd.

80 Heniochus macrolepidotus CV.

81 Scomber Janesaba Blkr.

82 „ saba Blkr.

83 „ tapeinocephalus Blkr.

84 Auxis tapeinosoma Blkr.

85 Chorinemus Sancti Petri CV.

86 „ tol CV.

87 Elacate mottah CV.

88 Trichiurus Japonicus T. Schl.
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SJ Decapterus maruadsi Blkr

;i0 „ rauroadsi Blkr.

91 Selar japonicus Blkr.

92 torvus Blkr.

93 Caranx ekala CV.

91 Carangoides blepliaris Blkr.

95 „ equula Blkr.

96 Seriola purpurascens T. Sclil.

97 „ quinqueradiata T. Schl.

98 Psenes anomalus Blkr.

99 Stromateus niger BI.

100 Stromateoïdes aculeatus Blkr.

101 Equula nuchalis T. Schl.

10;i „ rivulata T. Schl.

103 Meue maculata CV.

101 Zeus japonicus CV.

105 Amphacanthus fuscescens T. Schl.

106 „ margaritiferus CV.

107 Cepola Krusensternii Blkr.

108 „ mesoprion Blkr.

109 „ Schlegelil Blkr.

110 Atherina japonica Blkr.

111 Mugil haematocheilus T. Schl.

112 ,,
japonicus T. Schl.

113 lloplegnathus fasciatus Eichds.

114 Dictyosoma Bürgeri V. d. Hoev.

115 Callionymus longicaudatus T. Schl.

116 „ Eeevesii Eichds.

117 ., Eichardsonii Blkr.

118 „ Valenciennei T. Schl.

119 Gohius flavimanus T. Schl.

120 „ Pdaumii Blkr.

121 „ Knuttel! Blkr.

122 Cliaetuiichthys hexaneina Blkr.

123 ,,
polvneina Blkr.

124 Echeneis neucrates L.

125 Lophius setigerus Wahl.

126 Antennarius tridens Blkr.

127 Ilalieutea stellata CV.

128 Fistularia immaculata Comm.

129 Cossyphus japonicus Blkr.

130 Duymaeria spilogaster Blkr.

131 Novacula dea Blkr.

132 Callyodon japonicus CV.

133 Plotosus anguillaris Cuv.

134 Carassius auratus Nilss.

135 Cobitis rubripinnis T. Schl.

136 Belone gigantea T. Schl.

137 „ gracilis T. Schl.

138 Ilemiramphus sajori T. Schl.

139 Exocoetus unicolor CV.

140 Etrumeus micropus Blkr.

141 llarengula punctata CV.

142 „ zunasi Blkr.

143 Pellona Schlegelii Blkr.

144 Engraulis japonicus T. Schl.

145 Chatoessus punctatus T. Schl.

146 Saurus myops CV.

147 Saurida tombil CV.

148 Sirembo imberbis Blkr.

1 49 Brotula multibarbata T. Schl.

150 Ehombus cinnamomeus T. Schl.

151 „ oligodon Blkr.

152 „ Wolffii Blkr.

153 Synaptura zebra Cant.

154 Plagusia japonica T Schl.

155 Anguilla japonica T. Schl.

156 Conger anago T. Schl.

157 „ bagio Cant.

158 „ leptognathus Blkr.

159 „ vulgaris Cuv.

160 Ophisurus macrorhynchos Blkr.

161 jNIyrophis uropterus Blkr.

162 Muraena albimarginata T. Schl.

163 „ minor T. Schl.

164 „ pardalis T. Schl.

165 Gastrophysus argenteus J. Muil.

166 „ lunaris J. Müll.

167 „ stictonotus Blkr.

168 „ vermicularis Blkr.
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1G9 Arotlu’on firmamentum Blkr.

170 Monacanthus Broekii Blkr.

171 „ cirrhifer T. Schl.

172 „ komuki Blkr.

173 „ oblongus T. Schl.

174 Triacanthodes anomalus Blkr.

175 Ostracion cornutus L.

176 „ cubicus BI.

177 „ diaphanus BI. Schn.

178 „ stictonotus T. Schl.

179 „ turritus Forsk.

ISO Syngnathus serratus T. Schl.

181 Hippocampus Mohnikii Blkr.

Scyllium Bürgeri MIl.

Sphyrna zygaena Baf.

Mustclus manazo Blkr.

Cestracion zebra Gr.

Squatina japonica Blkr.

Ivhinobatus (Rhinobatus) Schlegelii IMII.

„ (Syrrhina) polyophthalmus Blkr.

Astrape japonica T. Schl.

Trygon akajei Biirg.

„ zugei MII.

Pteroplatca japonica T. Schl.

Raja kenojei MII.

Myliobatis tobijei Blkr.

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194
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DESCEIPTIOXES SPECIERÜM DIAGNOSTICAE.

SEERANOIDEI.

Serranus trimaculatus CV. Poiss. II p. 247? T. Sclil. Faun. jap. Poiss.

p. 8? Pichds. Rep. 15’^ Meet. Brit. Ass, Fish. Chin. Jap. p. 232 ?

Serr. corpore oblongo compresso, altitudine circiter in ejus longitudine, latitudine 2

fere in ejus altitudine; capite acutiusculo 8^ fere in longitudine corporis; altitudine capitis

ad II in ejus longitudine; oculis diametro 4 fere in longitudine capitis; linea rostro-

dorsali rostro declivi rectiuscula
,
vertice et nucha convexa

;
rostro maxima parte alepidoto

;

osse supramaxillari squamis nullis; maxilla superiore maxilla inferiore breviore, sub oculi

margine posteriore desinente, 2 circiter in longitudine capitis; dentibus pluriseriatis, maxilla

superiore serie externa conicis, seriebus internis setaceis antice longioribus in thurmas 2 col-

locatis et insuper caninis 2 mediocribus; maxilla inferiore dentibus antice pluriseriatis caninis

mediocribus 2 ,
lateribus biseriatis serie interna serie externa longioribus

;
praeoperculo obtuso

rotundato, margine posteriore anguloque denticulato, dentibus conspicuis angularibus 3 vel 4

spinaeformibus majoribus; suboperculo interoperculoque edentulis,* operculo squamis mediocribus

10 p. m. in serie longitudinali, spinis 3, media ceteris longiore, superiore inferiore breviox’e;

dorso elevato valde convexo; ventre convexiusculo
;
squamis lateribus 93 p. m. in serie lon-

gitudinali
;
pinnis dorsali et anali radiosis x’otundatis; dorsali spinosa dorsali radiosa vix humi-

liore, spina spina ultima minus duplo breviore, spinis 3=* et spinis ceteris longioribus

corpore paulo plus duplo humilioribus, membrana interspinali mediocriter incisa leviter lo-

bata; pectoralibus obtusis rotundatis 4‘ circiter, ventralibus acutiuscule rotundatis 5| circi-

ter, caudali obtusa rotundata 5 et paulo in longitudine corporis; anali spina 2» capite triplo

breviore
;
colore corpore superne urabrino-olivaceo, inferne roseo-ginseo

;
fasciis corpore trans-

versis latis fuscis verticalibus (nec obliquis) 6, fascia 1^^ nucho-operculari
,

2 ^ dorso-anali et

3» dorso praeanali ajxproximatis, fasciis d" et 5" dorsalem radiosam inter et pinnam analem appro-

ximatis, 6 ^ caudali; capite antice fuscescente; capite corporeque insuper guttis numerosis sat

confertis umbrino-aurantiacis; jxinnis radiis aurantiacis, membrana dilutioribus, ventralibus et

anali marginem liberum versus violascente-fuscis
;
caudali dimidio basali fuscescente, aureo-

umbrino guttulata
;

fasciis corpore descriptis pinnas dorsalem plus ininusve intrantibus, lineam

dorsalem versus et basi pinnae dorsalis nigricantibus.
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B. 7. D. 11/15 vel 11/16. P. 2/16. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/0. C. 1/15/1 et lat. brov.

Synon. Epinephelus japonicus Krusenst. Voy. tab. 64 fig. 2?

Mérou a trois taches CV. Poiss. II p. 247.^

Ilabit. Nagasaki, in inari.

Longitudo speciminis unici 118"'.

Aanm. In de Fauna jnponica zijn in het geheel 14 soorten van SeiTanus

van Japan vermeld. Ik bezit van daar thans 7 soorten, t.w. Serranus aka-

ara T.Schl., Serranus epistiktus T.Schl., Serranus inoaraT.Schl., Serranus

octocinctus T. Schl.
,
Serranus poecilonotus T. Schl., Serranus tsirimenara

T. Schl. en de onderwerpelijke. Ik weet niet juist, tot welke soort deze

laatste te brengen, doch vermoed, dat zij behoort tot Serranus trimacu-

latus CV. of Serranus ura CV. (S. ara T. Schl.). Deze beide soorten zijn

echter in de groote Histoire naturelle des Poissons en in de Fauna

Japonica zoo onvolledig beschreven
,
dat eene beslissing alleen daarnaar

niet wel mogelijk is. Ik houd mijn voorwerp voorloopig voor dezelfde

soort als Serranus trimaculatus CV.
,
vooral op grond van de drie rug-

vlekken der dAvarsche ligchaamsbanden
,
Avelke zich op dezelfde plaats

bevinden als in de beschrijvingen is aangegeven, doch behalve welke

bovendien nog 2 donkere vlekken bestaan
,
het bovenste gedeelte uit-

makende van de 2® en o® dAvarsche banden des ligchaams. De aan-

gehaalde afbeelding niet ter mijner beschikking zijnde, heb ik mijn

voorAverp daarmede niet kunnen vergelijken.

Serranus aka-ara T.Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 9, tab. 3 fig. 1. Richds.

liep. 15^1 Meet. Brit. Ass. -Fish. Chin. Jap. p. 231.

Serr. corpore oblongo compresso, altitudine 3| circiter in ejus longitudine, latitudine 2

fere in ejus altitudine; capite acuto 3| ad
3J-

in longitudine corporis; altitudine capitis 1 ,L

fere in ejus longitudine; oculis diametro 4^ ad 4’- in longitudine capitis; linea rostro-dorsali

declivi convexiuscula
;
rostro toto squamoso; osse supramaxillari alepidoto; maxilla superiore

maxilla inferiore breviore, sub oculi dimidio posteriore desinente, vix plus quam 2 in lon-

gitudine capitis; dentibus pluriseriatis
,
maxilla superiore serie externa conicis, seriebus in-

ternis setaceis antice longioribus in thurmas 2 collocatis et insuper caninis 2 mediocribus;

maxilla inferiore dentibus antice pluriseriatis caninis mediocribus 2 , lateribus biseriatis serie

interna serie externa longioribus; praeoperculo obtusangulo, margine posteriore convexo.
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margine inferiore rectiusculo
, margine posteriore anguloque denticulato, denticulis conspicuis

angulum versus 3 vel 4 majoribus; suboperculo interoperculoque edentulis; operculo squamis

mediocribus minus quam 10 in serie longitudinali, spinis 3 media superiore et inferiore sub-

aequalibus longiore; dorso elevato valde convexo; ventre rectiusculo; squamis lateribus 95

p. m. in serie longitudinali, pinnis dorsali et anali radiosis rotundatis; dorsali spinosa dor-

sali radiosa vix humiliore
,
spina 1» spina postica minus duplo breviore

,
spinis 4» et 5^ spi-

nis ceteris longioribus corpore plus duplo humilioribus
,
membrana interspinali mediocriter

excisa leviter lobata; pectoralibus obtusis rotundatis 4| circiter, ventralibus acutiuscule rotun-

datis 6 fere, caudali obtusa rotundata 5 circiter in longitudine corporis; anali spina 2a capite

minus triplo breviore; corpore superne lateribusque violascente-coeruleo
,

ventre et capite

]]iferne dilute aurantiaco
;
capite et trunco ubique maculis rotundis sat confertis aureo-rubris

ornatis, maculis caput inter et basin pinnae 20 p. m. in serie longitudinali
;
pinnis aurantiacis,

imparibus irregulariter aureo-rubro guttatis,

B. 7. D. 11/16 vel 11/17. P. 2/16. V. 1/5 A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1.

Synon. Aka-ara Japan.

I labit. Nagasaki
,

in mari.

Longitudo speciminis unici 176'".

Aanm. De grondkleur dezer soort is niet bminaclitig-rood
,

zooals

in de Fauna japonica is aangegeven, maar licht violetachtig-blaauw

op kop en rug en lichter blaauw op de zijden; slechts de buik en

keel hebben eene oranjeachtige grondkleur. De aangehaalde afbeel-

ding laat ook te wenschen over, wat de beschubbing en het aantal

rugvinstralen betreft.

HOLOCENTEOIDEI.

Alïjrqmstis japonicus C\^. Poiss. III p. 129 tab. 58 T. Schl. Faun. Jap.

Poiss. p. 23 tab. 9 A. Richds. Rep. Meet. Brit. Assoc.

Fish. Chin. Jap. p. 222.

Synon. Osüchthys aureus Langsd. sec. CV. Poiss. III p. 130.

Myripristis du Japon CV. ibid. p. 29.

Umikinkio 3

Ilabit. Nagasaki
,
in mari.

Longitudo speciminis unici ab apice rostri usque ad basin pinnae caudalis 161"'.

Aanm. Mijn voorwerp is zeer beschadigd aan rug- en aarsvin en
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mist de staartvin. Het beantwoordt zeer goed aan de fraaije afbeel-

ding in de Fanna japonica.

SILLAGOIDEI.

SiUago joponica T. Sclil. Faun. jap. Poiss. p. 23 tab. 10 dg. 1. Rielids.

I 5 I1 Meet. Brit. Ass. Fish. Cliin. Jap. p. 223.

Synon. Kizuko Japonens.

Sha-tsican v. Sha-tsan Chin.

Ilabit. Nagasaki
,
in mari.

Longitudo 7 speciminum 1G5'" ad 233'".

Aanm. Deze soort is zoo na verwant aan Sillago malabarica Cuv.,

dat ik vroeger meende, haar voor dezelfde te moeten houden, te meer,

daar ik de door de heeren Temminck en Schlegel opgegevene ver-

schillen deels niet standvastig vond
,
terwijl zij deels ook niet bestaan.

Eene nieuwe vergelijking van voorwerpen van beide soorten van Sil-

lago heeft mij echter een ander kenmerk doen ontwaren, wat ik bij

alle voorwerpen van beide soorten terugvind en daarin gelegen is
,
dat

bij Sillago japonica zich tusschen het voorste gedeelte der doornach-

tige rugvin en de zijlijn slechts 3 reijen schubben bevinden, terwijl

bij Sillago malabarica Cuv. op dezelfde plaats 4! tot 5 reijen schub-

ben aanwezig zijn.

PLATYCEPHALOIDEI.

HopUchthys Langsdorfd C\^. T. Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 156, tab. 79

hg. 2. Richds. Rep. 151^ Meet. Brit. Assoc. Fish. Chin. Jap. p. 210.

Hopl. corpore elongato depresso quadrilatero
,
altitudine 15

J-
ad 16, latitudine 5 1- ad 5?- in

ejus longitudine; capite acuto depresso 4 ad 4‘- in longitudine corporis, longiore quam lato

;

oculis 4t circiter in longitudine capitis, approximatis; capite ossibus conspicuis, maxilla su-

periore tantum excepta, spinulosis; carina capitis laterali quadripartita spinulosa, spinis sin-

^ 3
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gulis partibus posterioribus spinis ceteris longioribus; praeoperculo insuper spina elongata

oculo longiore basin A-ersus denticulata; operculo postice triaculeato spinis curvatis inferiore

ceteris longiore; rostro depresso, linea anteriore acuto, oculo multo longiore
; maxillis aequa-

libus superiore ante oculum desinente; dentibus maxillis pluriseriatis parvis, A’omerinis et

})alatinis pluriseriatis minimis, vomerinis in vittam semilunarem, palatinis utroque latere in

vittam striaeformem dispositis; osse suprascapulari spina valida; scutis corpore utroque latere

dorsum et latera amplectentibus 28 obliquis
,
spinuloso-granulatis carina bipartitis, carina spi-

nis 2 majoribus postrorsum spectantibus armatis; scutis singulis spatio laevi a scutis contiguis

remotis; pinna dorsali spinosa acuta corpore humiliore, spinis gracillimis sed pungentibus 2^

ceteris longiore; dorsali radiosa corpore multo altiore radiis pluribus interdum maxime pro-

ductis capite multo longioribus; pectoralibus bipartitis, parte superiore acuta capite non multo

breviore, parte inferiore e radiis simplicibus subliberls composita; ventralibus ante basin pec-

toralium insertis, acutis, radio posteriore ceteris longiore capite minus duplo breviore; anali

corpore paulo altiore; caudali obtusa convexa ad 6^- in longitudine corporis; colore cor-

pore superne Alrldescente-roseo ,
inferne margaritaceo-roseo

;
pinnis roseo-hyalinis

,
pectorali-

bus radiis violascente dilutiore A-arlegatis.

B. 7. D. 7— Ili. P. 2/10 + 3 vel 4 subbb. V. 1/5. A. 17 ad 19. C. lat. brev. inclus.

Synon. Aspidopliorus pusillus Langsd.

Oplichtlnjs Lanrjsdorfii CV. Poiss. IV p. 194. tab. 81. Eyd. Soul. Zool. Voy. Bo-

nite I p. 157 Ati. Poiss. tab. 1 fig. 1, a.

Opliclitlic de Lamjsdorf Eyd. Soul. ibid.

Irrassakuts Japonens.

liabit. Nagasaki
,

in mari.

Longitudo 2 speciminum 170'" et 190"'.

Aanm. De plaatsing van liet geslacht Hopliclithys in het systeem

is door de vele bijzonderheden der organisatie van dezen merkwaar-

digen visch
,
niet gemakkelijk. Evenwel komt het mij voor in de groote

Histoire naturelle des Poissons juist geplaatst te zijn naast Platyce-

phalus, waarmede het dan ook nog de grootste overeenkomst heeft,

zoowel in habitus en vinbomv
,

als in de bewapening van den kop

,

liet tandenstelsel en de ademhalingsorganen
,
terwijl het er voornamelijk

van verschilt door de schublooze maar met groote schilden gewapen-

de huid. Ik zie geene overwegende reden, waarom het geslacht nabij

Callionymus te stellen zou zijn, vermits habitus en bewapening van

kop en ligchaam
,
hoogst verschillen en tandenstelsel en ademshalings-

organen er op geheel andere wijze zijn gebouwd
,
punten Avelke in de
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organisatie van lioogcr belang zijn, dan de weinige anatomische bij-

zonderheden, door de heeren Temminck en Schlegel van genoegzame

waarde geacht, om liet nabij Callionyinus te plaatsen. De afbeelding

in de reis der Bonite is van de aangehaalde nog de beste.

SCOllPAEXOIDEI.

Sehastes jjachycephaliis T. Schl. Faun. jap. Poiss. p. 47 tab. 20 fig. 3?

Ptichds. Pep. 15ii Meet. Brit. Ass. Fish. Chin. Jap. p. 214?

Sebast. corpore oblongo compresso, altitudine 3| circiter in ejus altitudine, latitudine

circiter in ejus altitudine; capite 3*- circiter in longitudine coi'poris
, multo longiore

quam alto; linea rostro-dorsali capite declivi rectiuscula, verticem et nucham inter concava,

dorso antice convexa; fronte orbitas inter concava longitudinaliter bicarinata
;
oculis diametro

3| circiter in longitudine capitis, diametro fere distantibus; spinis vertice utroque latere 2,

orbita 2, rostro 1, osse suborbitali anteriore 1, praeoperculo 5, operculo 2, suprascapularibus 3,

spinis vertice et supraorbitalibus incrassatis; rostro, maxillis mentoque alepidotis; genis crista

ossis suborbitalis posterioris conspicua nulla; maxillis subaequallbus, superiore sub oculi parte

posteriore desinente; dentibus maxillis, vomerinis palatinisque pluriseriatis parvis, A'omerinis

in vittam -^formem, palatinis utroque latere in vittam gracilem dispositis; linea laterali non

armata, tubulis simplicibus notata; squamis ctenoideis, lateribus 43 p. m. in serie longitudinali;

vesica natatoria; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa paulo humiliore, spinis mediis spinis ceteris

longioribus corpore plus duplo humilioribus; dorsali radiosa obtusa
;
pectoralibus rhomboideis 4

circiter, ventralibus i’otundatis 5^ circiter, caudali obtusa convexa 5 circiter in longitudine cor-

poris; anali spina 2® spina S'' paulo longiore 24 circiter in longitudine caj:)itls; corpore superne

olivascente-aurantiaco nebulis irregularibus majoribus et minoribus fuscis, Inferne aurantiaro-

roseo; pinnis aurantiaco-roseis radiis praesertim maculis fuscis variegatis.

K 7. D. 14/12. P. 1 + 7 fiss. -f- 9 simpl. V. 1/5. A. 3/6 vel 3/7. C. 1/12/1 et lat. brev.

Synon. Shilt-gaoii-yu Chinens. ?

Habit. Nagasaki
,

in mari.

Longitudo speciminis unici 133"'.

Aaiim. Ik geloof in mijn voorwerp teruggevonden te hebben de

soort, in de Fauna japonica onder den naain van Seba.stes pachyce-

phalus beschreven. Het komt met die beschrijving in de voornaamste

punten overeen en heeft de doornen van den kop op dezelfde wijze

geplaatst en even sterk ontwikkeld als op de aangehaalde schets-
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teekening is aangeduid. Daar evenwel de getallen der rugvin- en

borstvinstralen in de Fauna japonica geformuleerd zijn als D. 12 et

1 + 12. P. 19 (12 simpL), is liet mogelijk, dat mijn voorwerp eene

aan de genoemde zeer verwante soort is.

TIIERAPONTOIDEI.

rristipoma japonicwn CY. Poiss. V p. 215. T. Sclil. Faun. jap. Poiss.

p. 60 tab. 26 f. 2. Eiclids. Pep. 15ii Meet. Brit. Assoc. Fisli.

Chili. Jap. p. 228.

Pristip. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longitudine, latitudine

2 circiter in ejus altitudine; capite obtuso convexo 4| circiter in longitudine corporis, pau-

lo longiore quam alto; oculis diametro 3^ ad 31- in longitudine capitis, diametro 1 fere di-

stantibus, diametro | fere a linea rostro-frontali remotis; linea rostro-frontali superne et in-

ferne convexiuscula
,
medio concaviuscula

;
rostro oculo breviore; osse suborbitali sub oculo

oculi diametro triplo circiter humiliore; maxilla superiore maxilla Inferiore vix breviore, sub

oculi parte anteriore desiliente, 3 circiter in longitudine capitis
;
dentibus maxillis pluriseriatis

parvis
,
serie externa seriebus internis paulo longioribus

;
praeoperculo postice leviter emarginato,

angulo obtuse rotundato, margine posteriore denticulis valde conspicuis, angulo margineque

inferiore denticulis parum conspicuis serrato; operculo postice spinula plana vix conspicua;

squamis lateribus 75 ad 80 p. m. in serie longitudinali; linea laterali parum curvata singulis

squamis tubulis 3 ad 1 notata; pinna dorsali spinosa dorsali radiosa longiore et altiore , spi-

nis mediocribus 4®, Ö'' et G'' spinis ceteris longioribus corpore plus duplo humilioribus, mem-

brana interspinali parum incisa; dorsali radiosa obtusa postice rotundata; pinnis pectoralibus

acutis subfalcatis 4| circiter, ventralibus post basin pectoralium insertis acutis ad 11,

caudali leviter emarginata angulis acuta 4_| circiter in longitudine corporis; anali obtusa

dorsali radiosa multo altiore, spinis mediocribus 2“ et 3^ subaequalibus parte radiosa humi-

lioribus corpore minus triplo humilioribus; colore corpore superne fuscescente-viridi, Inferne

griseo vel albido; dorso lateribusque vittis obliquis diffusis fuscis totidem ac seriebus trans-

versis squamarum
;
pinnis flavescente-aurantiacis

,
dorsali fusco marginata

,
caudali radiis oli-

vascente-aurantiaca
,
membrana violascente, postice fuscescente.

B. 7. D. 14/lS vel 14/19. P. 2/15. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1 et lat. brev.

Synon. Pristipome dic Japon CV. Poiss. Y p. 215.

Jlae-tseih
,
Ilae-tseik v. Ilai-isik Chin.

Isisaki Jap.

liabit. Nagasaki, in mari.

Longitudo speciminis unici 297"'.
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Aanm. Ik vind bij mijn voorwerp twee rngvinstralen méér, dan

Cuvier en de lieeren Temminek en Schlegel in liiume korte aantee-

kening betreffende deze soort hebben aangegeven. De aangehaalde

afbeelding laat weinig te wenschen over.

ClIAETODONTOIDEI.

Chaetodon aureus T. Schl. Faun. jap. Poiss. p. 81 tab. 42 hg. l.Richds.

Rep. 15^^ Meet. Brit. Assoe. Fish. Chin. Jap. p. 24G.

