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Na gedurende eene reeks van ruim twaalf jaren de vischfauna van 

den Indischen Archipel te hebben onderzocht en in talrijke bijdra- 

gen toegelicht, wensch ik thans de verspreide bouwstoffen te verza- 

melen ten einde daarvan een geheel zamen te stellen. 

Naarmate mijn kabinet rijker werd aan nieuwe soorten en aan voor- 

werpen van eene zelfde soort, bleek mij meer en meer de nood- 

zakelijkheid van meer uitvoerige diagnostische beschrijvingen der 

soorten, dan in de wetenschap gebruikelijk is en allengskens ook 

kwam ik tot de overtuiging, dat de geslachts- of soortelijke waarde 

der kenmerken bij de verschillende familiën der visschen aanmerke- 

lijk kan verschillen, zoodat die waarde soms slechts door veel om- 

vattende waarneming der natuur met eenige juistheid kan bepaald 

worden. 

Deze allengskens zich in mij gevestigd hebbende overtuiging heeft 

zich afgespiegeld in de vele honderden beschrijvingen van visschen, 

welke ik sedert het jaar 1846 heb openbaar gemaakt. Indien men 

mijne vroegere beschrijvingen met mijne latere vergelijkt zal men 

ontwaren, dat die in vele opzigten van elkander verschillen en dat 

de latere door bijvoeging van talrijke bijzonderheden van den bouw 

der soorten allengskens in uitgebreidheid zijn toegenomen, zoodat zij 

meer gelijken op eigenlijke beschrijvingen dan op diagnosen. 
Die meerdere uitvoerigheid was noodzakelijk. 

Eigenlijke diagnosen van soorten van planten of dieren zullen eerst 

1 
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dan kunnen worden ontworpen, wanneer men zal mogen aannemen, 

dat de soorten dezer aarde alle bekend zijn en die tijd is nog in 

de verte niet te bepalen. 

Toen Linnaeus zijne diagnosen schreef, had hij eene gemakkelij- 

ke taak. Het betrekkelijk geringe aantal der toen bekende soorten, 

maakte hare onderscheiding in eenige weinige woorden gemakkelijk. 

Maar die diagnosen hebben veelal hare bruikbaarheid verloren, door 

de duizenden en duizenden soorten, sedert ontdekt en op meerdere 

van welke de eene of andere diagnose van Linnaeus geheel zou pas- 

sen, zonder dat zij daarom ophouden geheel andere soorten te zijn 

als die voor welke de hervormer der zoölogie en botanie zijne diag- 

nosen formuleerde. Zelfs nog in de dertiende uitgave van zijn Sys- 

tema Nature, bezorgd door Gmelin, vóór het einde der vorige eeuw, 

waren slechts 826 vischsoorten opgesomd, als het geheel der toenma- 

lige ichthyologische kennis van de geheele aarde voorstellende en 
daaronder rekende men ongeveer 200 zoetwatervisschen. 

Een veertigtal jaren later, in 1833, was het aantal bekende 

vischsoorten reeds verdrievoudigd en thans mag men aannemen dat 
omstreeks 8000 en, de fossiele soorten medegerekend, ongeveer 

10000 vischsoorten bekend zijn. 

Sedert lang dan ook hebben de meeste natuuronderzoekers de 

Linnesche wijze van kenmerking der soorten laten varen of althans 

de te korte diagnosen door nadere beschrijvingen toegelicht. 

Maar toch nog hebben de beschrijvingen, althans wat de visschen 

betreft, geen’ gelijken gang gehouden, wat het gaan in bijzonder- 

heden betreft, met het rasscher en rasscher toenemend aantal beken- 

de soorten en de ongenoegzaamheid dier beschrijvingen moest vooral 

aan die onderzoekers in het oog vallen, welke, verwijderd van de groo- 

te wetenschappelijke middenpunten en museen , zich tot hunne eigene 

hulpmiddelen beperkt zagen. 