Chaetocl. corporo clisciforini oblongo, diametro dorso-ventrali 2 et paulo in longitudine cor-

poris; capite acuto 4b circiter in longitudine corporis; oculis diametro 2^ circiter in longi-

tudine cnpitis; linea rostro-dorsali nucha convexiuscula
,
capite inferno praesertim concava,

linea rostro-ventrall vix longiore
;
rostro acuto squamoso

;
praeoperculo angulo tantum subdenti-

culato; squamis lateribus sat aequalibus 40 p. m. in serie longitudinali
;
pinnis dorsali et anali

radiosis obtusis rotundatis; dorsali spinosa dorsali radiosa paulo altioro, spinis validis, 0« et 7-''

spinis ceteris longioribus, spina postica radio 1° breviore; pectoralibus acute rotundatis 4 cir-

citer, ventralibus acutis sub basi pectoralium insertis fere, caudali extensa convexa an-

gulis acuta 5^ circiter in longitudine corporis; anali spina media spinis P et S'"* longiore et

crassiore; colore corpore pinnisque aurantiaco-flavo
;

fascia oculari nigricante-violacea nucha

ad basin spinae dorsalis cum hiscia lateris oppositi unita, oculi partem mediam et posterio-

rem amplectente et interoperculo desinente; capite ante fasciam ocularem albido, rostro tan-

tum violascente; fascia oculari postice fascia lata margaritacea limbata; fasciis corpore lon-

gitudinalibus fuscescentibus 17 vel iS postrorsum plus minusve adseendentibus
; dorsali et

anali radiosis fuscescente-aurantiacis margine gracile albido, vittis intramarginalibus violaceo-

fusco latiore et pulchre flava graciliore; dorsali radiosa medio macula magna rotunda diffusa

fusca; caudali vitta transversa nigricante, postice albicante.

B. G. D. 12/24 vel 12/25. P. 2,14. V. 1/5. A. 3/19 vel 0/20. C. 1, 15, 1 et lat. brev.

Synon. Ilo-paou-kin et Ilo-pau-kam Chii;ens.

liabit. Nagasaki
,

in mari.

Longitudo speciminis unici 82"'.

Aanm. Mijn eenig voorwerp heeft slechts de halve grootte van de

aangehaalde afbeelding. De zwarte rugvinvlek schijnt slechts aan

jeugdige voorwerpen eigen te zijn. De dwarsche staartvinband is bij

de jongere voorwerpen veel nader bij de staartvinbasis geplaatst dan
bij de volwassen voorwerpen

,
Avat ook bij meerdere andere soorten

van Chaetodon met dwarschen staartvinband het c-eval is.O



16 VIERDE BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER

De lieer Ricliardson zegt ter bovenaangehaalde plaatse
,
dat Bloch’s

Cliaetodon collare dezelfde soort schijnt te zijn als Chaetodon aureus

T. Schl. Ik kan met zekerheid zeggen, dat zulks het geval niet is. Van

Chaetodon collare bezit ik meerdere voorwerpen van Batavia. Deze soort

heeft 2 tot 3 ruo-vinstralen en 1 aarsvinstraal meer dan Chaetodon aureus,

maar verschilt bovendien door meerdere bijzonderheden der kleurtee-

kening, fraai karmozijn- rooderug- en aarsvin en grondhelft der staartvin

en staart
,
violetkleurig netwerk op de zijden, fraai groene grondkleur

des ligchaams, zwarte buikvinnen, enz.

Chaetodon aureus is tot nog toe slechts bekend van de wateren van

China en Japan.

GOBIOIDEI.

Gobius Knutteli Blkr.

Gob. corpore elongato compresso, altitudine 8 fere in ejus longitudine, latitudine 1|- cir-

citer in ejus altitudine; capite obtuso convexo 4| in longitudine corporis; altitudine capitis

circiter, latitudine 2‘- circiter in ejus longitudine; oculis diametro 4 fere in longitudine

capitis ,
maxime approximatis

,
totis in capitis dimidio anteriore sitis

;
linea rostro-frontali valde

declivi convexiuscula
;
rostro convexiusculo oculo breviore; capite nucliaque usque ad pinnam

dorsalem 1‘" ubique alepidotis; rictu obliquo; maxilla superiore maxilla inferiore vix breviore

sub oculi margine posteriore vel vix post oculum desinente
,
parum deorsum protractili; dentibus

maxillis pluriseriatis
,
serie externa seriebus internis majoribus curvatis

,
maxilla superiore antice

caninis vel caninoideis 6 ,
maxilla inferiore utroque latere caninis 2 vel 1 ;

sulco oculo-sca-

pulari conspicuo; squamis lateribus parvis cycloideis se invicem non vel vix tegentibus, cau-

dalibus anterioribus paulo majoribus, 90 p. m. in serie longitudinali; appendice anali conica

brevi
;
pinna dorsali spinosa dorsali radiosae subcontigua

,
acuta

,
corpore plus duplo altiore

,

spinis productis flexilibus 6“ tantum corpore humiliore; dorsali radiosa postice quam antice

altiore, angulata, corpore paulo altiore; pectoralibus rotundatis non filosis 6‘- ad 6*-, ven-

trali acuta ad 5.J-,
caudali acutiuscule rotundata 4 fere in longitudine corporis; anali pos-

tice quam antice altiore acuta, corpore altiore; colore corpore superne roseo-viridi
,
inferne

mai'gari taceo
,

fasciis 6 latis transversis diffusis fuscescente-uinbrinis
,

anteriore operculari,

4'"' et 5'^ dorso-analibus
,

caudali; capite genis operculisque guttulis S2:>arsis coeruleo-mar-

garitaceis annulo profundiore cinctis; pinnis dorsalibus et pectoralibus aurantiacis, dorsali spi-

nosa membrana spinas 5 anteriores inter vitta transversa margaritacea
,
spinam 1'“ inter et 2'"

basin pinnae versus macula oblonga nigi’a
;

doi’sali radiosa vittis longitudinalibus irregularibus
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undulatis margaritaceis 3 vel 4; pectoralibus basin versus guttulis aliquot margaritaceis ; ven-

trali albida apicem versus violascente; anali dimidio basali albida, dimidio libero violacea;

caudali radiis aurantiaca, membrana violacea, dimidio basali vitta transversa margaritacea vel

lutescente.

B. 5. D. 6—1/10 vel G—1/11. P. 17 vel 18. V. 1/5
|
5/1. A. 1/9 vel l/IO. C. 27 vel

28 lat. brev. incl.

liabit. Nagasaki
,
in mari.

Longitudo speciminis unici 120"'.

Aanm. Deze Gobius moet na verwant zijn aan Gobius filiger CV.

van den Indischen oceaan, en komt daarmede in alle opzlgten over-

een, te oordeelen naar de beschrijving in de groote Histoire naturelle

des Poissons, behalve in de lengte-evenredigheden van kop en staart-

vin, wordende de kop van Gobius hlifer gezegd slechts 4 maal en

de staart een weinig meer dan 3 maal in de lengte des gehcelen

ligchaams te gaan. Daar in gezegde beschrijving bovendien geen

sprake is van de zwarte rugvinvlek, welke zelfs bij minder goed

bewaarde voorwerpen nog goed herkenbaar moet zijn, aarzel ik niet,

de onderwerpelijke soort als eene daarvan verschillende te beschouwen.

De Indische Archipel bevat meerdere aan de onderwerpelijke ver-

wante soorten. Hiertoe reken ik voornamelijk (om van andere niet

te spreken) Gobius Voigtii Blkr (waarschijnlijk het mannetje van

mijne Gobius xanthotaenia) en Gobius polyophthalmus Blkr, soorten

van welke de onderwerpelijke verschilt door één straal minder in de

aarsvin, de verlenging der 5 voorste rugvindoornen en andere bij-

zonderheden der kleurteekening van ligchaam en vinnen. Ik draag

haar op aan den heer P. Knuttel ,' te Desima
,
aan wien ik hare ken-

nis te danken heb.

CALLIONYMOIDEI

CüIUonymus longicaudatus T. Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 151, tab. 78 fig.

1, 2. tab. 79 A. hg. 1.

Ciillion. corpore elongato depresso, altitudine 9^ ad 10, latitudine maxima 5 ad 5:, ca-

pite acuto convexo 31 ad 4 fere in longitudine corporis absque pinna caudali: latitudine



18 VIERDE BIJDRAGE TOT DE KENNIS DE R

capitis ad 1^, altitudine 2^ ad in ejus longitudine; oculis diametro 4 fere ad 4 in

longitudine capitis, maxime approximatis; orbitis parum elevatis, edentulis
;

linea i’ostro-fron-

tali declivi convexiuscula
;

rostro acuto oculo paulo longiore; processu praeoperculari

oculo non breviore
,
rectiusculo

,
margine externo basin versus spina unica aiitrorsuni spec-

tante, margine interno dentibus pluribus parvis serrato; foramine branchiali supero, longe

ante basin pinnae pectoralis sito
;

appendice anali conica elongata
;

linea laterali conspicua

nucha caudaque linea intermedia cum linea laterali lateris oppositi unita, i’egione postoculari

bifurcata ramis descendentibus, ramo anteriore curvatura sub oculo desinente, ramo poste-

riore bifida crure anteriore basin spinae praeopercularis versus descendente, crure posteriore

basin pinnae pectoralis versus decurrente; pinna dorsali spinosa spinis gracilibus 1“ et 2»

sequentibus longioribus feminis corpore multo altioribus, masculis in fila longiora productis;

dorsali radiosa corpore altiore postice acuta
,
radio penultimo radiis ceteris longiore capite

breviore; pectoralibus irregulariter flabelliformibus vel idiomboideis 4.^ ad 4[, ventralibus

indivisis oblique rotundatis 4 ad 4^- in longitudine corporis absque pinna caudali; anali

corpore altiore postice acuta radio penultimo radiis ceteris longiore capite breviore
;
caudali

masculis et feminis elongata acuta, feminis trunco absque capite breviore, masculis trunco

absque capite longiore; corpore superne aureo-olivascente ocellis numerosis inaequalibus

ccerulescentibus olivaceo-fusco annulatis vel semiannulatis, inferne roseo-margaritaceo; regionè

mento-gulari feminis albida, masculis violascente striis numerosis longitudinalibus margarita-

ceis, postice medio macula violacea profundiore; pinna dorsali aurantiaca, vittis 2 ad 4

irregularibus longitudinalibus coerulescentibus
,
postice superne i*adium 3™ inter et 4“ macula

magna nigra margaritaceo annulata
;
pinna dorsali radiosa hyalina maculis oblongis rotun-

datis aurantiacis longitudinaliter pluriseriatis et maculis vdttulisque longitudinalibus coerules-

centibus variegata; pectoralibus radiis aurantiacis membrana hyalinis; ventralibus coerulescente

et aurantiaco variegatis; anali coerulescente-hyalina dimidio inferiore fascia latissima longi-

dinali nigra; caudali margine inferiore late nigricante-violacea
,
medio et dimidio superiore

radiis aurantiaca membrana hyalina et insuper maculis dilute fuscescente-aurantiacis ti’ans-

versim seriatis et striis longitudinalibus dilute coeruleis ornata.

B. 6. D. 4—10 (2 poster, fiss.}. P. 2/17/1. V. 1/5. A. 9 (2 post. fiss.). C. 2/S/2 vel l/8/'3.

Syn. Callionymiis Japonicus Iloutt. Verh. Holi. Maatsch. Wet. XX 2 p. 312.

liabit. Xagasaki
, in mari.

Longitudo 3 speciminum 227'" ad 301"'.

Aanm. Onder de soorten van Callionymiis van de Japansclie zee

zyn er eenige
,
welke met elkander gemeen hebben, dat de vrije helft

der aarsvin een’ overlansschen breeden zwart of zwart-violet e:ekleiir-

den band heeft en de staartvin zeer verlengd en hare onderrand

breed en donker gekleurd is. Daartoe behooren Callionymiis Iteevesii

liiclids., Callionymiis Richardsonii Blkr
,
de onderwerpelijke

,
enz. Om-
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treilt deze soorten
,

zoo na aan elkander verwant
,

bestaat eenige

verwarring in de synonimie, waartoe ik, vroeger slechts in het be-

zit zijnde van enkele exemplaren van mannetjes of wijfjes van een

of twee dier soorten en overigens slechts moetende afgaan op de be-

staande beschrijvingen en afbeeldingen, zelf heb bijgedragen. Thans

in het bezit zijnde van mannetjes en wijfjes van alle drie genoemde

soorten, heb ik de bestaande verschillen met elkander kunnen ver-

gelijken en is het mij duidelijk geworden, dat de onderwerpelijkc

eene eigene soort voorstclt en niet behoort tot Callionymus Reevesii

lliclids. waartoe ik haar vroeger bragt, terwyl mijne Callionymus

Ivichardsonii misschien als eene nieuwe soort te beschouwen is en niet,

zooals ik vroeger aangaf als te behooren tot de soort, van welke de

heer Richardson eene afbeelding gaf onder den naam van Female

of Callionymus Reevesii. De genoemde drie soorten laten zich door

de volgende kenteekenen van elkander onderscheiden.

Callionymus Richardsonii Blkr. Processus praeoperculi margine interno dentibus 2 vel

3 magnis curvatis armatus.

Callionymus Reevesii Eichds. Processus praeoperculi margine interno dentibus parvis

subaequalibus serratus. Pinnae dorsalis radiosa maculis oblongis et rotundis nigri-

cantibus, pectorales radiis nigricante punctatis. Operculum ramo lineae lateralis

nullo.

Callionymus longicaudatus Ï. Schl. Processus praeoperculi margine interno dentibus parvis

subaequalibus serratus. Pinnae dorsalis x’adiosa et pectorales maculis vel punctis

nigricantibus nullis. Operculum ramo lineae lateralis subliorizontali.

Het komt mij overigens thans voor nog onzeker te zijn of de

voorwerpen, welke ik in mijne Nalezingen op de ichthyologie van

Japan beschreven heb onder den naam van Callionymus Valcnciennei

T. Schl. als wijfjes dezer soort, inderdaad tot deze soort te brengen

zijn, wat echter slechts uit te maken zal zijn, indien men de man-
netjes en wijfjes dier soort beter zal hebben leeren kennen.

4
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LABEICIITIIYOIDEI.

Xovacula dea Blkr.

Xovac. corpore oLlongo compresso, altitudine 3?- ad ot. fere in ejus longitudine, latitu-

dine 3 et paulo in ejus altitudine; capite antice carinato obtusissimo, 4| ad 4^- in longitudine

corporis, altiore quam longo; linea rostro-frontali ante oculos valde convexa, rostro sub-

verticali convexiuscula
;

oculis diametro 4*- ad 4| in longitudine capitis, plus diametro

a linea rostro-frontali remotis
;

osse suborbitali sub oculo oculi diametro duplo vel plus

duplo altiore; naribus minimis vix conspicuis; maxillis subaequalibus
,
superiore 3 fere ad

’2}m longitudine capitis
;
dentibus maxillis pluriseriatis

,
seriebus internis obtusis

,
serie externa

acutis internis longioribus; utraque maxilla antice caninis 2 magnis curvatis divergentibus,

intermaxillaribus ore clauso inframaxillares amplectentibus
;

regione infraoculari posteriore

regioneque operculo supero-anteriore squamis parcis; squamis lateribus 28 p. m. in serie longi-

tudinali
;
linea laterali sub radiis doi’salibus penultimis interrupta

,
regione suprascapulari valde

convexa ,
tunc rectiuscula

,
singulis squamis tubulo siinplice notata; pinna dorsali duplice

,
ante-

riore biradiata acutissima membrana cum dorsali posteriore humiliter unita, supra oculi marginem

posteriorem incipiente, radiis flexilibus divergentibus 1 ° quam 2 ° multo ad plus duplo lon-

giore corpore duplo fere ad vix humiliore
;

dorsali posteriore parte spinosa parte radiosa

paulo humiliore spinis gracilibus osseis pungentibus posteriore ceteris longiore
, membrana inter

singulas spinas non incisa, parte radiosa corpore minus quadruplo humiliore postice acutan-

gula
;

pectoralibus acutis postice leviter emarginatis 5j- ad 5^, ventralibus acutis radio 1 “

plus minusve producto 5 et paulo ad 5|-, caudali obtusa convexa 65- ad 6 |- in longitudine

corporis; colore corpore pulchre flavescente-roseo inferne dilutiore, marginibus squamarum

aurantiaco
;

dorso sub spina 4 » macula rotunda violaceo-nigra vitta coerulea semicincta;

regione postscapulari vestigio maculae magnae diffusae flavae? vel rubrae?; squamis lineam

dorsalem et lineam ventralem versus maculis oblongis et elongatis curvatis dilute coeruleis;

capite antice linea media vitta maxillo-dorsali coerulea; rostro insuper utroque latere inter-

dum vitta praeoculo-maxillari coerulea; mento interdum vittis et maculis parvis coeruleis

ornato; iride aureo et rubro tincta; pinnis aurantiaco-roseis
;
dorsali anteriore vittis pluribus

undulatis longitudinalibus et transversis coeruleis, antice coeruleo marginata; dorsali poste-

riore vittulis numerosis oblique adscendentibus frequenter inter se invicem unitis coeruleis;

ventralibus antice coeruleo marginatis et interdum vittis aliquot longitudinalibus coeruleis;

anali basi vitta longitudinali coerulea; caudali superne et inferne late coeruleo marginata.

B. 6 . D. 2—7/12 vel 2—7/13. P. 2/ 1 Ü. Y. 1/5. A. 3/12 vel 3/13. C. 4/12/4 lat. brev. inclus.

Synon. Xyrichthjs dea T. Schl. Faun. japon. Poiss. p. 171 tab. 87.

Benhiisahi Japonens.

liabit. Xagasaki ,
in mari.

Longitudo 2 speciminum 203'" et 253"'.
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Aanm.. Deze soort is iii habitus van kop en ligcliaam zeer na ver-

want aan Novacula pavo 131kr (Xyrielithys pavo C\h) en heeft zelfs

de zwart- of violette rugvlek, indien zij aanwezig is, op dezelfde

plaats onder den 4'^ rugdoorn. Zij verschilt echter A’aii Novaenla

pavo, doordien de voorste rugvin verder achterwaarts begint, de stra-

len zeer divergerende heeft, en met de doornachtige rugvin door een

vlies vereenigd is. Voorts toonen de bijzonderheden der kleurteekening

nog eenige andere verschillen aan, van welke ik slechts als het voor-

naamste zal aanteekenen
,
dat Novacula pavo op de aarsvin eeif over-

langschen band heeft nabij haren vrijen rand en niet, zooals Novacula

dea
,
aan hare basis.

De bewering van de heeren Temminck en Schlegel
,

dat operkel

en preoperkel volkomen schubloos zouden zijn, is onjuist, en daarom

ook hunne daarop rustende gevolgtrekking. Ook zijn de kaakstanden

niet eenreijig, zooals de Fauna Japonica aangeeft, terwijl daar ook de

rugvinstralen onjuist zijn geformuleerd t. w. D. 2 et 11 + 9. De aan-

gehaalde afbeelding is vrij goed en laat slechts ten opzigte der be-

schubbing van den kop
,
de voorstelling der rug- en aarsvinstralen

en eenige bijzonderheden der kleurteekening te wenschen over.

ESOCES.

Belone gigantea T. Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 245.

Synon. Belone melanurus Blkr, Verli. Eat. Gen. XXII Bijclr. iclith. Madur. p. 11.

Belone cylindrica Blkr, ibid. XX'IV Snoek. p. 13. etc.

Ilabit. Xagasaki, in niari.

Longitudo speciminis unici Japonici 87G'".

Aanm. Mijn voorwerp van Japan, blijkbaar behoorende tot de

door de heeren Temminck en Schlegel in de Fauna Japonica beschre-

vene Belone gigantea met mijne zeer talrijke exemplaren van mijne

Belone cylindrica van den Indischen Archipel vergelijkende, ontwaar

ik geene verschillen, welke regt geven tot eene splitsing dier beide
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soorten, zoodat de door de heeren Temminck en Sclilegel voorge-

stelde soortnaam zal behooren behouden te blijven. De soort zou

volgens de genoemde heeren eene lengte van twaalf voeten bereiken.

Te Batavia, waar zij veelvuldig ter markt wordt gebragt, zag ik nooit

exemplaren, welke meer dan de helft dier lengte bereikt hadden.

Exocoetus unicolor CV. Poiss. XIX p. 70. Blkr, Verh. Bat. Gen. XXIV,
Snoek. p. 21.

Synon. Exocoetus agoo T. Sclil. Faun. jap. Poiss. p. 247.

Agoo Japon.

Ilabit. Nagasaki
,

in inari.

Aanm. De eenige tot nog toe van de Japansche wateren bekend

gemaakte soort van Exocoetus, is door de schrijvers van de Fauna

Japonica Exocoetus agoo genoemd. Die soort is in gezegd werk ver-

jneld naar eene teekening en korte beschrijving van den heer Bürger.

Ik ontving twee voorwerpen van Exocoetus van Japan, welke vrij wel

aan die beschrijving beantwoorden, doch mij zijn gebleken, niet

soortelijk te verschillen van de talrijke voorwerpen, welke ik thans

van Exocoetus unicolor CV. bezit. Exocoetus agoo T. Schl. zal alzoo

als soort dienen te vervallen.

GADOIDEI.

SiRKMP.o Blkr.

Pinnae dorsalis unica et analis cum pinna caudali unitae. Dentes

maxillis, vomerini et palatini. Cirri rostro mentoque nulli. Oper-

culum aculeatum. Nares non tubulatae. Membrana branchiostega ra-

diis 8. Vesica natatoria indivisa. Appendices pydoricae.

Aanm. Indien men de afbeeldingen van Brotula multibarbata en

Brotula imberbis in de Fauna Japonica met elkander vergelijkt, wordt

men zeker getroffen door een aanmerkelijk verschil in habitus tus-
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schen deze beide soorten, welk verscliil echter no<»; meer in het ooo;

valt, wanneer men die soorten in de natuur nagaat. Zonder nog

het onderwerpelijke geslacht te bezitten, kwam het mij, bij een on-

derzoek van voorwerpen van Brotula multibarbata T. Sehl. van

Amboina en Boero, voor, dat Brotula imberbis T. 8chl. tot een van

Brotula verschillend geslacht behoorde gebragt te Avorden. Ik ben

in deze meening versterkt gCAvorden, nu ik dezer dagen, door het

ontvangen van 4 voorAverpen van des heercn Schlcgel ’s Brotula imber-

bis van Nagasaki, in de gelegenheid ben gesteld geworden beide soor-

ten met elkander naar de natuur te vergelijken. IMeerdere kenmerken

schijnen de afscheiding van Brotula imberbis van het geslacht Bro-

tula te regtvaardigcn. Het gelaat van Sirembo heeft A'eel van dat

eener Corvina en eene geheel andere uitdrukking dan dat van Bro-

tula multibarbata. Voorts zijn er volstrekt geene voeldraden aaiiAvezi"'

en zijn de bouAV en plaatsing der neusgaten van die bij Brotula ver-

schillend. De ZAvemblaas, bij Brotula multibarbata in eene grootcre

en kleinere helft verdeeld, vormt bij Sirembo eene oiiA'erdeelde ruimte

en ook zou volgens de heeren Temminck en Schlegel bij luinne

Brotula imberbis een aantal portieraanhangsels zijn, AA’elke bij Brotula

multibarbata ontbreken, het bestaan van AA^elk laatste kenmerk ik

naar mijne voonA^erpen kan bevestigen.

Het schijnt, dat Brotula armata T. Schl. evenzoo tot Sirembo te

brengen is en niet tot Brotula, vermits deze soort voornamelijk slechts

van Sirembo inermis schijnt te \-erschillen door grootere bekspleet en de

aaiiAvezigheid A-an preopcrkeldoornen. Ik stel voor haar voorloopig te

noemen Sirembo armatus. IMisschien echter duiden die doornen op

op een generisch verschil. Een ander, na aan Brotula en Sirembo

verAA’^ant genus is het kaapsche geslacht Xiphiurus Smith
,

hetAA'elk,

volgens den heer AndrcAv Smith, geene buikvinnen bezit, slechts 7

kieuAvstralen en slechts 2 voeldraden heeft, Avelke laatste aan de onder-

kaak onder den bekhoek zijn ingeplant. Naarmate de kennis der genoemde
zeldzame én nog Aveinig onderzochte vormen zal toenemen

,
zal het Avaar-

schijnlijk blijken, dat die vormen meerdere geslachten voorstellen, Avelke
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onder een’ eigen familie- of groepnaam b. v. dien van Brotuloidei

zullen beliooren vereenigd te worden.

Siremho imberbis Blkr.

Siremb. corpore elongato compresso, altitudine 7 circiter in ejus longitudine, latitudine

I ?- circiter in ejus altitudine; capite obtuso convexo 5.^ ad 6 in longitudine corporis; alti-

tudine capitis 1*- circiter in ejus longitudine; oculis cute diapliana totis tectis, diametro 3

ad 3.J in longitudine capitis, diametro
-f-

circiter distantibus; linea rostro-dorsali fronte et

vortice declivi convexiuscula
,

rostro valde convexa; rostro obtuso convexo oculo breviore;

naribus foraminiformibus rotundiusculis
,
postenoribus orbitae maxime approximatis, anterio-

ribus medio rostri apicem orbitamque inter perforatis cirro membranaceo inunitis; maxilla

superiore maxilla inferiore vix longiore, sub oculi mai-gine posteriore desinente, 2 circiter

in longitudine capitis; dentibus pluriseriatis parvis, maxilla superiore serie externa seriebus

internis paulo majoribus, voraerinis in vittam formem, palatinis uti’oque latere in vittam

gracilem dispositis
;

maxilla inferiore sympliysin versus utroque latere poro unico valde

conspicuo; vertice, fronte, genis, ossibus opercularibus, osse supramaxillari et regione

gulari squamosis; praeoperculo rotundato; operculo valde emarginato crure superiore in

spinam validam acutam producto; suboperculo bene evoluto; squamis cycloideis 95 p. m. in

serie longitudinali; linea laterali conspicua, vix curvata, slmpllce
;

pinnis imparibus basi

squamosis, dorsali anali altiore corpore minus triplo humiliore, dorsali supiva basin pecto-

ralium, anali antice in quinta corporis parte incipiente; caudali acute rotundata; pecto-

ralibus obtusiusculis rotundatis capite minus duplo brevioribus; ventrali capite non multo

breviore, sub oculi margine posteriore inserto; colore corpore superne margaritaceo-viridi

inferne nitide albido; rostro superne fuscescente; corpore maculis fuscis rotundis oculi non

vel vix minoribus in series 2 longitudinales dispositis, serie superiore lineae dorsali approxi-

mata, maculis posterioribus pinnam dorsalem intrantibus, maculis anterioribus plus minusve

unitis; pinnis flavescentibus, dorsali superne profunde et late fusca, caudali et anali fliscia

lata intramarginali profunde fusca.

11. 8. D. 91 -
1
- C. 8 + A. G8=: 1G7 p. m. ad D. 96 + C. 10 + A. 71 180 p. m.

r. 22. Y. 1 (e radiis 2 tota longitudine unitis compos.)

Synon. Brotula imberbis T. Sclil. Faun. Jap. Poiss. p. 233. Eiclids. E:>p. 15'' Meet.

Br. Assoc. Fish. Cliin. Jap. p. 320.

Sirembo Japon.

liabit. Xagasald
,

in mari.

Longitudo 1 speciminum 115"' ad 187"'.

Aanm. De afbeelding inde Fauna Japonica laat de soort zeer goed

lierkennen, docli vertoont de bescduibbing slechts onvolkoinen. De

beschrijving aldaar is zeer naauwkeurig. Slechts vind ik eene vrij aan-
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merkelijke afwijking in de getallen der stralen van de ongepaarde

vinnen, welker formule in de Fauna Japonica is D. C. A. 19(), en

alzoo 29 tot IG stralen meer aangeeft dan mijne voorwerpen, van

welke bet grootste toch eenige millimeters grootcr is dan de aange-

haalde afbeelding.

PLEUROXECTEOIDEI,

Rhoiiibus cinnamomeus T. Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 180, tab. 93. Pdclids.

liep. 15^1 ]\Ieet. Brit. Assoc. Fish. Chin. Jap. p. 279.

Khomb. corpore oblongo, altitudine 2^ circiter in ejus longitudine; capite obtuso conve.xo

5 fere in longitudine corporis
,

altiore quam longo
;

oculis sinistris subcontiguis
, supexdore

inferiore majore, ante inferioreai prominente, diametro longitudinali 4 et paulo in longitu-

dine capitis; rictu curvato sub oculo desinente; maxilla superiore 2| circiter in longitudine

capitis, sub oculi dimidio posteriore desinente; dentibus maxillis conicis acutis inaequalibus

caninis nullis, maxilla superioi’e utroque latere p. m. 35, maxilla inferiore sinistro latei’e

p. m. 15 subaequalibus, dextro latere 30 p. m. inaequalibus; praeoperculo obtusangulo,

margine posteriore convexo, margine inferiore declivi convexiusculo
;

linea rostro-dorsali

valde elevata convexa; altitudine dorsi supra apicem operculi superiorem longitudine partis

capitis postocularis majore; linea laterali i'adice duplice nucha et regione suborbitali inci-

piente, regione supra-axillari valde curvata; squamis utroque latere 80 p. m. in serie

longitudinali, squamis sinistro latere ctenoideis, dextro latere cycloideis; pinnis dorsali et

anali rotundatis, corpore plus quadruplo humilioribus, dorsali fronte ante oculum superiorem

incipiente; pinnis pectorali sinistra obtusa convexa 1^, pectorali dextra obtuse i-otundata 2

circiter, ventralibus sinistra angulata, dextra rotundata ad 2J in longitudine capitis;

caudali idiomboidea
5J-

circiter in longitudine corporis; corpore latere oculari cinnamomeo-

viridl nebulis irregularibus fuscis et maculis parvis ocellisque numerosis mai’garitaceo-coeru-

leis variegato; pinnis latere oculari i\adiis imseo-aurantiacis
,
membrana margaritaceo-hyalinis;

pinnis omnibus punctis fuscis, et, pectorali tantum excepta, maculis numerosis iri'egularibus

mai’garitaceo-coeruleis variegatis; latere oculari macula magna rotunda fusca profundiore

punctis mai-garitaceis cincta in linea laterali vix post apicem pinnae pectoralis; colore coi’-

pore pinnisque latere anophthalmo flavescente-albido.

11. 6. D. 85 (5 post. fiss.). P. sinistr. 2/Vb dextr. 11 omn. simpl. V. dextr. et sinistr. 2/4.

A. G1 (G poster, fiss.). C. 2/^1 3/2.

Synon. Taiwankarei Japonens.

Habit. Xagasaki
,

in mari.

Longitudo speciminis unici 271"'.
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Aaiim. De fraaijc afbeelding in de Fauna japonica geeft de

kleuren niet juist terug, doch laat overigens weinig te wcnsclien

over, tenzij in eenige bijzonderheden van weinig belang. De schubben

der regterzijde zijn gladrandig, die der linkerzijde getand. De ach-

terste rugvinstralen zijn gespleten en niet onverdeeld, zooals in de

aangehaalde afbeelding is aangeduid. Zoo ook de 2 voorste borst-

vin- en buikvinstralen. In de Fauna japonica is de formule der

vinstralen opgegeven 1=^ D. 81 ad 82. P. 11. V. 1/5. A. 65. C. 15,

en dus eenigzins afwijkende van de mijne.

PLAGUSIOIDEI.

riagusia japonica T. Schl. Faun. jap. Poiss. p. 187 tab. 95 hg. 2.

Plagus. corpore lanceolato, altitudine 4i circiter in ejus longitudine; capite seinilunariter

rotundato ad 4| in longitudine corporis, aeque alto circiter ac longo; oculis sinistris,

diametro 1 fere distantibus
,
superiore ante inferiorem prominente

,
inferiore supra angulum

oris sito, diametro 13 circiter in longitudine capitis; rostro unco sub oculo inferiore desi-

jiente; angulo oris limbo operculi posteriori multo magis quam rostri apici approximato;

labiis latere oculari cirris membranaceis fimbriatis
;
squamis latere oculari ctenoideis

,
latere

anophtlialino cycloideis, utroque latere 100 p. m. in serie longitudinali usque ad aperturam

branchialem; squamis latere anoplithalmo plurimis medio marginem liberum versus poro

valde conspicuo; linea laterali latere oculari triplice, latere anoplithalmo inconspicua; linea

rostro-interoculari conspicua; pinnis dorsali et anali corpore plus quadruplo humilioribus,

dorsali paulo supi’a rostri apicem incipiente; ventrali unica tota ejus altitudine cum pinna

anali unita; colore latere oculari corpore cupreo-viridi singulis squamis vittula transversa

coerulescente et corpore insuper maculis parvis sparsis angulosis nigris, pinnis violaceo-

viridi
;

colore latere anoplithalmo, corpore albido, pinnis viohiceo-nigro; pinnis utroque

latere late aurantiaco marginatis.

B. 6. D. 110. C. 8. A. 88. Y. 4 D. C. A. Y. 210.

Synon. Usinosta Japonens.

liabit. Xagasaki
,

in mari.

Longitudo speciminis unici 345"'.

Aanm. Dezc Plagusia laat zich door talrijke kenmerken van de overi-

ge soorten van het geslacht onderkennen. Zij behoort tot de groep

bij welke de lippen met franjes bezet zijn, doch is opmerkelijk

door de 3 zijlijnen aan de oogzijde des ligchaams, de gladrandige
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meestal met eeiie duidelijke porie voorziene schubben op do regter-

zijde des ligcliaams
,
de verspreide onregelmatige zwarte vlekken der

linkerzijde, de regte violetzwarte breed met oranje gerande vinnen,

stomp profiel van den snuit, enz. Bij mijne beide indisclie soorten

van Plagusia met lipfranjes. Plagusia marmorata Blkr en Plagusia

Blocliii Blkr, zijn de schubben van beide zijden des ligcliaams echte

kanischubben en heeft de oogzijde slechts 2 zijlijnen. De zwarte

vlekjes des ligcliaams en de violetzwarte kleur der vinnen aan de

regterhelft des ligcliaams schijnen niet standvastig te zijn.

De orde der Pleuronecteoiden levert een voorbeeld te meer op

van de slechts betrekkelijke ivaarde van het gekamd of niet ge-

kamd zijn der schubben voor de stelselmatige indeeling der visschen

,

zijnde mij thans reeds meerdere soorten van verschillende geslachten

dezer orde bekend, bij ivelke de schubben der oogzijde kamschubben

en die der tegenovergestelde zijde gladrandige schubben zijn.

CONGEROIDEI.

Gonger leptognathiis Blkr.

Gong. corpore elongato compresso, altitudine 17 circiter in ejus longitudine
,
duplo circiter

altiore quam lato; capite valde acuto 5*^ ad 5j- in longitudine corporis; rostro acuto, non

clavato apice carnoso, longitudine capitis partem postocularem aequante; linea rostro-frontali

declivi rectiuscula leviter arcuata; oculis diametro G‘ ad 6.j in longitudine capitis; naribus

distantibus, posterioribus foraminiformibus ante oculum perfuratis
,
anterioribus tubulatis medio

circiter oculum inter et apicem rostri sitis; maxilla superiore maxilla inferiore longiore;

dentibus palatinis et inframaxillaribus triseriatis utroque latere serie externa brevibus conicis

gracilibus acutis numerosis, serie media caninis rectiusculis p. m. 10, serie interna numerosis

brevissimis; laminis dentalibus palatina et inframaxillari seriem dentium mediam inter et

internam spatio glabro; disco nasali oblongo elongato dentibus caninis mediocribus 8 ad 10

inaequalibus biseriatis armata, dentibus anticis curvatis; vomere antice tantum denticulato,

dentibus parvis obtusiusculls confertis uniseriatis 10 p. m.
;

dentibus maxilla inferiore

caninis anticis valde curvatis; rictu sub oculi margine posteriore desinente; liiiea laterali e

tubulis contiguis composita
;
pinna dorsali paulo ante aperturam branchialem incipiente antice

corpore plus duplo, postice corpore minus duplo humiliore; pinnis pectoralibus acutius-

cule rotundatis 3.^ circiter in longitudine capitis; anali postice in 3^ quinta corporis parte
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incipiente ubique humili pinnae dorsalis dimidio posteriore triplo ad plus triplo humiliore;

caudali brevi acutiuscule rotundata; colore corpore superne dilute olivascente
,

lateribus

margaritaceo- viridi
,
inferne albido; pinnis flavescentibus, dorsali fusco marginata.

I). 11. D. 240 p. m. C. 10 p. m. + A. 156 p. m. ^ D. C. A. 406 p. m, P. 10 p. m.

liabit. Kagasaki
,
in mari.

Longitudo speciminis unici 256"'.

Aanm. De soort behoort tot eene eigene groep in het geslacht. Dooi-

de verlenging der kaken en hare bewapening nadert zij de soorten der

groep, welke door den heer McClelland met den geslachtsnaam ]\In-

raenesox is bestempeld, doch wijkt van die soorten nog aanmerkelijk af

doorliet grootendeels ongewapend zijn van het ploegbeen
,
hetwelk

slechts op zijn voorste gedeelte eenige zeer kleine op eene enkele rei

geplaatste tandjes bezit en overigens glad is. De soort is voorts

opmerkelijk door haar kort, zeer zamengedrnkt ligchaam en smallen

kop en snuit. In de Fauna Japonica is zij niet vermeld. Zij komt

mij voor in de wetenschap nog niet bekend te zijn.

Het geslacht Conger is door den heer Kaup in meerdere genera

A-erdeeld, t. w. Congermuraena
,
Uroconger, Conger, Congerodon, Mu-

raenesox en Nettastoma. Die geslachten schijnen slechts gedeeltelijk

aannemelijk te wezen. De onderwerpelijke soort zou onder geen dier

genera te brengen zijn.

OPIIISUPOIDEI.

Mi/rojjlüs uroptcrus Blkr.

!Mvroph. corpore A-akle elongato, cylindraceo
,

altitiuline 33 circiter in ejus longitudine;

capite acuto conve.xo 10 circiter in longitudine corporis, triplo circiter longiore quam alto;

rostro acuto convexo apice parum carnoso 4 circiter in longitudine capitis, longiore quam

basi lato; oculis diametro 6 circiter in longitudine capitis; naribus posterioribus paulo ante

oculum labio superiore apertis magnis rotundis; naribus anterioribus tubulatis tubulo pupilla

breviore, labio superiori approximato; rictu sub oculi margine posteriore desinente , 2| cir-

citer in longitudine cajhtis; maxilla superiore maxilla inferiore multo longiore; labiis non

fimbriatis; papilla internasali non conspicua; dentibus conicis parvis subacqualibus caninis nul-

lis; dentibus nasalibus quadriseriatis acutiusculis dentibus ceteris paulo majoribus in thurmain
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oblongo-eloiigatam vittam dentium vomerinam attingentem collocatis; dentibus palatinis et

infrannixillaribus acutiusculis irregularitci’ ti-i- ad quadrisei-iatis
;
dentibus vomerinis obtusis p.

in. 50, anterioribus et posterioribus biseriatis, mediis triseriatis
;
apertura brancliiali semilunari ia

dimidio corporis inferiore sita; cato laevi, non rugosa; linea laterali tubulis continuis notata;

cauda postico compressa, multo altiore quam lata; pinna dorsali rostri longitudine circiter

post aperturam branchialem incipiente, corpore duplo fere humiliore, postice emarginata cum

caudali coalita; pectoralibus aeutiuscule rotundatis capite triplo circiter brevioribus; anali an-

tice in 2e tertia corporis parte incipiente, dorsali non humiliore, postice emarginata, cum

caudali coalita; caudali rudimentaria; colore corpore superno aurantiaco-olivaceo
,
inferne ro-

seo-albido; pinnis davescentibus
;
iride flava.

]>. 15. D. 2b0 p. m. C. G p. m. -t- A. 171 p. m. ^ 427 p, m. P. 14,

Synon. Courfcr nroptcnis T. Schl. Faun. jap. Poiss. p. 2G1.

liabit. Xagasaki, in mari.

Longitudo speciminis unici 102"'.

Aaiim. Ik geloof in bovenbeschreven voorwerp teruggevonden te

hebben de soort, door de schrijvers der Fauna Japonica onder den

naain van Conger uropterus beschreven. Bijkans in alle punten laat

zich die beschrijving op mijn voorwerp toepassen en zelfs de uitdruk-

king //la pointe de la queue est depourvue de nageoire proprement

(liteii doet denken aan de aanwezigheid van een beirinscl van staart*O O
vin, hierboven als //pinna caudalis rudimentaria” aangeduid. Hoezeer

de staartvin bij een oppervlakkig onderzoek niet in het oog valt en

de staart het aanzien heeft van dien van eene soort van Ophisurus,

toont eene meer naauwkeurigc beschouwing aan, dat die vin wezenlijk

bestaat en hare afzonderlijke stralen met behulp eener lens zeer goed

zijn te herkennen, terwijl dan tevens blijkt, dat de achterste korte rug-

vin- en aarsvinstralen met de staartvin vereenigd zijn. l)c soort staat

in habitus tusschen Conger en Ophisurus en behoort geheel tot het

geslacht IMyrophis
,
door den heer Lütkc in zijne verhandeling over

de plaatsing der neusgaten bij de soorten van Ophisurus opgesteld.

Zij onderscheidt zich van Myrophis punctatus Lütk. van West-Indii‘

door hoogere rugvin en aarsvin
,
inplanting der rugvin tot boven de

borstvinnen
,
enz.
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jAIUPvAEXOIDEI.

Muraena pardalis T. Sclil. Faun. jap. Foiss. p. 2G8 tab. 119.

Muraen. corpore elongato compresso, altitudine circiter in ejus longitudine; capite

acuto circiter in longitudine corporis, duplo circiter longiore quam alto; oculis diametro

J1 circiter in longitudine capitis; naribus omnibus tubulatis, tubulis nasalibus posterioribus

regione interoculari sitis oculo longioribus tubulis anterioribus plus dujdo longioribus; rostro

acuto gracili conv'exo leviter deorsum curvato oculo plus duplo longiore
,

apice carnoso

ante maxillam inferiorem prominente; rictu post oculos producto 2 et paulo in longitudine

capitis, maxillis clausis valde lilante; dentibus acutis, palatinis, nasalibus et inframaxillaribus

subbiseriatis
;

dentibus palatinis et inframaxillaribus utroque latere 30 p. m. quorum 5 vel

() caninis elongatis
,
ceteris parvis; dentibus nasalibus periphericis 6 ad 8 caninis elongatis, cete-

ris parvis, mediis 2 subulatis mobilibus
;
dentibus vomerinis uniseriatis conicis mediocribus p. m.

10; apertura branchiali circulari oculo non vel vix minore, in media altitudine corporis sita;

linea laterali inconspicua; pinna dorsali ante aperturam branchialem incipiente, corpore duplo

circiter humiliore, crassa; anali postice in dimidio corporis anteriore incipiente dorsali multo

humiliore; corpore pinnisque pulchre umbrino-aurantiacis
,
hisciis transversis latis irregularibus

diffusis ex parte nebulaeformibus fusco-violaceis; corpore pinnisque ubique ocellis majoribus

et minoribus sat confertis margarltaceis et pallide roseis plerisque annulo violaceo cinctis,

ocellis regionibus maxillari et ventrali ex parte in maculas elongatas vel vittulas undulatas

violaceo limbatas coalescentibus; iride flava annulo Jiigricante cincta.

]). 302 p. m. -t- C. 10 p m. + A. 238 p. m. D. C. A. 550 p. m.

liabit. Nagasaki
,
in mari.

Longitudo speciminis unici 7G0 ".

Aanm. jMijiie beselirijving beantwoordt niet in alle opzigten aan

die der Fauna japonica, hoezeer aan de identiteit van mijn voorwerp

met de genoemde niet te twijfelen valt. De aangehaalde afbeelding

is vrij goed
,
doch vertoont de vinnen Avat te onduidelijk en de don-

kere dwarsehe banden des ligchaains in het geheel niet. De getallen

der vinstralen dezer soort Avaren tot dusverre niet bekend en het taii'

denstelsel slechts onvoldoende.

GYMXODONTES.

Gastrophysus stlctonotus Blkr.

Gastroph. corpore elongato cylindraceo, altitudine, ventre aëre non repleto, 6 circiter in

ejus longitudine, aeque lato circiter ac alto; capite 5 et paulo in longitudine corporis; al-
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titucline et latitudine capitis I j- ad 11 in ojus longitudine; linea i’ostro-frontali declivi con-

vcxiuscula
;

oculis subposteris 51 circiter in longitudine capitis, diametris 3 ct paulo di-

stantibus; naribus utroque latere 2 in pajrilla concava perforatis; maxilla superiore ante

maxillam inferiorem prominente; labiis valde carnosis; cute vertice, dorso, ventre, mediis

lateribus et regione branchiali inferiore spinulis parvis scabra, ceteris corporis partibus

laevi; linea laterali i'ostro incij)iente, post oculum dorsum versus adseendente tunc sensim

caudam versus descendente, cauda rcctiuscula; linea laterali cauda inferne accessoria ventre

incipiente; cauda basin pinnae caudalis versus compressa; pinnis dorsali ct anali subaequalibus

corpore paulo humilioribus acutis, multo altioribus quam basi longis post apicem paulo

emarginatis; pectoralibus Habelliformibus 8^ ad SJ, caudali postice convexa angulis acutis,

angulos versus paulo emargiiiata 5^ circiter in longitudine corporis; colore corpore superne

pulchre dilute coeruleo, inferne albido; capite superne et lateribus ct corpore superne et

lateribus maculis rotundis, oblongis et angulatis parvis numerosissimis valde confertis,

frequenter confluentibus violaceo-nigris
;

pinna doi’sali maxima parte violascente-olivacea

postice tantum aurantiaca; pectoralibus et anali aurantiacis
,

pectoralibus superne olivas-

centibus; caudali coerulescente-olivacea
,

postice profunde violacea.

D. 5/11. P. 1/13 vel 2/13. A. 5/11. C. 2/8/1.

Synon. Tetraodon sticionotus T. Schl. Faun. japon. Poiss. p. 2S0 tab. 126 fig. 1.

Tetrodon stictinotus llichds. Rep. ISI» Meet. Brit. Assoc. Fish Chin. Jap. p. 317.

liabit. Xagasaki
,
in mari.

Longitudo speciminis unici 440".

Aanm. De besclirijving en afbeelding in de Fanna Japonica zijn

naar opgezette voorwerpen genomen, weshalve de juiste kleuren daar

niet voorgesteld zijn kunnen worden. jMijn voorwerp is nog aanmer-

kelijk grooter dan de aangeliaalde afbeelding.

BALISTEOIDEI.

Monacanthus cirrJdfer T. Schl. Faun. jap. Poiss. p. 290 tab. 130 fig. 1.

Pichds. Pep. 15'' Meet. Brit. Ass. Fish. Chin. Jap. p. 318.

Monac. corpore oblongo compi’esso, diameti’o dorso-anali 2^- circiter in ejus longitudine,

latitudine 3| circiter in diametro dorso-anali
;

capite acuto 4 circiter in longitudine corporis,

altiore quam longo; oculis diametro 4 circiter in longitudine capitis, plus diametro a

linea rostro- frontali concava remotis; rostro acuto oculo triplo fere longiore; dentibus utraque

maxilla serie Externa 6 acutis, antice apice obliquis vel emarginatis, angularibus rotundatis:

apertura branchiali ante basin pinnae pectoralis superiorem desinente, longitudine oculum

subaequante; cute toto corpore squamulis parvis spinulis scabris tecta, squamulis magnitu-
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cline et forma variis, praeocularibus astroideis, ])ostocularibus parallellogrammicis; canda

spiiiulls iiumerossimis curvatis aiitrorsum spectantibus brevibus scabra; linea laterali incon-

siMCua; spina dorsali supra oculi marginem posteriorem inserta, rostro bre^iore
,

acuta,

crassa, scabra, utroque latere postice dentibus 5 sat validis deorsum spectantibus armata;

pinna dorsali radiosa obtusa rotundata diametro dorso-anali plus triplo humiliore, radio 2‘

in filum apicem pinnae caudalis attingentem producto, membrana inter singulos radios

basi pinnae perforata vel subperforata
;
pinnis pectoralibus oblique obtuse rotundatis capite

duplo circiter brevioribus; ventrali triangulari squamis majoribus polyacantliis valde scabra,

spina vix infra pinnam prominente dentibus mediocribus armata, radiis membranam con-

vexam non superantibus
;

anali obtusa rotundata diametro dorso-anali quadruplo fere

humiliore, membrana inter singulos radios basi pinnae perforata; caudali convexa angulis

acuta 51 ad 5)- in longitudine corporis; colore corpore aurantiaco-umbrino
,
fusco hinc indo

diffuse nebulato; pinnis radiis aurantiacis , membrana coerulescente-hyalinis
;
iride flava.

1). 5. D. 1—33 (omn. simph). P. Id (omn. simph). A. 33 (omn. simpl.). C. 1/10/1.

Svnon. Koomuki Japonens.

liabit. Xagasaki, in mari.

Longitudo speciminis unici 22G'" (mas.).

Aanm. Deze soort wordt volgens de lieeren Temminck en Schle-

gel nog aanmerkelijk grooter dan het hier beschreven voorwerp. De
aangchaalde afbeelding is vrij goed, doch laat te wenschen over Avat

de voorstelling der kleuren, der beschubbing en der kiemvopening be-

treft, terwijl er de neusgaten niet zijn aangeduid. Bij de jongere voor-

Averpen moet het ligchaam betrekkelijk hooger zijn dan bij de oudere.