Een ander ongerief werd door deze laatste onderzoekers ondervon- 

den in de vergelijkende beschrijvingen, welke b. v. in de groote His- 

toire naturelle des Poissons zeer talrijk voorkomen, en welke voor- 
onderstellen eene kennis van reeds, soms ook reeds vergelijkend 
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beschrevene , soorten, welke slechts zelden het deel kan zijn van 
den natuuronderzoeker in Europa en nimmer dat van natuurkundige 

reizigers welke zich in andere werelddeelen bevinden. Eene juiste 

bepaling der soorten wordt daardoor soms volstrekt onmogelijk . ge- 

maakt. 

Sedert vijftien jaren den Indischen archipel niet verlaten en te 

Batavia zonder eenig hulpmiddel, tenzij enkele zoölogische hand- 

boeken en de Histoire naturelle des Poissons van Lacépède, mijne 

ichthyologische nasporingen aangevangen hebbende, moest ik in hooge 

mate het ongerief van dat gebrek ondervinden, en zelfs nadat ik, 

niet zonder aanzienlijke opofferingen, mijn kabinet tot eenige uitge- 

breidheid had gebragt en mij de voornaamste letterkundige hulpmid- 

delen verschaft, bleef ik dikwerf in onzekerheid omtrent de juiste 

epaling van vele soorten, omdat van dezelfde of na verwante soorten 
geene voldoende beschrijvingen bestonden. 

Ik heb evenwel gemeend mij daardoor niet van mijne nasporin- 

gen te mogen laten terughouden en ook niet geaarzeld van de hon- 

derden soorten, welke door eigen nasporing en door de zorg van wel- 

willende vrienden mijn kabinet kwamen verrijken, beschrijvingen te 
ontwerpen en in talrijke bijdragen openbaar te maken. 

Dikwerf dacht ik daarbij aan het » nonum prematur in annum”, maar 
ook even dikwerf meende ik mij aan die spreuk niet te mogen houden. 

Is het reeds een door naauwkeurige statistische onderzoekingen 

aangetoond feit, dat de levensduur van den Europeaan te Data- 

via, niettegenstaande de sedert het begin dezer eeuw vijf- tot zes- 

voudig gunstiger gewordene sterfteverhouding, gemiddeld nog niet 

de helft bedraagt van den gemiddelden levensduur van den Europe- 

aan in Europa, — voor mij scheen de levensgrens nog veel enger gesteld 

te zijn, door de veelvuldige ziekten, welke mij hier achtereenvolgens 

troffen en moge het al ijdel genoemd worden en misschien zijn, dat 

men de vruchten van zijne nasporingen openlijk bekend wenscht te 

zien, die wensch werkte in mij en vooral nadat ik ontwaard had, 

wat het lot is geweest der wetenschappelijke handschriften van meer 

dan een verdienstelijk lid der voormalige Natuurkundige Kommissie 



in Nederlandsch Indië, in de kracht van den beginnenden mannelij- 

ken leeftijd door het keerkringsklimaat weggemaaid. 

Reeds spoedig echter na het begin mijner naspormgen vormde ik 

“het plan, de uitkomsten daarvan, indien het leven mij gespaard bleef, 

tot eên groot geheel te vereenigen en zoo mogelijk te geraken tot de 
uitgave van een werk, hetwelk het geheel der bekende visschen van 

den Indischen archipel zou omvatten en worden toegelicht door de 

afbeeldingen van alle soorten, door mij waargenomen. 

De verwezenlijking van dit plan is steeds mijn streven gebleven. 

Ik ben voortgegaan de soorten, die mijn kabinet aanhoudend zijn 

blijven verrijken, zoo spoedig mogelijk, en in de latere jaren meer 

in bijzonderheden, te beschrijven en sedert acht jaren zijn voortdu- 

rend twee tot drie teekenaars onder mijne oogen werkzaam, om van 

alle die soorten naauwkeurige afbeeldingen te vervaardigen. 

Ongeveer 2000 vischsoorten heb ik achtereenvolgens beschreven 

en die beschrijvingen openbaar gemaakt. Maar die beschrijvingen 

zijn in zoo talrijke bijdragen verspreid, dat de raadpleging er van 
moeijelijk is geworden, zelfs voor mij zelven. Bovendien zijn zij voor 

een groot gedeelte naar enkele voorwerpen genomen, welke niet al- 

tijd in een’ gewenschten toestand van bewaring zich bevonden. 