De heer Hollard heeft in znne Monographie des Balistides en aa'cI

in zijn artikel over Monacanthus setifer Benn. meerdere beschrijvingen

en afbeeldingen van andere ichthyologen tot die soort teruggebragt

,

en daaronder ook de onderAA'crpelijke. Indien de synonymie van den

den heer Hollard juist is, zou de soort cene zeer groote geographi-

schc A^erbreiding hebben en leven in de AA’ateren Avan Japan, in de Itoode

zee en aan de afrikaansehe en noord-amerikaansche kusten A^an den

Atlantischen oceaan. Het komt mij echter voor, dat de juistheid dier

synonymie betAvijfeld mag Avorden. Vooreerst past de korte beschrijving

A’an Bennett (1) Avan zijne Monacanthus setifer niet genoegzaam op de

(1) De diagnose van Bennett luidt als volgt; »AIon. cauda hispida; cirris brevibus rnultijidis raris

conspersus; pinnae dorsalis radio 2° longissimo; pallide brunneus, lateribus mediis nigro luuhilatim
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bovenbeschrevene japanschc soort, oin beide voor identiscli te mogen

liouden. De in de zee van New-York zoo veelvuldig voorkomende

soort van Monacantlius
,
door D. Humphrcys Storer in onder den

den naam van iMonacantlius massacliusettensis beschreven en ook

door den heer De Kay in de Zoölogie van New-^h)rk beschreven en

afgebeeld, heeft wel groote verwantschap met de onderwerpelijke

,

doch komt mij voor, althans naar de afbeelding te oordeelcn
,
af te

wijken door steiler en voor de oogen boller profiel. De heer Ilollard

breno’t deze soort ook slechts onder het geleide van een vraaLrteekeno o er

tot zijne IMonacantlius setifer. Alonacanthus setifer De Kay is aan-

merkelijk slanker van ligchaam dan de onderwerpelijke soort, gaande

er de hoogte des ligchaams, gemeten tusschen de voorste rugvin- en

aarsvinstralen bijkans 3 maal in lengte van den geheelen viseh. Wat
betreft Monacanthus filamentosus Valenc., welke door den heer

Hollard insgelijks tot zijne Monacanthus setifer is gebragt; deze wijkt,

naar de afbeelding in de Ichthyologie des Hes Canaries te oordcelen,

van Monacanthus cirrhifer T. Schl. af door meer gevuld en steiler

profiel
,
andere beschubbing en afwezigheid van grootere naar beneden

gekeerde rugdoorntanden, terwijl zij volgens de beschrijving 2 rugvin-,

2 aarsvinstralen en 1 borstvinstraal minder zou hebben. Ik kan alzoo

mijn voorwerp tot geene der genoemde soorten van Bennett, Storer,

De Kay en Valenciennes terugbrengen. De vraag bleef nog, of het

genoegzaam beantwoordt aan de beschrijving van iVIonacanthus setifer

van den heer Hollard, om de door dezen verdienstelijken ichthyoloog

beschrevene voorwerpen te mogen beschouwen
,
als dezelfde sooj*t voor

te stellen als Monacanthus cirrhifer T. Schl. Ik teeken hier aan, dat

de afbeelding, door den heer Hollard gegeven, ter beoordceling der

mogelijke verschillen niet kan dienen, vermits zij te inkorrekt is en

b. V. in de rugvin slechts 15 en in de aarsvin slechts 14 stralen aan-

geeft, dat is, nog niet de helft van het aantal, in de beschrijving

.
vermeld. De beschrijving der karakters wijst op een regt profiel en

lonjitudinaliter lineatis; pinnae caudalis rotundatae fascia angusta submedia. D. 1/28. A. 29. C. 12.

F. 12". Proceed. Comraitt. Scieuc. a. Corresp. ZooL .Soc. I 18.30— 1831 p. 112.
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op in overlangsche reijcn geplaatste donkere vlekjes op het ligcliaam,

geen van welke beide kenmerken bij mijn voorwerp bestaat, vermits

liet profiel duidelijk hol is en de vlekteekening zich tot eenige onre-

gelmatige nevels bepaalt. Ook zie ik bij mijn voorwerp niets van

een’ donkeren dwarschen band over het midden der staartvin. Daar

nu de door den heer Ilollard waargenomene vrij talrijke voorwerpen,

op eene enkele uitzondering na, in den Atlantischen oceaan aan de

l^usten van Noord-Amerika gevangen zijn
,

betwijfel ik ook de iden-

titeit van jMonacanthus cirrhifer T. Schl. met Monacanthus setifer

L>eim. Holl. en heb ik gemeend, aan het hoofd der ondcrwerpelijke

beschrijving, den soortnaam, door de heercn Temminck en Schlegel

R’efreven, te moeten behouden.

]\[onacanthiis oblongus T. Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 291 tab. 130 fig. 2,

Hichds. Ptep. 15’* Meet. Brit. Assoc. Fish. Chin. Jap. p. 318.

IMonac. corpore oblongo compresso, diametro dorso-anali 3 fere in ejus longitudine absque

filis caudalibus; latitudine corporis circiter in diametro dorso-anali; capite acuto con-

vexlusculo 3| in longitudine corporis absque filis caudalibus, paulo altiore quam longo;

oculis diametro 3 circiter in longitudine capitis; linea rostro-frontali convexiuscula
; rostro

acuto oculo plus duplo longiore; dentibus utraque maxilla serie externa 6 acutis, anticis

apice obliquis vel emarginatis, angularibus rotundatis; apertura branchiali ante mediam

basin pinnae pectoralis desinente, oculi diametro breviore; squamis toto corpore parvis,

bene conspicuis, singulis spinulis brevibus scabris; linea laterali parum conspicua, post

oculum usque supra apicem pinnae pectoralis rectiuscula, tunc valde deflexa et porro rec-

tluscula; parte lineae lateralis cephalica ramis postocularibus 2, ramo superiore membranam

spinae dorsalis versus adscendente, ramo inferiore sub oculo bifido, crure posteriore ansam

oblique antrorsum spectantem efficiente et ante basin pinnae pectoralis desinente, crure

anteriore angulum oris versus descendente ibique sursum curvato nares attingente et oculum

superne cingente; cauda setis vel spinis majoribus nullis; spina dorsali supra oculi partem

posteriorem inserta, acuta, rostro non vel vix breviore, sat gracili, scabra, postice utroque

latere dentibus mediocribus deorsum spectantibus armata
;

pinnis dorsali radiosa analique

antice elevatis acutlusculis ,
diametro dorso-anali paulo plus duplo humilioribus, non emar-

<dnatls, radiis simplicibus; pectoralibus rotundatis capite plus duplo brevioribus; ventrali

triangulari squamis majoribus polyacanthis valde scabra, spina infra pinnam prominente

(ex parte abrupta), radiis membranam non vel vix superantibus; caudali obtusa convexa,

radiis subsupero, subraedio et subinfero in fila pinna breviora productis, pinna absque filis
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5 fere in longitudine corporis; corpore fuscescente-aurantiaco fusco diffuse et irregulariter

nebiilato; pinnis radiis aurantiacis, membrana margaritaceo-liyalinis
;
caudali fasciis 2 trans-

versis latis fuscescentibus
;
iride flava fusco tincta.

Ii. 5. D. 2—27 (omn. simpl.). P. 11 vel 12 (omn. simpl.). A. 28. C. 1/ 1(\ 1.

liabit. Nagasaki
,

in mari.

Longitudo speciminis unici absq^ue filis caudalibus 93"', cum filis caudalibus 101'".

Aanm. Volgens de heeren Temminck en Sehlegel zoii IMonacau-

thus obloiio'Lis eeiie leno'te van een voet bereiken. Het door hen inO O
afbeelding' gegevene voorwerp is echter van nagenoeg gelijke grootte

als het hier beschrevene. Die afbeelding geeft niet veel meer dan de

ointrekken der soort, welke haar echter zeer goed laten herkennen.

De opgave der vinstralen in de Fanna japonica D. 37. A. 33, is

'waarschijnlijk ook voor de grootere voorwerpen onjuist en berust ver-

moedelijk op eene druk- of schrijffout of op de telling bij eene ver-

schillende soort. De hieronder volgende beschrijving zal doen zien,

dat de japansche wateren nog eene zeer na aan de onderwerpelijke

verwante soort voeden en zoo zouden ook wel de door de schrijvers der

Fauna japonica waargenomene voorwerpen tot meer dan één soort

kunnen hebben behoord.

Monacanthiis Broekil Blkr.

Monac. corpore oblongo compresso, diametro dorso-anali fere in ejus longitudine absque

filis caudalibus; latitudine corporis 2t circiter in diametro dorso-anali; capite acuto convexius-

culo 4 fere in longitudine corporis absque filis caudalibus, vix vel non longiore quam alto;

oculis diametro 3 et paulo in longitudine capitis
;

linea rostro-frontali convexiuscula
; rostro

acuto oculo plus duplo longiore; dentibus utraque maxilla serie externa 6 acutis, anticis apice

obliquis vel emarginatis, angularibus rotundatis; apertura branchiali ante mediam basin pinnae

pectoralis desinente, oculi diametro paulo breviore; squamis toto corpore parvis, singulis spinu-

lis bi’evibus scabris, spinulis irregulariter dispositis; linea laterali parum conspicua
,
post oculum

usque fere sub initio dorsalis radiosae rectiuscula
,
tunc valde deflexa et porro rectiuscula

;
parte

lineae lateralis cephalica ramis postocularibus 2, ramo superiore membranam spinae dorsalis

versus adscendente
,
ramo inferiore sub oculo bifido, crure posteriore curvatura infra basin

pinnae pectoralis descendente ibique sursum curvato nares attingente et oculum superne cin-

gente
;
cauda setis vel spinis majoribus nullis

;
spina dorsali supra oculi partem posteriorem

inserta (ex parte abrupta), sat gracili, scabra, postice utroque latex’e dentibus mediocribus

^ 6
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fleorsum spectantibus armata
;
pinnis dorsali radiosa analique antice elevatis acutiusculis, diametro

dorso-anali duplo cii'citer humilioribus
,
non vel vix emarginatis

,
radiis simplicibus; pectoralibus

rotundatis capite plus duplo brevioribus; ventrali triangulari squamis majoribus polyacantliis

Aaide scabra, spina longe infra pinnam prominente dentibus magnis armata, radiis membra-

nam non vel vix superantibus; caudali obtusa convexa, radiis subsupero et submedio in fila

])inna breviora productis, pinna absque filis 5 et paulo in longitudine corporis; corpore fus-

cescente-aurantiaco
,

fusco diffuse et irregulariter nebulato
;
pinnis radiis aurantiacis

, mem-

Ijrana margaritaceo-livalinis
,

ventrali fusco marginata
,

caudali fasciis 2 transversis latis

fuscescentibus
;

iride flava fusco tincta.

13. 5. D. 2—28 (omn. simpl.). P. 11 (omn. simpl.). A. 29 (omn. simpl.). C. 1/10/1.

liabit. Xagasaki, in mari.

Longitudo speciminis unici absque filis caudalibus 103'", cum filis caudalibus 112"' ad 113"'.

Aanm. Bij een voorloopig oppervlakkig onderzoek dezer soort,

meende ik haar te moeten houden voor een’ slankeren vorm van

i\Ionacanthus oblongus T. Schh, waaraan zij zeer na verwant is. Ver-

gelijkt men echter beide soorten naauwkeuriger met elkander, dan

blijkt het, dat de onderwerpelijke niet alleen van Monacanthus oblon-

gus verschilt door slanker ligchaam
,
maar ook door slankeren kop

en spitseren snuit, door kleinere schubben en door een ander verloop

der zijlijn, Avelker operkelgedeelte niet, zooals bij Monacanthus oblon-

gus, eene bogt maakt schuins naar voren en dan vóór de borstvinbasis

eindigt, maar eene breedere bogt vertikaal benedenwaarts en achter

de borstvinbasis in de okselholte eindigt.

Ik noem deze soort ter eere van haren toezender den heer Dr. J.

K. Van den Broek, gouvernements-geneesheer en natuurkundige te

Desima in Japan.

Het aantal soorten van Monacanthus blijkt meer en meer aanmer-

kelijk grooter te zijn, dan nog slechts weinige jaren geleden werd

vermoed. De heer Hollard, over de rijkdommen van het IMuseum

van Natuurlijke historie te Parijs beschikkende, vond daar slechts 25

soorten, en beschreef die in zijne Monographie des Balistides. Van

de in de wetenschap gevoerde soorten, niet in het Museum van

Parijs aanwezig, gaf de heer Hollard terzelfde plaatse eene onvolle-

dige opsomming. Ik bezit thans 4 soorten van Monacanthus van
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Japan en 17 soorten van den Indisclien Archipel, dus te zaïnen 21

soorten van de Indische en Japansche zeeën alleen
,

Avaaronder de

grootste helft nieuw voor de wetenschap en door mij in de jongste

jaren beschreven en bekend gemaakt.

TRIACANTIIODES Blkr.

Corporus oblongum compressum
,
cute squamis spuriis acanthophoris.

Dentes maxillis conici. Pinnae dorsales 2, anterior spinosa spinis

pluribus crassis
,

posterior ut et pinnae analis
,

caudalis et pecto-

ralis squamatae scabrae. Pinnae ventrales e spina crassa et radiis

debilibus compositae. Pinna caudalis integra. Ossa pelvis sub cute

occulta. Linea lateralis nulla. Membrana branchiosteira radiis 0.O

Aanm. De heeren Temminck en Schlegel, Triacanthus anomalus

beschrijvende, hebben er reeds op geAvezen, dat deze soort zoodanig

van de soorten van Triacanthus afwijkt, dat zij geschikt tot een on-

dergeslacht zou kunnen gebragt Avorden. Inderdaad, de habitus van

Triacanthus anomalus T. Schl. is zoo geheel afwijkende van die van

alle mij bekende soorten van Triacanthus, dat men naar dien habi-

tus de soort eerder zou houden voor eene Chaetodon dan voor eene,

in allen gevalle het naaste aan Triacanthus venvante soort. Dit zeer

groote verschil in habitus, duidende op eene bijzondere tA'pe in den

bouAv, alsmede de aaiiAvezigheid van meerdere sterk ontAvikkelde riu»;-

doornen, de meer ostracion-achtige bouAV van het tandenstelsel
,
het

aanzijn van buikvinvlies en straal
,
de afAvezigheid van zijlijn en de

niet uitgerande of gekAA^abte staartvin, zijn kenmerken, gCAA'igtig en

talrijk genoeg om Triacanthus anomalus tot de Pqie A’an een eigen

geslacht te verheffen, lietAA^elk ik, AA'egens zijne niet te miskennen

verAA’antschap met Triacanthus, voorstel Triacanthodes te noemen.

Inacanthodes anomalus Blkr.

I

Triacantliod. corpore oblique rhomboideo, compresso, altitudine 2? circiter in ejus longi-

tudine, latitudine 21 ad in ejus altitudine; capite acuto 35- circiter in longitudine cor-
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poris, alüore quam longo; oculis diametro 2’ circiter in longitudine capitis, minus diame-

tro 1 distantibus, lineae gulari multo magis quam pinnae dorsi spinosae approximatis; linea

rostro-dorsali valde declivi undulata, rostro et vertice concava, ante oculos convexiuscula

;

rostro acuto absque maxilla superiore oculi diametro breviore; dentibus maxillis biseriatis,

serie interna utraque maxilla 2 symphysi approximatis, serie externa maxilla superiore

] l, maxilla inferiore 22 p. m.; dentibus utraque maxilla anterioribus sequentibus paulo

majoribus; squamis corpore pinnisque singulis spinulis 2 ad 5 valde conspicuis serratis;

squamis lateribus 62 p. rn. in serie longitudinali
,

postaxillaribus singulis spinula unica

curvata armatis; dorso valde elevato; ventre humili parum curvato; pinna dorsali spinosa

dorsali radiosa multo altiore, acuta, spinis crassis longitudinaliter sulcatis ex parte spinulis

scabris
,
spina 1" spina 2“ paulo longiore et vix vel non crassiore capite non vel vix bre-

viore; dorsali radiosa obtusa rotundata corpore triplo vel plus triplo humiliore; pectoralibus

rotundatis 6^ ad 6| ,
caudali postice A’alde convexa 4| circiter, venti’ali spina crassa longitudi-

naliter sulcata dimidio basali superne aculeis scabris armata 3| circiter in longitudine corporis;

anali obtusa rotundata dorsali radiosa vix humiliore; colore corpore pinnisque pulchre roseo;

corpore fasciis 3 longitudinalibus aurantiaco-roseis
,

superiore lineae dorsali approximata,

media supra-oculo-caudali
,
inferiore ditFusa axillo-postanali.

V>. 6. D. 6-16. P. 2/12 Y. 1/2. A. 13. C. 1/10/1.

Saiioii. Triacanthus anomaliis T. Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 295, tab. 129, fig. 3. IIol-

lard Ann. Sc. nat. 4^ Serie Tom. 4. Zool. p. 23.

Ben-Koomuki Japonens.

liabit. Nagasald, in mari.

Longitudo speciminis unici 100’".

Aanm. De aangeliaalde afbeelding is zeer goed, doch geeft de

beschubbing weinig juist terug. De tanden in de bovenkaak zijn aan-

merkelijk minder talrijk dan die in de onderkaak. De beschrijving in

de Fauna Japonica laat overigens weinig of niets te wcnschen over.

OSTPACIONTOIDEI.

üstvacion diaphanus BI. Schn. Syst. posth. p. 501.

Ostrac. pyxide tetragona, laminis accessoriis nullis, altitudine maxima, absque spina dor-

sali, 2.^ ad 31 in longitudine totius corporis, latiore quam alta; dorso latitudine ejus

maxima ventre plus duplo graciliore, conA'exiusculo
,
medio spina magna basi lata apice

curvata gracili armata; carina dorsali laterali utroque latere spina minore, spinis in eadem

linea transversa sitis ac spina dorsali media; orbitis superne antice spina valida paulo sur-
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sum et antrorsuin spectante, oculo breviore; ventre valde convexo carina laterali utroque

latere spinis 3 armata, spinis 2 anterioribus gracilibus cxtrorsum spectantibus, anteriore

sub spinis dorsalibus vel vix post eas insertis, spina posteriore spinis ceteris majore angulo

pyxidis infero-posteriore inserta postrorsum et paulo deorsum spectante; linea interoculari

valde concava; oculis diametro 2 et paulo ad 2^ in longitudine capitis; rostro valde declivi

inferne acutiusculo, oculi diametro altiore; linea rostro-frontali concaviuscula
;
naribus utro-

que latere 2 approximatis tubulis 2 brevibus perforatis; ore non ante rostrum prominento,

labiis carnosis; dentibus maxillis conicis acutiusculis aequalibus, utraque maxilla p. m. 8;

apertura pyxidis anteriore ovali oculo graciliore et juvenilibus breviore; scutis pyxide pen-

tagonis, hexagonis et heptagonis; scutis capite, dorso carinisque ventralibus granulatis, gra-

nulis, scutis rostralibus exceptis, parcis; scutis ceteris adultis granulatis, juvenilibus glabris

centro vulgo granulo unico; lateribus concavis; apertura pyxidis posteriore oculo minore

vel non majore, rotundiuscula
,
paulo longiore quam alta; pinnis dorsali, pectoralibus, anali

et caudali subflabelliformibus
,
pectoralibus et caudali longitudine subaequalibus oculo multo

minus duplo ad duplo longioribus; colore corpore aurantiaco-fusco
;

cauda umbrina fusco

maculata; pinnis radiis aurantiacis
,
membrana margaritaceo-hyalinis

;
iride aurea, flavo et

fusco tincta.

D. 1/8. P. 1/9. A. 1/8. C. 1/8/1.

Synon. Osiracion undecim-aculealus Smith. Illustr. Zool. South. Afr. Fish. tab. 17.

Ostracion hrevicornis T. Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 297 tab. 130 fig. 3. Kichds.

Rep. 15'' iSIeet. Brit. Ass. Fish. Chin. Jap. p. 318.

iMetophrys diaphanns Kp. Arch. Naturgesch. Jahrg. XXI Bd. I p. 217.

Kensitsubo Japonens.

liabit. Xagasaki
,

in mari.

Longitudo 2 speciminum 91"' et 165"'.

Aanm. De doorschijnendlieid van de schilden van zijden en

bnik bestaat slechts bij mijn kleinste voorwerp en wordt veroorzaakt

door ruime, met een geleiachtig vocht gevulde, holten ter beide zijden

van de middellijn des ligchaams ,en de dunheid der schilden. De
soortnaam van Schneider, op die doorschijnendheid doelende, is zeer

goed en dient in allen gevalle behouden te blijven Avegens zijn pri-

oriteitsregt
,

gelijk hij dan ook door den heer Kaup reeds hersteld

is. De aangehaalde afbeeldingen zijn zeer goed. IMijn kleinste voor-

werp behoort tot een’ nog Aveinig gevorderden leeftijd.stoestand en

heeft nog niet de helft der lengte van de aangehaalde afbeelding in

de Fauna Japonica. Op den kop, den rug a\ju den staart en lantjs

de buikkiclen heeft het eenige bruine vlekken. Niettegenstaande de



40 VIERDE BIJDRAGE T OT DE KENNIS DER

soort zooAvel aan de Kaap de Goede Hoop als in de zee van Japan

woont, heb ik haar tot nog toe van geen punt in den Indisc-hen

Archipel ontvangen.

SQUATIXOIDEI.

Squatina jaqoonica Blkr.

Squat. corpore elongato depresso
,
duplo circiter latiore quam alto

, latitudine supra regi-

onem axillarem 5J ad 5|- in ejus longitudine; capite depresso
,
subsemilunari

,
corpore multo

latiore, plus duplo latiore quam longo, antice truncatiusculo
;
oculis diametro 2 fere in lon-

gitudine rostri, diametris 4 fere distantibus, diametro 1 tantum a foraminibus temporalibus

remotis
,
foraminibus temporalibus non vel vix minoribus

;
fronte et vertice oculos inter et

foramina temporalia concavlusculis
;
linea rostri anteriore undulato- truncato; valvula narium

interna ex parte crenulata, ex parte in lobum acutum membranaceum producta angulo in-

terno cirro oblongo Integro apice rotundato valvula non longiore; valvula narium externa

valvula intenia breviore in lobum acutum membranaceum crenatum vel fimbriatum producta;

rictu latitudine 2 fere in latitudine capitis; dentibus maxillis compressis gracilibus basi latis;

ventre regione humerali utroque latere poris longitudinalibus valde conspicuis in seriem

unicam curvatam convexitate antrorsum spectantem dispositis; regione oculo-temporali gra-

nulis pluriseriatis et linea dorsi media granulis uniseriatis granulis ceteris majoribus; cauda

ab ano usque ad ejus apicem trunco cum capite longiore; pinnis pectoralibus alaeformlbus

subrliomboideis antice acutis rotundatis usque ad foramina temporalia fere productis, postice

obtuse rotundatis ;
ventralibus pectoralibus multo brevioribus antice valde obtusis rotundatis

,

postice valde acutis; appendice genitali conica superne sulcata longe ante apicem ventralis

desinente; pinnis dorsalibus dupla earum longitudine distantibus
,
plus duplo altioribus quam basi

longis, altitudine aequalibus
,
apice rotundatis; dorsali posteriore dupla circiter ejus longitudine

a caudali remota, dorsali anteriore latiore; caudali 6 circiter in longitudine corporis, lobo

superiore lobo inferiore breviore sed plus duplo altiore trigono apice acutiuscule rotundato

margine posteriore concavo, lobo inferiore inferne convexo postice non emarginato apice acute

rotundato; corpore pinnisque horizontalibus superne aurantiaco-umbrinis
,
fusco nebulatis

,
ubique

dense maculis parvis rotundiusculis et angulatis ocellisque parvis irregularibus fusco-violaceis

notatis; corpore inferne albido; pinnis verticalibus umbrinis basi ocellis parvis fusco-violaceis.

Sjnon. Squatina vulgaris Ï. Schl. Faun. jap. Poiss. p. 305 tab. 136 (nec auctor. ?).

Oozei Japonens.

liabit. Nagasaki
,

in mari.

Longitudo speciminis unici masculini 525'".

Aaiim. Ik zoii de onderwerpelijke soort voor identisch met Squa-

tina vulgaris Risso houden, voornamelijk op het gezag van de heercn
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Temmiiick en Sclilegcl, iiiclicn zij niet eenige verschillen aanbood

met de door do lieeren J. iMnller en llenle van deze soort fjeiiwene

beschrijving. Zoo zijn de neusaanhangsels bij mijne voorwerpen van

die beschrijving afwijkende, even als de gedaante en verhoiuling der

rugvinnen, tei’Avijl de rugknobbeltjes er niet tot doornen ontwikkeld

zijn en ik op geene der mij bekende afbeeldingen van Squatina vul-

garis de fraaije oog- en vlekteekening van mijn voorwerp terugge-

geven zie, tenzij juist op do afbeelding in do Fauna jnponica. Daar

Squatina vulgaris Kisso in do europesche zeeën te huis behoort, komt

liet mij te eerder vermoedelijk voor, dat de japansche soort daarvan

wezenlijk verschilt. Niet in de mogelijkheid zijnde, mijn voorwerp

met europesche te vergelijken, moet ik de beslissing van dit punt

aan anderen overlaten. De lieeren Temminck en Schlegel twijfelen

echter niet aan de identiteit van de japansche voorwerpen met Squa-

tina vulgaris, doch eene nadere vergelijking schijnt niet overbodig.

Ik heb mijn voorwerp slechts voorloopig een’ nieuwen soortnaam ge-

gegeven.

SQUATIXOEA JOIDEI.

Rhinohatus (Rhinohatus') SchlegeUi M. H. Plagiost. p. 123 tab.

Rliinob. (Rliinob.) corpore elongato depresso, latitudine supra pinnas pectorales 3', ad

3t in ejus longitudine; capite acuto 4 et paulo ad in longitudine corporis; rostro acuto

5| ad G fere in longitudine corporis, plus duplo ad duplo longiore quam medio lato, ])ro-

cessu a rostro distincto nullo, lateribus membranaceo, carina media gracili non spinulosa

latitudine minima 12 ad 11 in ejus longitudine longitudinaliter sulcata apice clavata; oculis

diametro 4^ circiter in longitudine rostri, diametro 1 circiter distantibus; foraminibus tem-

poralibus oculis approximatis iisque multo minoribus, margine posteriore bituberculatis

;

naribus plus dimidia earum longitudine distantibus, pectine radiis oOp. m., valvula anteriore

gracili marginem narium posteriorem valde superante; sulco labiali superiore nullo, inferiore

continuo; ricta plus tota ejus longitudine a margine rostro-pectorali remoto rectiusculo;

squamis corpore parvis vix conspicuis, dorsalibus ceteris non majoribus; linea dorsi media

orbitisque antice et postice tantum granulis aliquot squamis majoribus sed parum conspicuis;

pinnis dorsalibus forma subaequalibus ,
acutis, vix emarginat’s, altioribus quam basi longis,
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ti’ipla earum longitudine distantibus, posteriore anteriore paulo humiliore plus ejus longitudine

a basi pinnae caudalis remota; pectoralibus latissimis rotundatis; ventralibus subrliomboideis

antice obtusis rotundatis, postice acutis; caudali acuta margine postero-inferiox’e convexa 8 ad

cS^ in longitudine corporis; colore corpore superne pinnisque verticalibus fuscescente-au-

rantiaco, inferne albido; rostro parte membranacea subpellucida.

Svnon. Rlunobatiis Scldegelii Kichds. Rep. lö'» Meet. Brit. Assoc. Fisli Chin. Jap p.

19o. J. E. Cray Fish. Brit. Mus. Chondropt. p. 97.

Rldnohaius Scldegeli T. Sclil. Faun. Jap. Poiss. p. 807.

Kernei Japonens.

liabit. Nagasaki, in mari.

Longitudo 2 speciminum feminin. 414<"' et 544"'.

Aanm. De aangeliaalde afbeelding i.s zeer goed
,
doch vertoont de

oogen wat te klein. De soort schijnt in de japansche wateren veel

voor te komen en haar vleesch gezocht te zijn.

TOEPEDIXOIDEI.

Astrape japonica T. Schl. Faun. japon. Poiss. p. 307 tab. 140.

Synon. Torpedo [Astrape) japonica T. Schl. ibid.

llonenasinozoo Japon.

Ilabit. Xagasaki, in mari.

Longitudo speciminis unici 230'"

Aanm. Mijn voorwerp is zeer beschadigd en mist een groot ge-

deelte der borst- en buikvinnen. De staartvin is zuiver afgerond en

niet uitgesneden, zooals de aangehaalde afbeelding aangeeft.

RAJOIDEI.

Rüja kenojei Burg. MH. Plagiost. MH. p. 149 tab. Riclids. Kep. 15’'

]\Ieet. Brit. Assoc. Fish. Chin. Jap. p. 197. T. Schl. Faun. ja-

pon. Poiss. p. 308. J. E. Cray. Fish. Brit. Mus. Chondropt. p. 112.

Raj. corpore disciformi, disco latiore quam longo, longitudine 11- ad 1| in ejus latitudi-

ne, antice acuto, linea rostro-pectorali undulata; pinna pectorali angulo posteriore obtuse
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rotundato; capite longitudine oj circiter in latitudine disci maxima; rostro valde acuto ')!.

circiter In latitudine disci, distantia internasali minus triplo longiore, lateribus membranaceo

subpellucido, medio crista cartilaginea postice furcata parte gracillima lOr'o circiter graciliore

quam longa, antice superne et inferne spinulis numerosis conicis brevibus; oculis diametro 4

circiter in longitudine rostri
,

plus diametro 1 distantibus; foramine temporali oblongo-ovali oculo

non majore; naribus oblongis dupla earum longitudine fere distantibus et a linea rostro-pectorali

remotis, valvula interna angulum oris attingente margine posteriore fimbriata; rictu leviter

curvato ad 1 in longitudine partis rostri praeoralis; dentibus maxillis feminis obtusis

planiusculis
,
masculis acutis; velo postmaxillari fimbriata medio profunde emarginata

;
papillis

fundo cavitatis oris nullis; dorso glabro, linea media tantum tuberculis 1 ad 3 j). m. spini-

formibus et marginem pinnae pectoralis versus spinulis parvis scabro; orbita superne et pos-

tice spinis aliquot conspicuis armata; disco masculis margine anteriore spinuloso et rostrum

versus spinulis majoribus 3 ad 5 seriatis; cauda disco breviore, a basi usque ad apicem

depressa, postice utrinque carina membranacea sat lata, superne spinis conicis postrorsum

curvatis in series 3 ad li longitudinales dispositis; appendicibus genitalibus valde elongatis

capite longioribus sulcatis laminis acutis et spinis pungentibus armatis
;
pinnis ventralibus

latis profunde emarginatis lobo posteriore lobo anteriore multo majore oblique et acutiuscule

rotundato; pinnis dorsalibus subaequalibus
,
minus dimidia earum longitudine distantibus (spatio

int3rmedio aculeato) duplo circiter longioribus quam altis obtusis rotundatis, dorsali posteriore

basi cum caudali unita; caudali dorsalibus multo breviore et plus duplo humiliore; colore

corpore pinnisque horizontalibus superne cupreo-viridi peripheriam versus aurantiaco
,
juniori-

bus interdum ocellis magnis et minoribus diffusis margitaceo-coeruleis et nebulis fuscescenti-

bus, inferne albido; pinnis verticalibus viridescente-aurantiacis; poris rostro inferne et regione

orali nigro-violaceo cinctis.

Syn. Kenojei Japonens.

Pa7ig-sha-poo Sinens.

Habit. Xagasaki
,

in mari.

Latitudo 2 speciminum feminin. 220'" et 318'" et specira. 1 masc. 210"'.

Aanm. Totnogtoe is slechts cie ondenverpel[jke soort van het ge-

slacht Eaja van de japansche wateren bekend geworden, naar eene

korte beschrijving en niet zeer naauAvkenrige afbeelding in de Syste-

matische Besclirelbuntr der Plao-iostomen. De aano-ehaalde afbeeldiiu»-

vertoont slechts eene enkele rei staartdoornen, terwijl en van drie tot

vijf aanwezig zijn. De soort komt veel te Nagasaki voor en bereikt

eene aanmerkelijke grootte. Eaja Leniprieri Eichds. van Van Die-

mensland (Zool. Voy. Ereb. Terror Fish. p. 34 tab. 23) komt mij

voor aan de onderwerpelijke soort het naaste verwant te zijn, doch

heeft de schijt betrekkelijk jininder breed, den snuit minder spits, enz.

7
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THYGONES.

Jhjgo7i akajei ]\IH. Plagiost. p. 165 tab. Piclicls. Pep. 15^ Meet. Brit.

Assoc. Fish. Chin. Jap. p. 197. T. Sclil. Faun. jap. Poiss. p.

308, J. E. Gray, Fisli. Brit. Mus. Chondropt. p. 120.

Tryg. corpore disciformi
,

disco longitudine II circiter in ejus latitudine, antice acuto,

linea rostro-pectorali antice concaviuscula
;

pinna pectorali angulo posteriore obtusiusculo

rotundata; capite longitudine 31 in latitudine disci maxima; rostro acuto 51 in latitudine

disci; oculis diametro 3 ad 3L in longitudine rostri, plus diametris 2 distantibus; foramine

temporali paulo curvata oculo majore; valvulis nasalibus anterioribus rictum attingentibus,

valde conspicue ciliatis; rictu undulato 2 fere in longitudine rostri partis praeoralis; velo

jiostmaxillari superiore fimbriato; fundo cavitatis oris tripapillato
;
dentibus maxillis obtusis

jtlaiiis; dorso toto glabro vel linea media granulis 1 vel pluribus uniseriatis
;
cauda disco non

multo longiore, spina magna excepta, toto glabra, a basi usque ad apicem gracilescente,

basi depressa, post spinam cylindracea, superne post spinam et inferne infra et post spinam

plica cutanea humili pinnaeformi
;
spina caudali rostro longiore dimidio apicali utrinque ser-

rata; appendicibus genitailibus pinnas ventrales non superantibus
,
compressis, superne sulcatis,

non valvatis; corpore superne aurantiaco-vlridi peripheriam versus aurantiaco-umbrino
,
inferne

albido peripheriam versus pulchre aurantiaco.

t^ynon. Pastinaca akajei Biirger Ms. sec. M. II. 1. c. p. 165.

Akajei Japon,

liabit. Kagasaki
,

in mari.

Latitudo speciminis unici masculini 277"'.

Aanm. Mljn voorwerp beeft slechts een enkel rugknobbeltje en

een’ enkelen staartdoorn
,
doch blijkens de aangehaalde afbeelding

zijn er soms twee staartdoornen en meerdere rngknobbeltjes. Op de

bedoelde afbeelding zijn de geslachtsaanhangsels aanmerkelijk langer

afgebeeld
,
dan zij in de natuur zijn, althans bij mijn voorwerp

,
het-

welk nog aanmerkelijk grooter is dan de oorspronkelijke afbeelding

der soort, van Avelke ik eene kopie bezit en naar Avelke ook de af-

beelding in de Systematische Beschreibnng der Plagiostomen geno-

men is. In meer gevorderden leeftijdstoestand worden echter ge-

wooidyk de geslachtsaanhangsels veel langer en zulks zal ook wel

bij de onderwerpelijke soort het geval zijn, welke gezegd wordt tot

eene ZAvaarte van meerdere centenaars te groeijen.
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Pteroplatea japonica T. Sclil. Faun. jap. Poiss. p. 309 tab. 141. Piichcls.

Kep. I5ii Meet. Assoc. Fisli. Cliin. Jap. p. 317.

Pteropl. corpore clisciformi
,
longitudine disci 1} circiter in ejus latitudine; disco margine

anteriore valde curvato, antice et postice convexo, medio concavo, margine posteriore ubi-

que convexo, leviter crenulato; rostro paulo prominente; capite longitudine G circiter in la-

titudine disci maxima; rostro 11 circiter in latitudine disci; oculis diametro 3 circiter in

longitudine rostri, diametris 2} circiter distantibus; foramine temporali oculo majore; ten-

taculis temporalibus nullis; rostro poris conspicuis longitudinaliter serialis; margine disci

anteriore poris conspicuis uniseriatls obsito; rictu latitudine rostri longitudine praeorali ma-

jore; maxillis longe ab angulo oris remotis, dentibus parvis acutis; valvulis nasalibus ante-

rioribus trigonis apice rotundatis; aperturis branchialibus S-form ibus; corpore toto laevi gra-

nulis vel spinulis nullis; cauda disco plus duplo breviore, basi depressa 2^ quarta parte spina

scabra pinna ventrali multo breviore; appendicibus genitalibus conicis ventrales superantibus

superne sulcatis; corpore superne cupreo- viridi ubique punctis majoribus et minoribus irregu-

laribus confertis numerosissimis violascente-viridibus variegato; cauda nigricantc-fusco et albo

annulata.

Synon. Daayatis mtcrura var. J. E. Cray, Fisli. Brit. INIus. Chondropt. p. 122.

Minojei Japonens.

liabit. Xagasaki
,

in mari.

Latitudo speciminis unici masculini 270"'.

Aanm. Iii mijne Bijdrage tot de kennis der Plagiostomen van den

Indisclien Archipel (1851) bragt ik de ondenverpelijke soort tot eene

variëteit van Pteroplatea micrnrns MH. Ik kende haar toen echter

slechts nit de afbeelding en beschrijving van de heeren Temininck

en Schlegel en vond daarin geene noemenswaardige verschillen van

Pteroplatea micrnrns, behalve het standvastig korter zijn van den

staart. Eene vergelijking van voorwerpen van beide soorten van

gelijke grootte doet echter dadelijk nog andere verschillen in het oog

vallen. Zoo gaat de lengte der schijf bij Pteroplatea micrnrns i\lH.

ruim tweemaal in hare breedte, hetwelk een’ geheel anderen habitus

veroorzaakt, terwijl bovendien de voorrand er tevens veel minder hol

is. Bovendien mist Pteroplatea micrurus i\IH. de beschrevene kleur-

teekening en heeft in stede daarvan de schijf dikwerf met grootere

en kleinere ronde parelkleurige vlekken geteekend. Pteroplatea ja-

ponica T. Schl. behoort alzoo als eigene soort hare plaats te behouden.
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Dg gemelde vlekteekening is op de aangehaalde afbeelding niet aan-

geduid, terwijl er ook de lengte der schijf met betrekking tot hare

breedte wat te gering is voorgesteld. De soort moet te Nagasaki

veel gevangen Avorden en eene breedte van meer dan 800" bereiken.

Sc7'ipsi Batavia Calendis Januarii MDCCCLVII.
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TIENDE BIJDTwAGE

TOT DE KENNIS DER

VISCHFAUNA VAN CELEBES (i),

DOOR

P. B L E E K E K.

Sedert ik mijne jongste verhandeling over de vissclien van Cele-

bes schreef (Jan. Febr. 1856), heb ik op nieuw eenige verzamelingen

van Makassar en Manado als ook van Tanawanko, eene plaats aan

de baai van Manado ontvangen, door de welwillendheid van de hee-

ren Broekmeijer, Goetzee en Jansen. Eenige soorten van die ver-

zamelingen, nieuw voor dekennis van Celebes, heb ik reeds vermeld

in bedoelde verhandelingen nog een aantal andere soorten in de op-

somming van Celebesche vissclien, voorkomende in het eerste Aan-
hangsel op mijne Beis door de Minahassa en den Molukschen Archi-

pel. Ik zal thans de volledige lijst geven der laatstelijk ontvangene verza-

melingen met bijvoeging der plaatsen, van waar de soorten afkomstig zijn.

( 1 ) Mijne vroegere Lijclragen tot de kennis der vischfauna van Celebes zijn te vinden als volgt.

1. A Contribution to tbe knovledge of the icbthyological fauna of Celebes. Journ. lud Archi-

pel. and Eastern Asia Vol II 1849 p. 65—74.

2. Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. Ibid. Nat. Tijdschr. Ned.

Ind. II 1851 p. 309—334.

3. Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. Ibid. III 1853 p. 739—783.

4. Vierde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. Ibid. V. 1853 p. 153— 174.

5. Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. Ibid. VII. 1854 p. 335—3G0.

1
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Species piscium Celehenses collectionum Broekmeijeranae
^
Jansenianae

et Goetzeeanae.

1 Serranus bontoides Blkr. Manado. 31.* Apogon multitaeniatus Ehr. Man.

2 „ boenack CV. Mac. Tanaw. 32 „ novemfasciatus CV. Man.

3 „ cyanostigma K. v. II. Macassar. 33* Apogoniclithys polystigma Blkr. Tanaw.

4 „ hexagonatus CV. Man. Tanaw. 34 Ilolocentrummelanotopterus Blkr. Man.

b’ .,
Iloedtii Blkr, Mac. 35 „ orientale CV. Man. Tanaw,

tl’ „ maculatus Blkr. IMan. 36 „ punctatissiinum CV. IMan.

7
,,

marginalis CV. Mac. Tanaw. 37 „ sammara CV. Man.

8
,,

mvriaster CV. jMan. 38* Myripristis hexagonus CV. IMac

'.)
,,

pardalis Blkr. Man. Mac. 39* „ parvidens CV. Man.

30 „ sexfasciatus K. v. II. IMac. 40 Priacantlius Blocliii Blkr. Man

.

11 „ urolelus CV. Tanaw. ^ 41* Cirrbiticlitbys grapliidopterus Bik r. Man,

12 Plectropoma oligacantlius Blkr. IMan. 42 Dules maculatus CV. Man.

l:’ Mesoprion ambeinensis Blkr ]\Ian. 43 Tlierapon servus CV. IMan.

14 bottonensis Blkr. Mac. Man. Tan. 44 ., theraps CV, Mac.

] n „ coeruleopunctatus Blkr. Man. 45 Percis cylindrica CV. Man.

16 ,,
decussatus K. v. 11. IMan. Tanatv. 46 Sphyraena obtusata CV. IMac.

17 ,,
fulviflamma Blkr. IMan. 47 Polyneraus plebejus Brouss. IMan.

IS' '
,,

lineolatus CV. IMac. 48 Upeneus barberinus CV. IMan.

19 „ marginatus Blkr. I\ran. 49 „ Russellii CV. IMac.

20 „ üctolineatus Blkr, IMan. Tanaw. 50 „ trfasciatus CV. Man.

21 „ quadriguttatus Blkr. Man. 51 Mulloides flavolineatus Blkr. Man.
• >

•> Ibammoperca waigiensis Blkr'. IMac. 52* Upeneoides moluccensis Blkr. Tanaw.

2 O Diploprion bifasciatum K. v. II. Mac. 53 „ variegatus Blkr. Man.

21 Grammistes orientalis BI. Sclm. Man. Tanaw. 54* Dactylopterus cheiroplithalmus Blkr. Man.

25 Myriodon scorpaenoides Bris,, Man. 55* Pterois antennata CV. I\Ian.

26 Apogon bandanensis Blkr. IMan. 56 „ volitans CV, Man

27
,,

fraenatus Valenc, Man. 57 Scorpaena bandanensis Blkr. Tanaw.

28 ,,
hypselonotus Blkr. Man. 58* „ polyprion Blkr. Man. Tanaw,

29 „ monoclirous Blkr. Tanaw. 59 Scorpaenodes polylcpis Blkr. Man.

3 0 ,,
moluccensis Blkr. Man. 60 Platycephalus celebicus Blkr. Jlan. Tanaw.

0. Zesde bijdrage tot de kennis der ichtliyologisclie faima van Celebes. Ibid. VIL 1854 p. 449—453.

7. Zevende bijdrage tot de kennis der iclitliyologiscbe fauna van Celebes. Ibid. VIII. 1855 p. 43.5—444.

8. Achtste bijdrage tot de kennis der iclitliyologiscbe fauna van Celebes. Ibid. IX. 1855 p. 280—314.

9. Besebrij vingen van ulemve of iveinig bekende visebsoorten van blanado en Makassar, grooten-

deels verzameld op eene reis naar den Molukseben Arcbipel in bet gevolg van den gouver-

neur gcneuaal Duymacr van Tivist. Act. Societat. Scient. Ind. Neêrlaud. I 185G p. 1—Ö.
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G1 Platyceplialus pristiger CV. Man. 100 Carangoidcs ophthalmotaenia Blkr. !Man.

G2*Apistus taenianotus CV. ]\Ian. 101* Coryphaena scombcroides Lac. IMan.

G3 Synanceia braclüo CV. Man. 102 Equula ensifera CV. Tanaw,

G l* „ horrida BI. Schn. Mac. 103*,, filigeraCV. Tanaw,

G5 Diagramma chrysotaenia Blkr. Man. 101 Amphacanthus corallinus CV. Man.

GG „ lincatun CV. Man. Tanaw. 105 „ guttatus Bl. Man. Tunaw.

G7 „ polytacnia Blkr. Mac. 106 „ marmoratus CV. Man.

GS Scolopsides lineatus QGr. !Man 107 „ puellus Schl. i\Lic.

G9 „ lycogenis CV. Man. 108 „ vulpinus Schl. Müll. l\ran.

70 „ margaritifer CV. Mac. 109* Acanthurus gahhm Ehr. ]\rac.

71 „ monogramma K v. II. Mac. Tanw. 11 0 „ lineatus Lac. Man.

7-Z Ileterognatliodon nemurus Blkr. Tanaw. 111 „ matoides CV. JlamTau.

'73
,,

xanthopleura Blkr. Mac. 112 „ strigosus Benn. Tanaw.

71 Lethrinus opercularis CV. Man. 113 „ triostegus CV. Man. Tan,

75 „ ornatus CV. ]\Ian. 114 Mugil coeruleomaculatus Lac. Man.

7 6* Caesio pisang Blkr. Man. 115* Petroskirtcs tapeinosoma Blkr. Man,

77 Chaetodon auriga Forsk. Man. Mc. T. IIG* Gunnellichthys pleurotaenia

78* „ biocellatus CV. Man. Blkr. Man.

'79* „ collare BI. Man. 117 Salarias celebicus Blkr. Man.

80 „ chrysozona K. v. II. Mac. 118* „ cyanostigma Blkr. Tanaw.

'si „ dorsalis Il^Ydt. Man. Tan. 119 „ ceramensis Blkr. Tanaw.

S2* „ Meyeri BI. Tanaw. 120 „ periophthalmus CV. !Mac.

83 ,.
princeps CV. Man. 121 „ quadripinnis CV. Man,

81 „ vagabundus BI. Man. Tan. 122 Callionymus ocellatus Pali. Tanaw,

85 Heniochus macrolepidotus CV. Man. 123*
,, Reevesii Richds. iMac.

SB Zanclus cornutus CV. IMan. Tan. 124* Gobius periophthalmoides Blkr. Man.

87* Holacanthus annularis Lac. Mac. 125* „ puntangoides Blkr. Tanaw.

88 „ dux Lac. Mac. 126 „ phalaena CV. Man.

89 „ mesoleucos Lac. Mac. 127 * Eleotriodes stiigatus Blkr. Man,

90* sexstriatus K. v. H. Mac. 128 * Antennarius horridus Blkr.. Man.

91 „ semicirculatus CV. !Man. 129 „ notophthalmus Blkr. Man.

92 Platax batavianus Cuv. Mac. 130* „ raninus Cant. Mac.

93 „ vespertilio Cuv. Man. Tan 131 Fistularia immaculata Lac. Man.

91 Pempheris moluca CV. Mac. 132 Amphisile scutata Cuv. ^lan.

95 Toxotes jaculator CV. Mac. Tan. 133* Plesiops coeruleolineatus Rüpp. Tanaw,

96 Chorinemus Commersonianus CV. Mac. 134 Pseudochromis fuscus M. Tr. Man.

97 „ tol CV. Mac. 135 „ xanthochir Blkr. lM.an.

98 Caranx Forsteri CV. Man. 136 Cichlops raelanotaenia Blkr. ^lac.

99* „ melampygus CV. Man. Tanaw. 137 „ spilopterus Blkr. ^lac.
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138 Pomacentrus bankanensis Blkr. Man. 171* Julis(IIaliclioeres)IIartzfeldiiBlkr. Man,

139 „ moluccensis Blkr. Man. 175 „ ( )
interruptus Blkr. Man.

140*
,,

nielanotus Blkr. Man. 176* „ ( „ )
kallosoma Blkr. Man.

141 „ pavo Lac. Man. Tan. 177 ) melanurus Blkr. Man.

142 „ taeniometopon Blkr. Man. 178* „ ( „ )
mola Cuv. Mac.

143 ;DascTllus aruanus CV. Man. 17^ » ( >» )
miniatus K. V. 11. Man.

144* Glvpliisodon aureus K. v. H. Mac. Man. 180* „ ( ,, )
leparensis Blkr. Man.

145 „ antejrius K v. H. Man. 181*
,, ( „ )

phekadopleura Blkr Man.

146 „ bengalensis CV. Mac. 182* „ ( „ )
polyopbtbalmus Blkr. Man. Tan.

147 „ coelestinus CV. Man. 183 „ ( „ )
pseudominiatus Blkr. Man.

148* „ oxTodon Blkr. Man. 184*
)
Renardi Blkr. :\Ir.n.

149 „ rahti CV. Mac. Man. Tan. 185 „ ( „ )
spilurus Blkr. Man.

150 „ uniraaculatus CV. Man. Tan. 186 „ ( )
strigiventer Benn. Man.

151* „ xantbozona Blkr. Man. 187* Xovacula Iloedtii Blkr. Alan.

152 Ampbiprion bifasclatus BI. Alan. 188 Cbeilinus celebicus Blkr. Alac.

153 „ cbrysargurus Eichds. Man. 189 „ cblorurus Blkr. Alac.

154 „ melanopus Blkr. Man. 190 „ fasciatus CV. Alac.

155 „ percula CV. Man. 191 „ tetrazona Blki'. Alan.

156* Labroides paradiseus Blkr. Man. 192*Epibulus insidiator CV. Alac.

157 Cossyphus macrodon Blkr. Mac. 193 Scarus coeruleopunctatus Rüpp. Alan.

158 „ Scboenleinii Ag. Alac. 194 „ micrognatbos Blkr. Alac.

l59 Tautoga melapterus CV. Mac. 195 „ naevius CV. Man.

160 Cbeilio auratus CV. Mac. Tan. 196* „ pulcbellus Büpp. Man.

161 „ bemicbrvsos CV. Mac. Man. Tan. 197 Plotosus anguillaris Cuv. Man.

162* Julis (Julis) amblrcepba- 198 Hemirarapbus Commersonii CV . Alac.

lus Blkr. !Man. Tan. 199* dispar CV. Tanaw.

163 „ ( )
dorsalis QG. IMac. Man. 200 ., Dussumierii CV. Alac.

164 „ ( „ )
Jansenii Blkr. Man. 201* „ Russellii CV. Alac.

165 „ ( „ )
lunaris CV. Mac. 202* Exocoetus unicolor CV. Mac.

166 „ ( „ )
leucorbyn- 203 Clupeoides macassariensis Blkr. Man.

cbos Blkr. Man. 204 Engraulis encrasicboloides Blkr. Alan. Tan.

167 „ (Halicboeres) baltea- 205 Saurus myops Cuv. Alan.

tus QG. , Man. 206 ., synodus CV. Alan.

168 „ ( „ )
bandanensis Blkr. Man. 207 Saurida nebulosa CV. Tanaw.

169 „ ( „ )
casturi Blkr. Tanaw. 208 „ tombil CV. Alac.

170 „ ( „ )
diescbismena- 209 Scopelus Dumerilii Blkr. Man.

canlboides Blkr. Man. 210*Brotula multibarbata T. Scbl. Tanaw.

171 „ ( „ )
elegans K.t.H. Man. Tan. 211 Rbombus pantherinus Rüpp. Man.

172 „ ( „ )
formosus Swains. Mac. Tan. 212 „ Mogkii Blkr. Man. Tan.

173 „ ( „ )
Harloffii Blkr. Mac. Tanaw. 213 Plagusia marmorata Blkr. Man.
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214 Conger baglo Cant. Jfac. 228* Monacanthus trichurus Blkr. Jlan.

215* „ vulgaris Cuv. Man. Tan. 229* Alutarius nasicornis T. Schl. Man.

2 1
6* Moringua microcliir Blkr. Man. 230 Ostracion cornutus L. Man.

2 1 7* Ophisurus colubrinus Richels. Man. 231 Dioelon punctatus Cuv. Mac.

218 Muraena colubrina Richels. ^lan 232 Gastrophysus argenteus J. !Müll. !Man.

219* „ lita Richels. Tanaw. 233 Arothron hypselogeneion Blkr. Man.

220* „ polyophthalmus Blkr. Man. 234 „ ? kappa Blkr. Tanaw.

221 „ variegata J. R. Forst. Man. 235 Anosmius Bennetti Blkr. Man.

222 Balistes aculeatus BI. Tanaw. 236* „ janthinoptcrus Blkr. Man.

223 „ armatus Lac. Man. 237* „ striolatus Blkr. Man.

224 „ lineatus BI. Man. 238 Syngnathus bueli Blkr. Tanaw.

225 „ praslinus Lac. Man. 239 Hippocampus kuela Blkr. Man.

22G* „ virielescens Lac. Tanaw. 240* „ mclanospilos Blkr. Man.

227 Pyroelon niger Rüpp. Man. Mac.

Van de bovengenoemde soorten zijn de met een * gemerkte. ten ge-

tale van 66, niet vermeld in mijne jongste bijdrage tot de kennis der

buma van Celebes, waardoor het daar vermelde cijfer van 622 (pag.

o2) zou stijgen tot 688. Eenige der in bovenstaande lijst voorko-

mende voor Celebes nieuwe soorten
,
zijn reeds vermeld in de opsom-

ming van vissclien van Celebes, voorkomende in het 2® deel mijner Eeis

door de IMinahassa en den Molukschen Archipel, waar ik bedoeld

cijfer reeds bragt tot 644.

In den jongsten tijd zijn nog enkele andere vischsoorten van Ce-

lebes bekend geworden, zooals Monacanthus aspersus IIoll. door den

heer Hollard en Microdonophis altipennis Kp (Ophisurus), Muraeno-

blenna tigrina Kp., Doiyichthys spinosus Kp. en Doryichthys auronitens

Kp door den heer Kaup.

Het aantal der van Celebes bekende vischsoorten bedraao;t thans

alzoo 693. De bovengenoemde soorten van heer Kanp zijn mij
,
met

uitzondering slechts van Muraenoblenna tigrina
,

slechts bij naam
bekend. Ik weet niet of daarvan beschrijvingen zijn gepubli-

ceerd.

Van de boven opgenoemde visschen beschouwd in als nieuw voor

de wetenschap Gunnellichthys pleurotaenia
,
Pomacentrus melanotus.
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Glypliisodon oxyodon en Muraena polyoplitliafmus
,
welker beschrij-

vin^en hieronder volden.ö o
Hierachter heb ik ook bijgevoegd de beschrijving van JSicydium

gymnauchen Blkr, eene soort, welke ik in 1855 tijdens mijn verblijf

te Manado ontdekte, doch welker beschrijving door een toeval niet

is opgenomen in mijne jongste bijdrage over de visschen van Celebes,

Soorten
,
nieuw voor mijne verzameling, doch in de wetenschap reeds

min of meer bekend, zijn de hieronder almede beschrevene Cory-

phacna scomberoides Lac. en Acanthurus gahhm Ehr.
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DESCRIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTICAE.

COnYPHAENOIDEL

Corrjphaena scomberoides Lac. Poiss. III p. 193. CV. Poiss. IX p. 234?

Coryphaen. corpore elongato compresso, altitudine 6 fere in ejus longitudine
,

latitudine

2 circiter in ejus altitudine; capite obtuso convexo supra rostrum carinato 6 fore in longi-

tudine corporis; altitudine capitis 1^- ad in ejus longitudine; linea rostro-dorsali valde

convexa; oculis diametro 3^ circiter in longitudine capitis; rostro obtuso oculo non vel vix

breviore; naribus oculo magis quam rostri apici approximatis; maxillis subaequalibus
, upe -

riore sub oculi dimidio posteriore desinente, vix plus quam 2 in longitudine capitis; den-

tibus maxillis pluriseriatis, serie externa seriebus internis majoribus, utraque maxilla utroque

latere p. m. 23 ;
dentibus vomerinis et lingualibus in tliurmam subovalem

,
palatinis utroque

latere in vittam elongatam antice et postice acutam dispositis; pracoperculo limbo posteriore

obliquo angulo rotundato, interoperculo suboperculoque margine membranaceo iimbriato-cre-

natis; operculo striis conspicuis divergentibus; squamis cycloideis minimis, conspicuis; trigo-

nis tlioraco-ventralibus
,
dorso superne ventreque inferne squamis lanceolatis; linea laterali

elevata antice undulata postice rectiuscula
;
pinna dorsali supra oculi partem posteriorem inci-

piente, antice corpore duplo vel paulo plus du-plo, postice corpore triplo vel plus triplo hu-

miliore, altitudine maxima 7 ad 8 in ejus longitudine; pinnis pectoralibus falcatis 8J- fere,

ventralibus acutis 7 \ circiter, caudali usque prope basin incisa lobis acutis.simis 4^- circiter in

longitudine corporis; anali longitudine Sf ad in longitudine corporis, antice quam pos-

tice altiore corpore plus triplo humiliore; colore corpore superne vlridl-marino
,
inferne mar-

garitaceo; pinna dorsali violacea; pinnis ceteris flavescentibus; pectoralibus facie posteriore

fuscescente, pectoralibus apicem versus, anali marginbm liberum versus violasccntibus
; cau-

dali violaceo-nigro marginata.

B. 7. D. 16/43 vel lG/44 - 59velG0. P. 2/18. V. 1/5. A. 3/23 vel 3/2G. C. 1/17/1

et lat. brev.
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.Synon. Osteo.jlossus Comm. ap. Lac. et CV. ?

Cor^phhie scomb rolde Lac. Poiss. III p. 193?

Habit. iNlacassai’
,
in mari.

Longitudo speciminis unici 452"'

Aanm. Deze soort is na verwant aan Corypaena hippurus van de

Middellandsche zee, maar mist de vlekteekening dezer laatste en ik

zou geneigd zijn haar voor identisch daarmede te houden, indien zij

niet geen enkel spoor vertoonde van vlekteekening. Misschien is de

ondenverpelijke soort dezelfde als die, welke Commerson waarnam in

een exemplaar, gevangen op IS"" z. b. en 134° w. 1. van Parijs, en

door Lacépède Coryphaena scomberoides werd genoemd. Bij mijn

voorwerp zijn de kleuren, vooral die der vinnen, blijkbaar in geen’

zeer "oed bewaarden toestand.C
De ondenverpelijke soort is de eenige van het geslacht Coryphaena,

welke mij van den Indischen archipel onder de oogen gekomen is.

Behalve deze soort zou bij Makassar, volgens den heer S. Müller ook

nog voorkomen Coryphaena chrysurus CV.

TEUTHIDES.

Acanthiirns gahhm Ehi'. CV. Vohs. X p. IGO. Büpp. Atl. Beise N. Afr.

Fisch. p. 58. Xeue Wirb. Abyss. Fisch. B. M. p. 131.

Acantli. corpore oblongo compresso, altitudine 3 ad 3r in ejus longitudine cum lobis

caudalibus, latitudine 3 circiter in ejus altitudine; capite subovali valde obtuso convexo b|

ad 6 in longitudine corporis cum lobis caudalibus, altiore quam longo; oculis diametro 3| ad

S| in longitudine capitis
;
linea rostro-frontali rostro et ubique convexa; rostro valde obtuso; osse

suborbitali oculi diametro plus duplo altiore; sulco praeoculari valde conspicuo curvato;

dentibus utraque maxilla Ifi ad 20 dimidio libero denticulato-crenulatis; limbo praeoperculari

valde obtusangulo; operculo parum, osse scapulari valde striatis; squamis sub-et praeocula-

ribus squamis corpore minoribus; squamis lateribus ctenoideis 12b p. m. in serie longitu-

dinali; linea lateralali ramosa; cauda spina oculo vix breviore ad multo longiore; pinnis

dorsali et anali postice obtusiusculis angulatis corpore triplo vel plus triplo humilioribus;

dorsali spina postica spinis ceteris longiore radio 1° paulo breviore; pectoralibus acutis !»
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ad 5| ,
ventralibus acutis '6] ad G, caudali o.\tcnsa medio postice convoxiuscula radiis angu-

laribus valde productis 3.^ ad 3‘ in longitudine corporis cum lobis caudalibus; colore corpore au-

rantiaco-fusco
;
macula pracorbitali albida

;
regione suprascapulari aurantiaca liiscia nigra longi-

tulinali operculo superne incipiente et supra mediam piunam pectoralem circiter delinente;

cauda vitta praospinali longitudinali nigra supra mediam pinnam analem circiter acute de-

sinente; cauda ad basin pinnae caudalis vitta albicante transversa; pinnis imparibus fuseis,

dorsali antice inferne albida, caudati postice albido marginata et vitta intramarginali lata

diffusa nigricante; pinna pectorali basi albida, post basin fuscescente, post ejus modiuu

fusco-violacea
,
postice late ilavo marginata; ventrali violascentc-fusca.

15. 5. D. 9/27 vel 9/28. P. 2/ii al 2/lG. V. 1/5. A. -8/25 vel 3/21 G. 1/1 4/1 et

lut. brev,

Svn. C/iaeio.lon gulihm Forsk. Descr. anim. p. 64.

Acanthure ga/un CV. Poiss. X p. 150.

ilalilun Arab.

liabit. Macassar, in mari.

Longitudo 2 speciminum 232" et 290"'.

Aanm. Deze soort was tot nog too slechts bekend van de Roode

zee en van IMaiiritius. Zij is gemakkelijk herkenbaar aan den zwar-

ten operkcl-bovenschouderband
,

in de groote Histoire naturelle des

Poissons beschreven, doch waarvan noch door Forskaol, noch door

den heer Rüppell is melding gemaakt. De heer Rüppcll brengt zeel-

ten onregte de afbeelding van Seba in het o® deel van zijnen The-

saurus tab. 25 pg. 3 tot Acanthurus gahhm, zijnde die afbeelding

eene zeer goed herkenbare voorstelling van Acanthurus glaucopa-

reius Forst.

BLENNIOIDEI.

GuNNiuLLICIITIIYS Blkr.

Corpus valde elongatum compressum. Pinnae dorsalis, caudalis et

analis distinctae, non unitae; dorsalis unica indivisa radiis omnibus

flexilibus; ventrales biradiatae, vix ante pinnas pectorales insertae.

2
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A])ertura branchialis verticalis mediocris. Membrana branchiostega

radiis G. Cutis squamosa. Dentes maxillis pluriseriati inaequales
;
den-

tes vomerini vel palatini nulli. Operculum anacanthum. Labium infe-

rius in lobum liberum ovalem productum.

Aanm. Dit geslacht is het naaste verwant aan mijn in Mei 1856

opgesteld geslacht Pholidichthys
,
Avaarvan het voornamelijk versehilt

door het niet vereenigd zijn der vertikale vinnen, de vertikale, niet

tot onder de Avangen verlengde
,
kieuAA’spleet

,
het beschubt zijn des lig-

chaams
,
de kinkAvab

,
en de gedaante van den staart, Avelke, tot aan de

staartvin toe weinig smaller Avordende, volstrekt niet die toegespitste

gedaante heeft
,

AA’elke bij Pholidichthys in het oog valt.

GwmelUchihys pleuroiaenia Blkr.

Gunnelliclitli. corpore valde elongato compresso, altitudine 15 circiter in ejus longitudine,

latitudine 1 ad I3 in ejus altitudine; capite 8* ad 8^ in longitudine corporis, duplo cir-

citer longiore quam alto; linea rostro-dorsali capite convexa; oculis diametro 6 ad 7 in lon-

gitudine capitis, diametro 1 circiter distantibus; rostro obtusiusculo convexo oculo non bre-

viore; cirris orbitis verticeque nullis; maxilla superiore maxilla inferiore paulo breviore
, sub

oculi parte anteriore desinente; dentibus maxillis pluriseriatis acutis, serie externa seriebus

internis majoribus, antice utraque maxilla dentibus 6 p. m. ceteris majoribus caninoideis

curvatis; squamis in cute sparsis minimis vix conspicuis, operculis verticeque quam cetero cor-

pore multo parcioribus
;
linea laterali inconspicua

;

pinna dorsali paulo post basin pectoralis inci-

piente corpore plus duplo humiliore, medio et postice quam antice paulo altiore; pectorali-

bus obtusiuscule rotundatis capite minus duplo brevioribus; ventralibus gracillimis oculo

paulo longioribus; anali postice in 2a quarta corporis parte incipiente, corpore duplo circi-

ter humiliore
;
caudali obtusa rotundata longitudine 1 ^ circiter in longitudine capitis

;
colore

corpore superne roseo-viridescente, inferne roseo-margaritaceo; vitta rostro-oculo-caudali fusco-

violacea margaritaceo limbata oculo graciliore usque supra mediam pinnam caudalem produc-

ta; pinnis flavo-hyalinis ,
dorsali vitta longitudinali intramarginali lata nigricantc-fusca.

B. 6. D. 59. r. 11 vel 12. V. 2. A. 3 1. C. 17 vel 18 lat. brev. incl.

Habit. Manado, in mari.

Longitudo 2 speciminum 70" et 72".
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GOBIOIDEI.

•
! i : ^ 1 j

Sicydium gymnauchen Blkr.

Sicycl. corpore elongato compresso, altitudine 7 ad S in ejus longitudine; capite convexo

obtusiusculo 5 circiter in longitudine corporis, duplo circiter longiore quam lato ac alto;

oculis diametro 4 ad 4^ in longitudine capitis, diametro 1 circiter distantibus; rostro obtuso

convexo ante os prominente; rictu obliquo sub oculi parte anteriore desinente; dentibus

labialibus setiformibus aetate provectioribus lentis ope conspicuis
;
dentibus maxilla inferiore

parvis subaequalibus
;
dentibus maxilla superiore setaceis confertissimis; labio superiore car-

noso; squamis ctenoideis, capite, nuclia, dorso antice regioneque thoracica nullis, post re-

gionem thoracicam subaequalibus 40 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali spinosa acu-

tiuscula corpore humiliore; dorsali radiosa dorsali paulo altiore corpore liumiliore antice
' "

angulata postice humili; pectoralibus filosis obtusis capite vix brevioribus; anali dorsali ra-

diosa non altiore antice rotundato-angulata postice humili; caudali emarglnata lobis acutius-

culls 5 et paulo ad 6 in longitudine corporis; colore corpore superne viridi, inferne mar-

garitaceo; fasciis corpore nigris transversis 8, foscia 1» oculari, 2» nucho thoracica, 8» basi

caudalis approximata, fasciis gracilibus 4 vel 5 posterioribus oblique antrorsum descendenti-

bus; pinnis roseo-hyalinis
;
basi analis punctis nigricantibus.

Variat. Fasciis corpore diffusis et latis vel nullis.

B. 4. D. 5— 1/9 vel 1/MO. P. 19 p. m. V. \ ’p. A. 1/10 vel 1/11. C. 1/12/1 et lat.

plur. brev.

Synon. Nikat jNIanad.

Piabit. Manado, in aquis fluvio-marinis.

Longitudo plus quam 300 speciminum 23'’' ad 34"'.

Aanm. Deze kleine Sicydium is opmerkelijk in liaar geslacht we-
gens hare uitgerande staartvin en het onbeschubt zijn van nek en
voorste gedeelte der zijden. Zij komt te IManado bij duizenden ter

markt, en schijnt daar geen onbelangrijk artikel uit te maken van
de voedingsmiddelen der lagere volksklasse. Deze vischjes worden
in groote menigte in de rivier van Manado, niet ver van hare uit-

watering in zee
,
gevangen.O 7 0 0
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ClimOXECTEOlDEI.

Anictmarius raninus Cant. Catal. ]\lal. Fisli. p. ’202, Blkr, Nat. L Ned.

Ind. 111 p. 707.

Antcnii. corpore ovali compresso, altitudine 2^ ad 2' circiter in ejus longitudine
, latitu-

dine 1?^ ad 3 circiter in ejus altitudine; oculis diametro 3^ ad 4 in longitudine ma.xillae su-

])erioris
;
rictu valde oLlicpio postrorsuin descendente; maxilla superiore 7 circiter in longitudine

corporis; dentibus acutis, supramaxillaribus et inframaxillaribus antice triserlatis postice bi- et

nniseriatis ,
vomerinis et palatinis bi-ad (ri-seriatis

; apertura branchiali rotunda oculo non ma-

jore; cute toto corpore piiinisquc maxima parte squamulis graniforinibus laevdbus confertissimis par-

vis sed conspicuis; tuberculis corpore nullis; fimbriis dorso lateribusque parcissimis, labiis,

mento ventreque sat numerosis membranaceis oculo vulgo longioribus valde conspicuis

;

linea laterali foveis parvis notata valde curvata; radio rostro libero tuberculo glabro apice

rostri inserto brevissimo simplice oculo non vel vix longiore, apice interdum clavato
;
j)inna

dorsali spinosa spina 1“ libera acutiuscula mem brana graclllima fimbriata; spina dorsi 2u spina

D duplo fere longiore membrana mediocri fi.nbriata, parum antrorsum flexili; dorsali radiosa anali-

(|ue rotundatis altitudine subaequalibus corpore duplo circiter humilioribus, dorsali anali

duplo vel plus duplo longiore; caudali obtusa rotundata 3^ ad 4 in longitudine corporis;

ventralibus maxilla superiore non brevioribus; colore corpore pinnisque umbrino-aurantiaco

vel flavo; capite corporeque violaceo-fusco irregulariter nebulato A’el fasciato, nebulis vel

fasciis hinc inde maculis parvis nigricantibus,- fimbriis cutaneis vulgo flavis; capite corpore-

que interdum insujier guttulis sparsis luteis; vittis violasccnte-fuscis dorsali radiosa 4 ad 8 obli-

quis postrorsum descendentibus, caudali 3 ad 5 p, m. transversis, anali 2 vel 3 longitudi-

nalibus, ])ectoralibus 1 ad 3 transversis; ventralibus irregulariter violascente-fusco maculatis.

B. G. 1). 2— 12 (i post, flss.) I’. 10 vel 11 (omn. simpl.). V. 5 ( omn. simpl. ). A.

8 vel 7 ( G fss.
)

C. 1 simpl. 7 fiss. 1 simjil.

fSvnon. llann piscatrix ainericana cornuta- spinosa Seb. Thesaur. 1 p. 118 tab. 74 flg4?.

Visclildlccursch mei een gedoorncleu hoorn op den neus Seb. ibid?

l.ophius histrio var. warmoraliis 111. Schn. Syst. posth. p. 142.

Ilalrachus woUis Klein ISIiss. Pise. 111. p. IG tab. 3 fig 4?.

Jophius conci?icinensis Shaw?

Lophius raitinus Tiles. Mem. Soc. Xat. Mose. XI tab. IG.

Lophins (jeo(jri)phic 2is QG. Zool. Voy. Uranie I p, 355 tab. C5 fig 3.

Jtaudroie rjeoijraphique QG. ibid.

Chironecies marmoratus Cuv. Less. Zoul. Yciy. Coquille II Poiss. tab. IG fig. CV.

Puiss. XII p. 2D‘J, Tcmm. Schl. Faun. Jap, Poiss. p. 15Ö tab. 81 fig. 1,

Chironede marhré Cuv. Less. CV. ibid. ibid.
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C/iironecles raniniis liiclids. Kop. 1 5'' meet. Krit. Assoc. 1815 Iclitli. Cliin. Jap. p. 20J.

CaJa pouflom Inclig. INIal.

J!a?iaoo(jose Japonens.

Ilabit. Macassar
,

in mari.

Amboina in mari.

AValiaai
,
Cerain septentrionalis, in mari.

Lawajong, Solor insulae, in mari.

Longitudo 7 speciminum 52"’ ad 8 1"’.

Aanm. Van mijne 7 voorwerpen dezer soort zijn er geene twee, wel-

ke ten opzigte der kleurteekening van ligcliaam en vinnen op elkan-

der gelijken. Zij zijn afkomstig van IMakassar, Amboina, "Wbdiaai en

J.,awajong. De soort is ook bekend van Nieuw- Guinea
,

Ib’nang, Hin-

dostan en Japan.

PO.AIACENTDOIDEI.

Fomacentrus mclanotus Blkr.

Pomac. corpore oblongo compresso, altitudine 3 fere in ejus longitudine, latitudine 2j circi-

ter in ejus altitudine; capite obtuso 5 fere in longitudine corporis, vi.x vel non altiore quam

longo; oculis diametro 3 circiter in longitudine capitis ,• linea rostro-frontali declivi rectiuscula;

osse suborbitali sub oculo oculi diametro multo humiliore, inferne et postice emarginato mar-

gine posteriore valde conspicue dentato
;
dentibus utraque maxilla obtusis 40 ad 42; praeoper-

culo subrectangulo angulo rotundato
,

margine posteriore valde conspicue dentato
;
operculo

postice spina nulla; linea laterali sub initio pinnae dorsalis radiosae interrupta; squamis lateribus 28

p. m in serie longitudinali; pinna dorsali spinosa spinis mediocribus postrorsuin sensim accrescenti-

bus, spina postica spina antica plus duplo longiore membrana interspinali vix emarginata
;
dorsali

radiosa dorsali spinosa altiore, rotundata
,
corpore duplo circiter humiliore

;
pectoralibus obtusis

rotundatis, 5 et paulo, ventralibus acutis radio 1° in fdum breve producto 4 circiter, caudali

emarginata lobis obtusiuscule rotundatis superiore inferiore longiore 4^- circiter in longitudi-

ne corporis; anali obtusa rotundata dorsali radiosa paulo humiliore, spina 2“ spina L'iplus

duplo longiore; colore capite superne dorsoque antice violaceo-fusco
, capite inferne, dorso

postice
,
lateribus ventreque flavo; iride fusca et aurea; genis, operculis regioneque suprascapulari

ocellis inaequalibus albido-margaritaceis
;
operculo superne ocello nigro-fusco

;
regione anali late

fusco-violacea
;
pinna dorsali spinosa usque ad spinam^,>^ circiter fusco-violacea fascia intramar-

ginali aurea, post spinam 1Ü" aurantiaca fusco marginata; dorsali radiosa et anali aurantiaco-
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flavis, anali antice late fusco-violaceo marginata; pectoralibus roseo-liyalinis basi aureis
;
ven-

tralibus et caudali roseo-flavescentibus.

B. 5. D. 13/13 vel 13/14. P. 2, 15. Y. 1/5. A. 2/l3 vel 2/14. C. 1/13 /1 et lat. brev.

Ilab. Manado, in mari.

Longitudo specimineis unici 114'”.

Aanm. Deze fraaie soort is zeer gemakkelijk herkenbaar aan hare ei-

genaardige klenrteekening. Zij is zeer na veiAvant aan Pomacentrus

notophthalmus Blkr, van welke zij zich voornamelijk slechts onder-

scheidt door de afwezigheid van de ronde licht geringde donkere

rugvinvlek en eenige andere bijzonderheden der klenrteekening.

Het komt mij zelfs niet onwaarschijnlijk voor, dat het later zal blij-

ken, dat Pomacentrus melanotus slechts als eene verscheidenheid

van Pomacentrus notophthalmus zal behooren beschouwd te worden.

Ghjphisodon oxyodon Blkr.

Glvpliis. corpore oblongo compresso, altitudine ad 2 } in ejus longitudine, latitudine

2| circiter in ejus altitudine; capite obtuso 4 circiter in longitudine corporis, vix vel non

altiore quam longo
;

oculis diametro 2 J circiter in longitudine capitis
;
linea rostro-dorsali

nucha convexa, capite declivi convexiuscula; rostro oculo multo breviore; osse suburbitali non

squamato, angulo oris oculi diametro plus duplo humiliore; maxillis aequalibus superiore sub

oculi margine anteriore desinente; dentibus utraque maxilla p. m. 40, maxilla superiore

acutis longitudine inaequalibus
,
maxilla inferiore acutis ex parte apice laterali accessorio mu-

nitis; praeoperculo obtusangulo angulo rotundato; squamis lateribus 28 p. m. In serie lon-

gitudinali; linea laterali sub anteriore dimidio dorsalis radiosae interrupta, antice tubulis

simplicibus, cauda poris conspicuis notata; pinna dorsali spinosa spinis mediocribus postrorsum

sensim accrescentibus ,
spina antica spina postica duplo circiter breviore; dorsali radiosa

angulata, dorsali spinosa altiore, corpore minus duplo humiliore; pectoralibus i’otundatis
4

J-

circiter, ventralibus acutis et caudali vix emarginata angulis obtuse rotundata 4 circiter in

longitudine corporis; anali angulata dorsali radiosa vix humiliore spina 1“ spina 2“ duplo

circiter breviore; colore corpore pinnisque nigricante-violaceo; fasciis corpore superne 3 albidis

obliquis; fascia anteriore rostro-supraoculo-posttemporali supra lineam lateralem sub spinis dorsi

anterioribus desinente; fascia secunda lateribus superne sub spina dorsi 8^ circiter incipiente

et dorsalis radiosae partem anteriorem intrante; fascia 3a cauda antice incipiente et dorso

caudae cum fascia lateris oppositi unita; capite insuper fascia albida mento-praeopcrculari

;
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lateribus antice macula latissima diffusa albida; dorsali sj)iuosa basi spinae S-'’® ocello albido.

B. 0. D. 13/12 vel 13/13. P. 2/1 4. V. l/ó. A. 2/l3 vel 2/14. C. 1/13/1 et lat. brcv.

liabit. Manado, in mari.

Longitudo speciminis unici 4G"'. *

Aanm. Dezc soort, hoezeer tot het geshieht Glyphisotlon belioo-

rende en als zoodanig sleehts eene enkele rei kaakstanden bezittende

,

heeft de tanden der bovenkaak niet afgeknot of iiitgerand maar spits

en van voren naar achteren in lengte afneinende. Ook de tanden

der onderkaak zijn meer spits dan stomp te noemen. De soort is

overigens bij den eersten oogopslag te herkennen aan hare drie

parelwitte schuinsche rngbanden
,

Avelke sterk nitkoinen op de bruin-

violette "rondkleur des liiivhaanis.O ^

:muiiaexoidei.

Muraena pohjophthülmus Blkr.

Muracn. corpore valde elongato compresso, altitudine 19 ad 20 in ejus longitudine; ca-

pite acuto 8 circiter in longitudine corporis, minus triplo longiore quam alto; oculis diame-

tro 13 circiter in longitudine capitis
;
naribus anterioribus tubulatis, posterioribus non tubulatis;

linea rostro-dorsali rostro et vertice convexa, supra oculos concaviuscula; rostro acutiusculo con-

vexo oculo duplo circiter longiore, non ante maxillam inferiorem prominente; rictu post

oculum producto 3 circiter in longitudine capitis
;
dentibus acutis

,
conicis; dentibus palatinis bise-

riatis inaequalibus utroque latere serie externa p. m. 10, serie interna p. m. 0 vel 7; dentibus

nasalibus periphericis biseriatis palatinis longioiybus serie externa p. m. 12, serie interna p.

m. 8 ,
mediis insuper 3 subulatis; dentibus vomerinis subbiseriatis cii’ca lineam palati mediam sub-

alternantibus, brevibus p. m. 12 ;
dentibus inframaxillaribus anterioribus biseriatis, posterioribus

uniseriatis, utroque latere serie externa p. m. 20, serie interna 3 vel 4 dentibus seide externa

longioribus; apertura branchiali paulo infra mediam altitudinem corporis sita, oculo majore; linea

laterali inconspicua
;

pinna dorsali paulo ante aperturam branchialem incipiente
,
corpore plus du-

plo humiliore
;
anali postice in anteriore dimidio corporis incipiente, dorsali humiliore; caudali

acutiuscule rotundata; colore corpore pinnisque Havescente-albido; corpore maculis rotundis

nigricante-fuscis
,
capite et ventre quam dorso, mediis lateribus caudaque minoribus, capite et cor-

pore antice iii series longitudinales 4 vel 5 ,
corpore postice in series longitudinales 3 dispositis;
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maculis ilorso, mediis lateribus caudaque centro puncto aureo ornatis; pinnis dorsali el anali

maculis rotundis parvis nigricante-fuscis in seriem longitudinalem unicam dispositis,- iride

maculis parvis fuscis ornata.

290 p. m. A. 220 p. m. C. 10 p. m.

Ilab. INIanado, in mari.

Longitudo speciminis unici IIG'".

Aaiim. Deze soort lierimiert door liare lichte kleuren en geoogde

ronde vlekken Muraena tigrina lUipp, maar zij onderscheidt er zich

van doordieii er de vlekken, die der vinnen medegerekend, in 5

tot 7 overlangsche reijen geplaatst zyn en veelal in het midden

een goudkleurig vlekje hebben. Het tandenstelsel van ÏMuraena

tigrina is door den heer liüppell niet tot in bijzonderheden beschre-

ven en de getallen der vinstralen zijn, zooals gewoonljk in de be-

schrijvingen der Muraenen bij de verschillende ichthyologen
,
niet

aangegeven. Mijne soort behoort tot de groep van het geslacht

met tweereijige gehemelte-, neus- en onderkaakstanden.

Scripsi Batavia Calendis Februarii MDCCCLVII.
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De heer D. S. Hoedt, aan wien de ichthyologie Y’an den Moluk-

sclien archipel reeds zoo groote verj)ligting heeft, eenige maanden
geleden van Batavia naar Amhoina terug keerende, verbleef op die

teriigreize eenigen tijd te Makassar. Hij maakte zich dat verblijf ten

nutte door een aantal vischsoorten te verzamelen, welke welwillend

aan mij werden afgestaan. Ik ontving deze vischsoorten, kort nadat

mijne Tiende bijdrage tot de kennis der vischfauna van Celebes was

afgedrukt en hoezeer zich daarbij geene soorten bevonden, welke in

de wetenschap nog niet geregistreerd zijn, trof ik er een vrij groot

aantal aan, welke nog niet van Makassar oneen twaalftal, welke tot

dus verre van Celebes nog niet bekend geworden waren. De bedoel-

de verzameling was zamengesteld als volgt.

1 Serranus micropi’ion Blkr.

2 Mesoprion decussatus K. v. II.

3 Lethrinus opercularis CV.

4 Diagramma crassispinum Rüpp.

5* Scolopsides cancellatus CV.

6 „ lycogenis CY.

7 Scolopsides margaritifer CV.
8 Sillago malabarica Cuv.

9* Ambassis nalua CV.

10* Minous monodact}'lus CY,

11 Upeneus barberinus CV.

12 Upeneoides variegatus Blkr.
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13 Gerres kapas Blkr. 35 Fistularia immaculata Comm.

14 „ filamentosus CV. 36* Pomacentrus clirysopoecilus K. v.

15 „ oyena CV. 37* „ fasciatus K. v. H.

16* Chaetocloii octofasciatus BI. 38*
,, trimaculatus CV.

17 „ vagabundus 131. 39* Glyphisodon melas K. v. II.

18* „ dorsalis Ilwdt. 40 „ rahti CV.

19 Holacanthus mesoleucos CV. 41*
,, trifasciatus Blkr.

20 Caranx Forsteri CV. 42* Heliases cinerascens CV.

21 Carangoides praeustus Blkr. 43 Cossyphus macrodon Blkr.

22* Selar para Blkr. 44 Tautoga melapterus CV.

23 Gazza equulaeformis Rüpp. 45 Julis (Julis) dorsalis QG.

24 Amphacantlms dorsalis CV. 46* Scarus aeruginosus CV.

25 „ corallinus CV. 47* Albula bananus CV.

2G „ guttatus CV. 48* Harengula moluccensis Blkr.

27 ,,
virgatus CV. 49 Saurida nebulosa CV.

28 Acanthurus gahhm Ehr. 50* Kliombus Mogkii Blkr.

29 Kaseus annulatus Blkr. 51 Arothron ? kappa Blkr.

30 „ brevirostris CV. 52* Monacanthus choiroceplialus Blkr.

31* Mugil melanocbir K. v. II. 53* „ Ilouttuyni Blkr.

32* Atherina Temminckii Blkr. 54 Triacanthus oxycephalus Blkr.

32* Petroskirtes polyodon Blkr. 55 Ostracion cornutus L.

3 L* Callionymus sagitta Pull. 56 Gastrotokeus biaculeatus Heek.

Van de bovengenoemde soorten zijn nieuw voor de kennis der

fauna van Makassar de 22 met een * gemerkte, van welke tevens

nieuw zijn voor de kennis der fauna van Celebcs: Ambassis nalua

CV.
,
Minous monodact}dus CV.

,
Cliaetodon octofasciatus BI.

,
Seiar

para Blkr, Mugil melanocbir K. v. H.
,
Petroskirtes polyodon Blkr,

Pomacentrus fasciatus K. v. H.
,

Heliases cinerascens CV.
,

Scarus

aeruginosus CV.
,

Albula bananus CV.
,
Monacanthus choiroceplialus

Blkr en Monacanthus Houttuvni Blkr. — Het aantal van Celebes

bekend gewordene visclisoorten bedraagt thans 704.

Dalavia Jurv'j 1857.
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Siiikawaïig, na de onderwerping der cliinesclie opstandelingen van

westelijk Borneo eene der voornaamste Nederlandsclie vestigingen ter

westkust van Borneo, was tot nog toe in een natuurkundig opzigt

volkomen onbekend. Een aantal reptiliën in de omstreken dier ves-

tiging verzameld en mij door den lieer J. W. Boelandt aangeboden
,

beb ik vermeld in een berigt, opgenomen in het 13^ deel van het

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Gelijktijdig met

die reptiliën gewerd mij eene verzameling van vischsoorten, nabij

Sinkawang gevangen, door de welwillendheid van den heer J. II. A.
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Ij. Soimemann riebcntlscli, officier van gezondheid der 1® kl.
,
dief

van de geneeskundige dienst ter Borneo’s Westkust. Deze verzame-

ling bestond uit 35 soorten t. w.

I * Lobotes erate CV. 19* Arius suudaicus Blkr jr Bagrus sondai-

2 Sillago malabarica Cuv. cus CV.

o Polvnenius borneënsis Blkr. 20 truncatus CV.

4* Otülithus biauritus Cant. 21 Plotosus unicolor CV.

5 Otolitlius microdon Blkr. 22 Belone caudiinacula Cuv.

G Corvina Kublii CV. 23* Ileiniramplms Georgii CV.

7 Scatopliagus argns CV. 24* Cliirocentrus dorab CV.

S* Anabas inacroceplialus Blkr. 25* Pellona pristigastroides Blkr.

9 Polvacanthus Ilelfricliii Blkr. 26 Pristigaster tartoor CAk

10* jNIegalaspis Pottleri Blkr. 27* Engraulis Gravd Blkr.

11* Lactarius delicatulus CV. 2S* ., mystacoides Blkr.

12* Stromatcoides atoukoia Blkr. 29 „ Pfeififeri Blkr.

13 „ cinereus Blkr. 30 Coilia macrognathos Blkr.

14* Kurtus indicus BI. 31 Chatoessus cliacunda CA’’.

1 5 Equula ensifera CV. 32* Plagusia quadrilineata K. v. II.

16 Tricliiurus savala CV. S3 Arotliron potainophilus Blkr.

17* IMugil sundanensis Blkr. 3t Syngnatlius boaja Blkr.

18* Gobius clilorostigmatoides Blkr. 35* Carcliarias (Prlonodon) javanicusBlkr.

Deze 35 soorten zijn de eerste en eenigc, welke tot nog toe van

Sinkawang zijn bekend geworden, doch alle zijn reeds in de regis-

ters der wetenschap van andere plaatsen vermeld. 17 dier soorten

kende men ook reeds van andere plaatsen van Borneo, doch 18, de

met een * gemerkte, zijn ook nieuw voor de kennis der fauna van

Borneo. liet geheele aantal mij thans van Borneo bekend geAvorde-

ne vischsoorten, in mijne laatste bijdrage over dit ondenverp gebragt

op 258 stijgt daardoor tot 2TG. — De eenige soort, niemv voor mijne

verzameling is:



IC II T II YO LOG I SC II E FAUNA VAN B O II N E O. o

OtoUthus hlauritus Cant. Catal. ]\Ial. Fisli. p.-57.

Otol. corpore elongato compresso, altitudine (3.1 ad 7 in ejus longitudine, latutidinel: cir-

citer in ejus altitudine; capite acutiusculo convexo 4^ ad in longitudine corporis ; altitu-

dine capitis 1? circiter in ejus longitudine; oculis oblongis diametro horizontali 6 ad 7 in

longitudine capitis; linea rostro-dorsali convexa; rostro obtusiusculo convexo oculo vix longiore

;

osse suborbitali sub oculo oculi diametro verticali vix humiliore; maxilla superiore maxilla

inferiore inferne lepidota paulo longiore post oculum desinente 2J fere in longitudine ca-

pitis; maxilla inferiore poris conspicuis; dentibus maxillis setaceis pluriscriatls
, maxilla

superiore serie extenia majoribus utroque latere 9 p. m. quorum subanticis caninis 1 vel 2

curvatis sat magnis, maxilla inferiore serie interna majoribus utroque latore 5 ad 6 caninis

inaequalibus distantibus; praeoperculo subrectangulo angulo rotundato crenulato-dentato nec-

aculeato; squamis cephalicis dorsalibusque plerisque cycloideis, lateralibus ventralibusque ex parte

ctenoideis; squamis linea laterali squamis ceteris majoribus dorsalibus et ventralibus squamis

lateribus et cauda minoribus; squamis 120 p. m. in serie longitudinali supra lineam latera-

lem; linea laterali simplice usque ad apicem pinnae caudalis producta; pinna dorsali spinosa tri-

gona corpore duplo circiter humiliore, multo longiore quam alta, spinis gracilibus flexilibus;

dorsali radiosa dorsali spinosa triplo fere longiore et ea vix vel non humiliore
, obtusa

;
pec-

toralibus obtusiuscule rotundatis 6 circiter, ventralibus acutis 8^ circiter, caudali rhomboidea

acuta 6 circiter in longitudine corporis; anali obtusa rotundata corpore duplo circiter humi-

liore spina la spina 2» plus triplo breviore, spina 2» parte radiosa plus duplo humiliore;

corpore superne griseo-viridi
,

lateribus virldl-aureo, inferne griseo-albido
,
ubique fere arena

fusca densissime obsito; pinnis flavescentibus arena nigricante ubique fere densissime obsitis;

iride flava.

13. 7. D. 9— 1/28 vel 9— 1/29 vel 10 -1/28 vel 10—1/29. P.‘ 2 18 V. 1/5. A. 2/7

vel 2/8. C. 17 et lat. brev.

Syn. Salnmpid et Djarang-gigi i\Ialay. Fret. Malace.

Ilab. Singkawang, in aquis fluvio-marinis.

Longitudo speciminis unici 299"'.

Aanm. Deze soort is gemakkelijk herkenbaar aan hare slanke ge-

daante, betrekkelijk lagen kop, en de bijzonderheden van het tan-

den- en sclmbstelsel. De schubben zijn er kleiner dan bij eenige

andere soort mijner verzameling en opmerkelijk, doordien zij, die



4 ELFDE BIJDR. I C II T II. BORNEÜ.

der zijden uitgezonderd, meest alle gladrandig en alzoo cykloïde schub-

ben zijn. De soort is uitvoerig beschreven door den heer Cantor. In

de wateren van Singapore, Pinang, Malakka, Tenasserim en de Lan-

cavy-eilanden schijnt zij niet zeldzaam te zjn. De zwemblaas levert

cene voortreffelijke soort van vischlijm op, welke eene waarde heeft

van 40 tot 45 spaansche dollars de pikol.

Batavia Mei IS 57.
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In liet begin dezer maand ontving ik Avedcr eenige vischsoorten

van Amboina
,
verzameld door den heer D. S. Hoedt

,
AA’elke gedeel-

telijk tot de meest zeldzame van Amboina’s fauna beliooren. Deze
soorten zijn slechts 7 in getal t. av.

* Anthias aplodactykis Blkr.

* Holocentmm melanospilos Blkr.

Upeneus oxycephalus Blkr.

Acanthurus Rüppellii Blkr.

* Cossyphus bilunulatiis CV.

1'ierasfer Brandesii Bikr ti: Oxybeles Brandesii Blkr.

^ Ceplialoptera Kuhlii Valeuc.

\'ijf dezer soorten, de met een * geteekende, zijn nieuw voor do

kennis der fauna van Amboina, zoodat thans 787 soorten van daar

bekend zijn. Vier dier vijf soorten zijn niemv voor mijne verzame-

ling en voor de kennis der fauna A’an de Moluksche AA'ateren en de

tAvee eerstgenoemde tevens nieuAV voor de Avetenschap.

Ik laat hare beschrijvingen hier volgen.
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HOLOCEXTEOIDEI.

Iloïocenirum melanospllos Blkr.

IIoloc. corpore oblongo compresso, altitudine 3’- circiter in ejus longitudine, latitudine

2 circiter in ejus altitudine; linea rostro-frontali convexa; capite obtusiusculo 3'- fere in

longitudine corporis; altitudine capitis 1|- circiter in ejus longitudine; oculis diametro
3J-

circlter in longitudine capitis; orbita superne, postice et inferne denticulata, inferne antice

spina nulla; spinulis nasalibus utroque latere 2 brevibus; rostro convexo obtusiusculo oculo

minus duplo breviore; osse nasali apice rostri spina deorsum spectante; osse suborbitali

emarginato dentibus bene conspicuis postrorsum spectantibus; maxillis aequalibus, superiore

maxime protractili sub oculi dimidio anteriore desinente; dentibus opercularibus numerosis;

spina praeoperculari limbum opercularem multo superante oculo breviore
;
operculo spinis 2 vali-

dis superiore inferiore longiore; vertice lateribus cristulis 6 vel 7 divergentibus; osse scapu-

lari leviter dentato; lineis dorsali valde convexa, ventrali rectiuscula; squamis lateribus 36

ad 38 p. m. in serie longitudinali, singulis denticulis margine libero valde conspicuis; pinna

dorsali usque ad basin fere incisa
,
spinis mediocribus, membrana interspinali valde incisa, spinis

3^, 4^ et 5» spinis ceteris longioribus corpore duplo circiter liumilioribus
,

spinis 3 posticis

spina la brevioribus; dorsali radiosa acuta convexa dorsali spinosa paulo altiore; pinnis

pectoralibus acute rotundatis
,
ventralibus acutis et caudali profunde incisa lobis acutis rotun-

datis 5 circiter in longitudine corporis; anali spina 3^ maxima, parte radiosa convexa non

sed spina dorsi longissima multo longiore; corpore aureo-rubro vittis 7 vel 8 longitudinali-

bus roseo-margaritaceis
;
iride flava et rubra

;
pinnis radiis roseis

;
membrana dorsali spinosa

et ventralibus lutescente, pinnis ceteris roseo-hyallna; axilla macula magna nigra; macula

insuper nigra basi dorsalis radiosae magna et media basi analis et caudalis mediocri
;
mem-

brana anali spinam 3™ inter et radium Im maxima parte nigricante.

B. 8. D. 11. 1/12 vel 11. 1/13. P. 2/12. V. 1,7. A. 4/'9 vel 4/10. C. 0. 1/17/1.5.

Ilab. Amboina, in mari.

Longitudo speciminis unici 140'".

Aanm. De onderwerpelijke is de dertiende soort van Holocentrum

van den Indischen Archipel, door mij waargenomen. Zij is vooral ge-

kenmerkt door de zwarte vlekken in de oksels en aan den grond

der straalachtige rngvin
,
aarsvin en staartvin.
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SEKRAXOIDEI.

Anthias aplodactyïus Blkr.

Anth. corpore oblongo compresso, altitudine 3^ fere in ejus longitudine cum, 2’ fere

in ejus longitudine absque pinna caudali; latitudine corporis 2^ circiter in ejus altitudine;

capite obtuso convexiusculo 4 et paulo in longitudine corporis cum, 2^- circiter in longitu-

dine corporis absque pinna caudali, longiore quam alto; linea rostro-dorsali nueba et ante

oculos convexa; oculis diametro 3^ circiter in longitudine capitis; osse supramaxillari squa-

mis squamis rostralibus non minoribus tecto; maxilla inferiore alepidota utroque ramo inferne

poris 5 distantibus valde conspicuis munito
,
poro postico praeopcrculi margini inferiori maxime

approximato; maxilla superiore maxilla inferiore breviore sub medio oculo circiter desinente ,

dentibus pluriseriatis serie externa majoribus conicis inaequalibus curvatis, antice caninis 2

curvatis mediocribus, dentibus seriebus internis brevissimis antice caninis 2 curvatis medio-

cribus; maxilla inferiore dentibus pluriseriatis serie externa seriebus ceteris (caninis exceptis)

longioribus gracilibus antice caninis 2 mediocribus; caninis curvatis mediocribus utroque ramo

maxillae infeinoris serie dentium externa antice 1 vel 2 medium versus 3 vel 4 inaequalibus; denti-

bus vomerinis et palatinis pluriseriatis aequalibus; rictu valde obliquo; praeopcrculo subrec-

tangulo angulo rotundato postico et angulo denticulato denticulis conspicuis angularibus

ceteris paulo majoribus, inferne edentulo; subopcrculo interoperculoque denticulatis; oper-

culo spinis conspicuis 3, media ceteris longiore, superiore obtusa; dorso elevato ventre con-

vexiusculo multo altiore; squamis ciliatis capite basi squamatis, corpore basi non squamatis,

praeoperculo 6 p. m.
,
operculo 5 vel G, lateribus 40 p. m. in serie longitudinali; linea la-

terali antice valde adseendente et curvatura valde aperta caudam versus descendente
,
singu-

lis squamis tubulo subsimplice notata; pinna dorsali spinosa basi squamata spinis crassis

validis mediis ceteris longioribus corpore triplo circiter humilioribus, omnibus totis osseis

non productis, spina spina ultima duplo circiter breviore, membrana interspinali valde

incisa leviter lobata; dorsali radiosa acuta radiis longissimis 1.^ circiter in altitudine corporis;

pectoralibus acutis 2^ fere, ventralibus acutis radio 2o valde producto et caudali emarginata

angulis valde producta 2 \ ad 2j- in longitudine corporis absque pinna caudali; anali acuta

dorsali radiosa non humiliore, spinis media et postica subaequalibus corpore triplo circiter

humilioribus; colore corpore aurantiaco-rosco
,

pinnis flavescente-roseo; coi’pore postice fl'.s-

ciis 2 transversis pallide rubro-violaceis anteriore sub media dorsali radiosa, posteriore cau-

dam antice cingente; squamis corpore postice inferne plerisque singulis guttula sanguineo-

fusca.

B. 7 . D. 10/17 vel 10/18 P. IS. omn. simpl. V. 1/5. A. 3 7 vel 3/S. C. 1 13 I et

lat. brev.

Habit. Amboina
,
in mari.

Longitudo speciminis unici 255"'.
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Aanm. Deze soort is zeer gemakkelijk kenbaar in baar geslacht

aan de ongesclmbte onderkaak, de onderkaaksporiën, onverdeelde

borstvinstralen
,

groote borstvinnen, klenrteekening, enz.

Naarmate men meer soorten van Antliias zal hebben leeren ken-

nen, zal het blijken, dat dit geslacht in meerdere natuurlijke geslach-

ten zal kunnen gesplitst worden. De heer Lowe heeft daarmede reeds

een begin gemaakt door de Castanheta van Madera tot een eigen

geslacht te brengen, door hem Callanthias paradiseus (1) genoemd

en van Antliias verschillende door ongetand preoperkel, ongeschubte

rugvin en aarsvin enz. De onderwerpelijke soort zou, met het oog

op den bouw der onderkaak en borstvinnen, misschien evenzeer ver-

dienen tot een eigen geslacht te worden verheven, doch het komt

verkieslijk voor, daarmede te wachten totdat meer vormen van deze

groep bekend geworden zullen zjii. De beschrevene soort is thans

reeds de zevende van het geslacht Antliias, welke ik van den Indi-

schen Archipel heb leeren kennen.

LABEICIITIIYOIDEI.

Cossyphiis hilunulatiis CV Poiss. XIII p. 87.

Cossjpli. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longitudine, latitudine Z

circiter in ejus altitudine
;
capite acuto 4 circiter in longitudine corporis, longiore quam alto; linea

rostro-frontali rostro concaviuscula fronte convexiuscula; oculis diametro 4 circiter in longi-

tudine capitis; naribus mediocribus, anterioribus leviter tubulatis; rostro acuto, fronte, osse sub-

orbitali maxillaque inferiore alepidotis; osse suborbitali angulo oris oculo diametro multo

minus duplo humiliore; maxillis aequalibus superiore sub oculi parte anteriore desinente;^

maxillis dentibus anterioribus pluriseriatis minimis in laminas scabras unitis, dentibus serie

externa dentibus ceteris majoribus, crista ossea insertis
,
valde conspicuis conicis obtusiusculis ;

caninis insuper utraque maxilla antice 4, maxilla superiore internis quam externis
,
maxilla in-

feriore externis quam internis multo majoribus; angulo oris dente prominente mediocri ; praecq er-

\

(1 > Misschien dezelfde soert als Ambias bupluhalmos 13p.
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cul(|s ubrcctangulo angulo rotundato, limbo ferc toto alc])idoto, margine posteriore denticulis

minimis scabro; squamis opei'cularibus squamis pracopercularibus interopcrcularibusque ma-

joribus; membrana operculari postice obtusa; squamis lateribus 33 vel 31 in serio longitu-

dinali; linea laterali valde curvata, singulis squamis, anterioribus exceptis, plus minusvc

ramosa; pinnis imparibus basi squamosis, dorsali antice tantum alepidota
;

dorsali spinosa spinis

mediocribus posterioribus ceteris majoribus, membrana interspinali valde incisa leviter lobata

;

dorsali radiosa dorsali spinosa altiorc obtusa rotundata; pectoralibus obtusiusculis postice

valde convexis 6 circiter, ventralibus acutis et caudali truncatiuscula angulis producta 5?

circiter in longitudine corporis; anali obtusa convexa dorsali radiosa non liumiliore, spina

postica spinis ceteris longiore radio 1° breviore; colore corpox-c pinnisque roseo; rostro,

regione oculo-operculari fasciaque lata maxillo-suboperculari fuscesceutc-aurantiacis
;
corpore

vittis 17 vel 18 gracilibus longitudinalibus fuscesceixte-aurantiacis
;

doi’so postice macula

maxima oblongo-rotunda nigra basin radiorum dorsalium posteriorum
,
dorsum caudae lincamque

lateralem amplectente; squamis dorso lateribusque plurimis postice macula semilunari coeru-

Ico-mai-garitacea
;

i)inna dorsali spinam 1™ inter et 4“ macula irregulari nigra; anali ma-

culis aureis.

r.. 6 D. 12/10. vel 12/11. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/12 vel 3/13. C. 1/12/1 ct lat. brov.

Synon. Lalrus hilunulaius Lac. Poiss. III p. 454, 526.

Lahrc deux croissans Lac. Poiss. III tab. 31 fig. 451, 526.

Cossyj he deux croissans CV. Poiss. XIII p. 87.

MaUai^ue Maurit.

Ilab. Amboina, in mari.

Longitudo speciminis unici 190"'.

‘Aanm. Het bovenbeschreven voorwerp behoort mijns inziens zonder

twijfel tot de genoemde soort en stelt daarvan voor den minder ge-

vorderden leeftijdstoestand, zijnde de voorwerpen, in de groote His-

toire naturelle des Poissons vermeld, aanmerkelijk grooter. De afbeel-

ding van Lacépède heeft veel gebrekkigs en vertoont het profiel te

stomp en te bol. De soort was tot nog toe slechts bekend van

IMauritius.

Een nader onderzoek van voorwerpen van verschillenden leeftijd van

Cossyphus maldat CV., Cossyphiis atrolumbus CV. en Cossvphus

perditio CV., komt mij niet overbodig voor, ter bepaling of die soor-

ten inderdaad eigene soorten zijn of wel slechts te beschouwen al.<=;

variëteiten van Cossyphus bilunulatus.
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CEPHALOPTEKOIDEI.

Cephaloptera Kuhlii Valenc., MH. Plagiost. p. 185 tab.

Ceplialopt. corpore duplo circiter latiore quam longo; capite absque processubus 8 circi-

ter in latitudine corporis maxima; pinnis cephalicis oblique rotundatis ante caput deflexis apicibus

tantum se invicem tegentibus
;
oculis iridis diametro minus quam 4 in latitudine rictus

,
pu-

pilla ovato-rotunda; parte capitis praeorali absque processubus longitudine 3 circiter in ric-

tus latitudine; rictu labiisque rectis; dentibus utraque maxilla parvis ovalibus laevibus in

vittam gracilem rectam angulum oris non attingentem dispositis
;

A-alvula nasali margine pos-

tiore integra nec crenulata nec ciliata; foraminibus temporalibus oculo multo minoribus;

aperturis branchialibus anticis tota latitudine rictus, posticis dimidia latitudine rictus di-

stantibus
;
pinnis pectoralibus apicibus laterali et posteriore acutis marginibus integris

,
margino

anteriore antice et postice convexis
,
margine posteriore concavis

;
ventralibus pectoi’alium angu-

lum posteriorem paulo superantibus obtuse rotundatis
;
cauda tota laevi corpore non vel vix bre-

viore (apice abrupta) ,
basi superne pinna acute rotundata basi longiore quam alta

;
colore cor-

pore superne cupreo-viridi margines liberos versus fusco-violaceo vel nigricante
,
inferne al-

bido.

Synon. Gclcma Ainboin.

liabit. Amboina
,
in mari.

Latitudo speciminis unici feminini 332"'.

Aanm. In de S3^stematisclie Beschreibnng der Plagiostomeii wordt

de woonplaats dezer soort opgegeven te zijn Indië, zonder nadere

bepaling waar. Knlil en Van Hasselt namen baar waar te Batavia,

Avaar ik baar eebter nooit gezien beb. Mijn vmorAverp beboert blijk-

baar tot den nog jeugdigen leeftijdstoestand, zijnde er nog aaiwezig

een (gedeelte A^an de navelstreng. De beer Hoedt deelt mij mede,

dat deze soort te Amboina niet zeldzaam is en A’an tijd tot tijd ter

markt gebragt Avordt, docb meestal in zoo groote voorAA^erpen
,
dat er

een groot vat Amor zou noodig zijn om ze over te zenden. Zij sebijnt

alzoo minstens denzelfden omvang te bereiken als Itbinoptera jaAvanica

1\IH.
,

AA'elke te Batavia dikAvijls ter markt komt, docb insgelijks ge-

Avoonlijk in voorAverpen van eenige voeten middellij ns.

Batavia Junij 1857.
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Kort na het afdrukken mijner Negende Bijdrage over de vissclien van

Ainboina ontving ik nog de hieronder beschrevene twee soorten
,
wel-

ke beide nieuw zijn voor de kennis der fauna van dat eiland en deel

uitmaakten van eene verzameling, door den heer T. W. Schröder,

kapitein der infanterie, welwillend afgestaan.

Holocentnim argenteum CV. Poiss. VII p. 377, QG. Zool. Voy.

Astrolabe III p. 677, Ath Poiss. tab. 14 fig. 2.

Holoc. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longitudine, latitudine

2 circiter in ejus altitudine; linea rostro-frontali convexiuscula
;
capite acuto absque spina

operculari 4 circiter in longitudine corporis; altitudine capitis 1| ad IJ- in ejus longitudine

absque spina operculari; oculis diametro in longitudine capitis absque, 3 circiter in lon-

gitudine capitis cum spina operculari; orbita superne postice et inferne denticulata, inferne

antice spina nulla; spinulis nasalibus utroque latere 2 brevibus; rostro acutiusculo non vel

vix convexo oculo minus duplo breviore; osse nasali apice rostri rotundato spina nulla; osse

suborbitali emarginato dentibus bene conspicuis postrorsum spectantibus; maxilla superiore

-/
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maxilla infenore vix longiore, valde protractili
,
sub oculi dimidio anteriore desinente 3 cir-

citer in longitudine capitis usque ad apicem spinae operculi; dentibus maxillis
,
vomerlnis pa-

latinisque pluriseriatis parvis, maxilla superiore serie externa seriebus ceteris paulo majori-

bus; dentibus ossibus opercularibus numerosis; spina pi*aeoperculari aperturam branchialem

vix superante oculo duplo circiter breviore
;
operculo spinis 2 superiore valida inferiore multo

longiore; vertice utroque latere cristis 8 vel 9 divergentibus; osse scapulari leviter dentato;

lineis dorsali valde convexa, ventrali rectiuscula; squamis lateribus 50 p. m, in serie lon-

gitudinali, caudalibus ceteris minoribus, singulis denticulis margine libero numerosis oculo

nudo parum conspicuis; pinna dorsali usque ad basin incisa spinis mediocribus
,
membrana inter-

spinali valde incisa
,
spinis 3^ ad G® spinis ceteris longioribus 1*- circiter in altitudine corporis

,

spinis 2 posticis spina 1® brevioribus; dorsali radiosa acuta convexa dorsali spinosa paulo al-

tlore; pinnis pectoralibus acute rotundatis 5^, ventralibus acutis et caudali profunde incisa

lobis acutiuscule rotundatis ad 5| in longitudine corporis; anali spina 3® maxima parte

radiosa acuta convexiuscula altiore corpore paulo tantum humiliore; corpore aureo-roseo

fasciis 8 vel 9 longitudinalibus dilute fuscescentibus quarum 3 supra lineam lateralem
;

fas-

cia dorsali fusca media sub spinis dorsalibus posterioribus late interrupta
;

iride flava superne

late fusca tincta; pinnis roseis, dorsali spinosa luteo tincta membrana superne inter singu-

las spinas macula irregulari fusca,

B. 8. D. 11. 1/13 vel 11. 1/U. P. 2/13. V. 1/7. A. 4/9 vel 4/10. C. 5. 1/17/1. 4.

Syn. Holocenlrum argenté CV. Poiss. VII p. 377, QG. Zool. Vo\'. Ash*ol. III p. 677.

Hab. Amboina, in mari.

Longitudo speciminis unici 150.'"

Aanm. Deze soort is kenbaar aan hare slanke gedaante, spits pro-

fiel, korte uitpuilende bovenkaak, talrijke fijn getande schubben,

stompe eindiging der neusbeenderen
,

zeer langen 3®'^ aarsdoorn

,

korten preoperkeldoorn, langen bovensten operkeldoorn, 11 rugvindoor-

nen, zwarte rugvinvlekken
,
afgebroken’ rugband, waardoor op den rug

eene langwerpige rooskleurige vlek ontstaat
,
enz.

Zij is ter bovenaangehaalde plaatse meer aangeduid dan beschreven.

De afbeelding in den Atlas van de Reis der Astrolabe is blijkbaar

naar een verkleurd voorwerp genomen en laat ook in talrijke andere

opzigten te wenschen over, alhoewel de soort er goed uit herken-

baar is.

Holocentrum argenteum was tot dusverre slechts bekend van Dorci

een dorp aan de westkust der Geelvinksbaai (Nieuw Guinea).
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JuUs {IlaUcJioercs) Schröderii Blkr.

Jul. (Ilalich.) corpore oblongo compresso, altitudine antice 4 circitor, canda 7 circiter

in ejus longitudine, latitudine 21 circiter in ejus altitudine; capite acuto 5 circiter in lon-

gitudine corporis; altitudine capitis 1^ circiter in ejus longitudine; oculis diametro 4 circiter

in longitudine capitis; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; labiis carnosis; maxillis den-

tibus conicis mediocribus, antice caninis 2 prominentibus caninis intermaxillaribus inframaxilla-

res recipientibus
;
dentibus utroque latere angulo oris 2 magnis cur^atis prominentibus; linea

laterali singulis squamis tubulo dichotomo vel simplice notata; squamis lateribus 50 circiter

in serie longitudinali; squamis subthoracicis squamis ceteris minoribus; pinnis dorsali et

anali basi alepidotis postice angulatis; dorsali spinis omnibus osseis postrorsuin sensim ac-

crescentibus, postica dorsali i’adiosa paulo corpore triplo circiter humiliore
;
pectoralibus acu-

tis 6, caudali basi squamosa extensa convexa angulis acuta 5| circiter in longitudine cor-

poris; pinnis ventralibus acutis radio 1° producto pectoralibus vix breviore; anali antice quam

postice altiore convexa / corpore minus triplo humiliore, spinis gracilibus S'"* ceteris Ion- —

giore radio 1° breviore; colore corpore roseo inferne dilutiore; dorso fasciis 7 transversis

diffusis nigricante-violaceis media latera non superantibus
;
fascia 1® nuchali brevi gracili; fasciis

2® et 3® sub dorsali spinosa et fasciis 4% 5a et 6a sub dorsali radiosa latis medio quam

lateribus profundioribus; fascia 7a caudali; regione thoraco-anali singulis squamis macula

violaceo-nigra formam circuli segmenti referente convexitate postrorsum spectante notatis et
-

insuper basi macula parva subtrigonét roseo-albida ornatis; capite vittis sat latis rubro-violaceis

oculo-supramaxillari, postinaxillo-operculari valde curvata
,
operculari oblonga irregulari ob-

liqua; regione postoculari macula oblonga transversa violacea; iride aurea superne violaceo-

fusca; pinnis roseis dorsali et anali basi et dimidio libero ocellis miniatis ex parte in fas-

ciam longitudinalem confluentibus; dorsali spinam 1"» inter et et radium l® inter et

3“» macula magna irregulari nigra; pectoralibus basi vitta gracili trigona transversa violaceo-

nigra; ventralibus et caudali immaculatis.

B. 6. D. 9/11 vel 9/12. P. 2/12. V. 1/5. A. 3/11 vel 3/12. C. 1/12/1 et lat. brev.

Hab. AmboinU', in mari.

Longitudo speciminis unici 144"'.

Aanm. Van de 64 soorten van Julis, welke ik thans van den Tndi-

sclien Archipel bezit is de onderwerpelijke het naaste verwant aan

Julis (Halichoeres) batuensis Blkr en behoort alzoo tot de groep tot

welke ook Julis (Halichoeres) variegatus Biipp. en Julis (Halichoeres)

multicolor Büpp. te brengen zijn. Daar mijn voorwerp
,

ais Julis (Ha-

lichoeres) batuensis beschreven, beschadigd is en de kleuren verloren

heeft, meende ik aanvankelijk dat het hier beschreven voorwerp daar-

toe zou kunnen te brengen zijn, doch beide voorwerpen, welke onge-
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veer vaii gelijke lengte zijn, nader vergelijkende, ontwaar ik dat bij Ju-

lis lllaliclioeres) batuensls ligcliaain en staart slanker en de borstvin-

nen langer zijn en slechts écu hoektand aanwezig is. De hoogte des lig-

chaams gaat er 43/4 en die des staarts 8 maal in de lengte van den

geheelen visch. Daar intusschen de genoemde verschillen aan den

minder goed bewaarden toestand van het voorwerp kannen zijn toe

te schrijven en de kleuren onbekend zijn
,
stel ik onderwerpelijke soort

slechts voorloopig als nieuw op. In allen gevalle zou, bijaldien Julis

(Halichoeres) batuensis er niet van mogt verschillen, de bovenstaande

beschrijving in de plaats van de vroeger gegevene behooren gesteld

te worden.

De soortnaam is ontleend aan den heer T. W. Schröder, Lid der

Katuurkundige Vereeniging in Nederlaiidsch Indië en Kapitein der

Infanterie bij het Indische leger, aan wiens belangelooze toezending

hare kennis te danken is. <

Batavia, November 1857.
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20 Cheilodipterus apngonides Blkr, I Vissch. Manad. p. 37.
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27 „ nematopterus Blkr, I VisscJi. Manad. p. 35.
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58 „ xanthiirus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. ]i. 53,

59 Ilolacantlius diacanthus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 57,

60 „ imperator Lac., 1 Vissch. Manad. p. 48.

61 „ nielanospilos Blkr, 11 8® Bijdr. Amb. p. 06.

62 Anabas microcephalus Blkr, II 8® Bydr. Amb. p. 58.

63 Ophicephalus pleurophihalmus Blkr, 111 6® Bijdr. ichth. Suinatr. p. 37,
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6 1 Scomber moluccensis Blkr , 1 Visscli. Amb. p. 40.

G3 Thynnus pelamys CV., I Vissch. Anib. p. 41.

GG Tliyrsites pronietlieoides 1’lkr, I Visscli. Amb. p. 42.

G7 Caranx jantbinospilos Blkr, I Visscli. Amb. p. 45.
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70 Psencs javanicus CV., II 8® Bijdr. Amb. p. GO.

71 Corypliaena scomberoides Lac., III IO*-’ Bijdr. Celeb. p. 7.

72 Ampliacantliiis concatenatus CV., I Visscli. Amb. p. 4G.

73 iVcaiitliurus galiliiu Ehr. , III IO*-’ Bijdr. Celeb. p. 8.

74 „ glaucopareius CV., I Vissch. Amb. p. 47.

75 Naseiis thynnoidos Blkr, II 8° Bijdr. Amb. p. Gl.

7G Cepola abbreviatta CV., TU G^ Bijdr. Sumatr. p. 38.

77 Salarias amboinensis Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. G7.

78 „ chrysospilos Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. GG.

70 „ heteropteriis Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. G5,

80 „ Oortii Blkr, III G® Bydr. Sumatr. p. 30.

81 „ veruiiculatoides Blkr, III 6® Bijdr. Siimatra p. 40.

82 Gunnellichthys jileurotacnia Blkr, III 10® Bijdr. Celeb. p. 10.

83 Petroskirtes amblyrhynchos Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. G t.

84 „ rostratus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. G2.

815 „ tapeinosoma Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. Gl.

8G Callionymus longicaudatus T. Schl. III 4® Bijdr. Jap. p. 17.

87 Eleotriodes sexgiittatus Blkr ^ Eleotris sexguttata CV., II Gc Bijdr. Sumatr. p.

88 „ strigatus Blkr Eleotris strigata CV., I A^issch. Amb. p. 48,

80 Gobius hemigymnopomus Blkr, I Vissch. Manad. p. 50.

00 „ Ivnutteli Blkr, IU 4® Bydr. Jap. p. 16

01 „ nebulopunctatus CV.?, 111 G® Bijdr. Sumatr. p. 40.

02 Sicydium gymnauchen Blkr, IU 10“ Bijdr. Celeb. p. 11.

03 Antennarius leprosus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. G8.

04 „ phymatodes Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. GO.

95 „ Lacepedii Blkr, I A^issch. Amb. p. 50.

9G „ pinniceps Comm., I A”issch. Amb. p. 40.

97 „ melas Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 70.

98 „ oligospilos Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 70.

09 „ raninus Cant., III 10® Bijdr. Celeb. p. 12.

100 Pomacentrus notophthalmus Blkr, 1 A’’isscli. Alanad. p. 51.

101 „ nielanotus Blkr, III 10® Bijdr. Celeb. p. 13.

102 „ taeniurus Blkr, I A'issch. Amb. p. 51.

103 Dascyllus polyacanthus Blkr, II 8® Bijdr. Amb, p. 71,
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Glypliisodon amboinensis Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 72.

„ oxyodon Blkr, III 10® Bijdr. Celeb. p. 14.

Labroides latovittatus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 73.

„ xantliurus Blkr, I Visscli. Maiiud. p. 53.

Duymaeria amboinensis Blkr, I Visscli. Amb. p. 54.

Tautoga notoplitbalmus Blkr, I Visscli. Manad. p. 53.

Gossypinis bilunulatus CV., III 9® Bijdr. Amb. p. 4.

„ zosteropliorus Blkr, 11 8® Bijdr. Amb. p. 75.

Gompliosus tricolor QG., I Visscli. Manad. p. 54.

Julis (Julis) Jansenii Blkr, I Visscli. Manad. p. 56.

„ ( „ )
leucorliynclios Blkr, I Manad. p. 47.

„ ( „ )
melanocliir Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 75.

„ ( „ )
quadricolor Less., I Visscli. Manad. p. 53.

„ (llallclioeres) amboinensis Blkr, I Visscli. Amb. p. 55.

„ ( „ )
miniatus K. v. II., I Visscli. Amb. p. 60.

„ ( „ )
heteropterus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 78.

„ ( „ )
pseudominiatus Blkr, I Visscli. Amb. p. 62.

Geoffroyi QG.
,

I Visscli. Manad. p. 58.

Ilyrtlii Blkr, I Visscli. Manad. p. 60.

Reicliei Blkr, III 6® Bijdr. Suinatr. p. 43.

Anampses amboinensis Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 80.

,,
geographicus CV., I Visscli. Amb. p. 58.

„ pterophtlialmus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 81.

„ melanurus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 79.

„ meleagrides CV., I Visscli. Amb. p. 57.

„ Twistii Blkr, I Visscli. Amb. p. 6.

Novacula celebica Blkr, I Visscli. Manad. p. 61.

„ Iloedtii Blkr, I Visscli. Amb. p. 59,

„ dea Blkr, 111 4® Bijdr. Jap. p. 20.

„ nielanopus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 82.

„ spiloiiotus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 83.

„ taeniurus Blkr
,

I Visscli. Manad. p. 62.

Clieiliiius liexataenia Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 84'

Oda.x nioluccanus CV., I Visscli. Manad. p. 63.

Ariodes goniaspis Blkr ^ Arius goniaspis Blkr, III 6« Bijdr. Suir.atr,

Helicopliagus typus Blkr, III 6® Bijdr. Suinatr. p. 46.

Barbus tetrazona Blkr, II lO® Bijdr. Boni. p. 14.

Lcuciscus Ilelfricliii Blkr, II 10® Bijdr. Born. p. 15.

„ Sclnvenkii Blkr, III 6® Bijdr. Suinatr. p. 47.

Dangila festiva Blkr, II 10® Bijdr. Born. p. 16.

1. 41.
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144 Ilohita borneënsis Blkr, II 10® Bijdr. Bornco p. 17.

145 „ kahajanensis Blkr, ibici p. 18.

146 Roliita Kappenii Blkr, ibi(;l. p. 19.

147 Cobitis macrorbynchos Blkr, II 10® Bijdr. Born. 20.

1I8 „ oblonga K. v. II., III 0« Bijdr. Suraatr. p. 48.

149 Belone gigantea Ï. Sclil. III 4® Bijdr. Japan p. 21.

150 „ piatura llüpp.
, II 8® Bijdr. Arab. p. 85.

151 Exocoetus inicropterus CV., I Yisscli. Amb. p. G3.

152 „ iiigripinnis CV., II 8® Bijdr. Amb. p. 86.

153 „ unicolor CV., III 4e Bijdr. Jap. p. 22.

151- Scopelus bracbygnathos Blkr, I Visscli. Manad. p. 65,

155 „ Dumerilii Blkr, I Yissch. Manad. p. 66.

156 Coilia Lindinani Blkr, III 6® Bijdr. Sumatr. ji. 48.

157 Sirembo imberbis Blkr, III 4® Bijdr. Jap. p. 24.

158 liliombus cinnamomeus T. Sclil. III 4® Bijdr. Jap. p. 25.

159 llhomboidiclithys myriastcr Blkr, I Yisscb. Manad. p. 67.

160 Solea heterorhinos Blkr, I Yissch. Amb. p. 64.

161 Synaptura heterolepis Blkr, l Yissch. Amb. p. 65.

162 Plagusia japonica T. Schl. III 4® Bijdr. Jap. p. 26.

163 Conger leptognathus Blkr, III 4® Bijdr. Jap. p, 27.

164 „ lepturus Richds., III 6® Bijdr. Sumatr. p. 49.

165 „ Koordziekii Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 86.

166 O^diisurus Broekmeyeri Blkr, I Yissch. Manad. p. 71.

167 „ celebicus Blkr, I Yissch. Manad. p. 70.

16S „ Bonapartei Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 87.

169 „ cirrhocheilos Blkr, II S® Bijdr. Amb. p. 89.

170 Myrophis uropterus Blkr, III 4® Bijdr. Jap. p. 28,

171 Muraena amblyodon Blkr, I Yissch. Manad. p. 72,

172 „ catenata Blkr, (nec Blchds)., I Yissch. Amb. p. 66,

173 „ pardalis T. Schl, III, 4® Bijdr, Jap. p. 30.

174 „ polyophthalmus Blkr, III 10®'Bijdr. Celeb. p. 15.

175 „ Petelli Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 92.

176 „ polyzona Bichds., I Yissch. Manad. p. 73.

177 „ zebra Blkr, II 8« Bijdr. Amb. p, 93.

178 Muraenoblenna tigrina Kp, II 8® Bijdr. Amb. p. 93,

179 Muraenichthys gymnotus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 90,

180 „ macropterus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 91.

181 Leptocephalichthys hypselosoma Blkr, I Yissch. Manad. p. 69.

182 Arothron lineatus Blkr, I Yisscli. Amb. p. 67.

183 Dioclon buadrimaculatus Cuv., II 8® Bijdr. Amb, p. 94.
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184 Balistes ciiictus Lac., Tl 8® Bijdr. Amb. p. 90.

185 „ frenatus Lac., I Yissch. Manacl. p. 74.

186 Monacanthus cirrhifer T. Sclil. III 4® Bijdr. Jap. p. 31.

187 ,, oblongus T. Sclil. III 4® Bijdr. Jap. p. 31.

188 „ Broekii Blkr, III 4® Bijdr. Jap. p. 05.

189 Triacantlius striligifer Cant, II 8® Bijdr. Amb. p. 97.

190 Triacanthodes anoinalus Blkr, III 4® Bijdr. Jap. p. 37.

191 Ostracion diaplianus BI., 111 4® Bijdr. Jap. p. 38.

192 „ Kenardi Blkr, I Yissch. Amb. p. G8.

193 „ pentacantlius Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 98.

194 Syngnathus bicoarctatus Blkr, II 8® Bijdr. Amb. p. 99.

195 „ budi Blkr, I Yissch. Manad. p. 77.

196 „ mento Blkr, I Yissch. Manad. p. 75.

197 „ polyacanthus Blkr, I Yissch. Manad. p. 77.

198 „ manadensis Blkr, I Yissch. Manad. p. 78.

199 „ , Retzii Blkr, I Yissch. Manad. p. 76.

200 Hippocampus comes Cant., I Yissch. Manad. p. 80.

201 „ manadensis Blkr, I Yissch. ]\Ianad. p. 79.

202 Scyllium Bürgeri MII., I Yissch. Amb. p. 69.

203 Carcharias (Scoliodon) Dumerilii Blkr, I Yissch. Amb. p. 70.

304 Cestracion zebra Gr. Ileterodontus zebra Gr., I Yissch. Amb. p. 71.

205 Rhinobatus (Rhinobatus) Schlegelii HM., III 4® Bijdr- Jap. p. 41.

206 Astrape japonica T. Schl. III 4® Bijdr. Jap. p. 42.

307 Trygon akajel MIL, III 4® Bijdr. Jap. p. 44.

208 Pteroplatea japonica T. Schh, lil 4® Bijdr. Japan p- 45.

209 Cephalopthera Kuhlii Yalenc., III 9® Bijdr. Amb- p- 6-
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Ledenlijst p. 10 n». 24 lees Dr. G. AVassink, Lid korrespondent van

de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, enz.

id. pag. 11 n® 40 lees A. W. Kinder de Camarecq enz.

id. pag. -11 no. 50 lees sappeurs in plaats van sapanis.

id. pag. 14 no. 125 lees 2® klasse in plaats van 3e klasse.

id. pag. 15 n®. 141 lees J. T. Van Bloemen Waanders in plaats

van F. J. Van Bloemen Waanders.

id. pag. 15, nog bij te voegen N®. 146 J. Rigg, Landeigenaar van

Jasinga, benoemd 11 Febrnaiy 1858.
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