Van zeer talrijke soorten heb ik later meerdere voorwerpen ont- 

vangen van verschillende grootte en geslachten en allengskens ook 

leerde ik kennen de veranderingen, welke, de kleuren der visschen 

uit verschillende familiën ondergaan wanneer ze in verdunden alko- 

hol worden bewaard, zoodat ik thans met vrij groote juistheid kan 

bepalen de kleuren van die voorwerpen, welke, van elders mij toe- 

gezonden, niet in den geheel verschen toestand door mij zijn waar- 

genomen kunnen worden. 

Ik heb alzoo mijne oudere beschrijvingen voor een zeer aan- 

merkelijk gedeelte kunnen verbeteren, door alle vroeger reeds door 
mij beschrevene soorten aan een nieuw en naauwkeurig onderzoek te 
onderwerpen. 

Thans zijn van bijkans alle soorten van den Indischen archipel de 
onder mijn toezigt vervaardigde afbeeldingen in gereedheid en indien 
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niet nog steeds nieuwe verzamelingen mijn kabinet hadden verrijkt en 

mij telkens levendig doen gevoelen, hoe talrijk nog de soorten moes- 

ten zijn, van welke de wetenschap geene kennis draagt, zou ik reeds 
vroeger ertoe overgegaan zijn het geheel mijner waarnemingen te- 

verzamelen en tot een geheel te bewerken. 

De uitgave van het groote plaatwerk moet voor alsnog verschoven 

blijven tot een zoo ik hoop niet ver verwijderd tijdstip. Het 

Opperbestuur van Nederlandsch Indië heeft eene belangrijke som toe- 

gestaan om de kosten der uitgave te dekken en die uitgave zou reeds 

een’ aanvang hebben genomen, indien in Nederlandsch Indië de midde- 
len aanwezig waren om een plaatwerk van grooten omvang naar de 

tegenwoordige eischen der wetenschap en met den noodigen spoed 

het lichtte doen zien. Ik heb alzoo moeten besluiten met het ter perse 

leggen van het plaatwerk te wachten, tot dat ik in Europa zal zijn 

teruggekeerd. 

Intusschen wensch ik, als voorlooper op dit werk, de vischfauna van 

den Indischen archipel, voor zoover mij die thans bekend geworden 

is, in haar geheel te overzien en familie na familie in dezen arbeid 

te behandelen. 

Dit plan bestond sedert lang bij mij en werd reeds door mij gevolgd 
in de eerste jaren mijner nasporingen, maar de talrijke ontdekkin- 

gen, gemaakt tijdens en na het afdrukken mijner verhandelingen, de 

soorten eener zelfde familie of orde omvattende, deden die bijdragen 

spoedig onvolledig zijn, zelfs dikwerf in die mate, dat mijn kabinet 

weldra het dubbele of meer dan het dubbele aantal bezat van de 

soorten, in die verhandelingen beschreven. 

Thans vat ik dien arbeid weder op. Hoezeer ik mij daarbij niet 

aan de volgorde der stelsels wil binden en de familiën der visschen 

niet altijd systematisch op elkander zal doen volgen , zal ik toch binnen 

den kring dier familiën eene strenge stelselmatige orde in het oog 

houden, ten einde eensdeels, waar het kan, meer licht te verspreiden 

over de natuurlijke rangschikking der soorten en geslachten en ten 

andere de raadpleging mijner beschrijvingen zoo veel mogelijk te 

vergemakkelijken. 



Ik beein met de Siluren, eene afdeeling der visschen, welker 

soorten uit den Indischen archipel. mij aanleiding gaven tot de eerste 

bijdrage, welke ik omtrent de ichthyologie dezer gewesten heb open- 

baar gemaakt. Elf jaren liggen tusschen den tijd van het drukken 

dier bijdrage en het heden, en in die elf jen heb ik de talrijke 

ervaringen opgedaan, welke een nieuw licht over de ichthyologische 

verhoudingen van den Indischen archipel hebben doen opgaan. Die 

jaren zijn voorbij gegaan in het onderzoeken der honderden en hon- 

derden vischsoorten, welke ik allengskens ontving. Zij hebben mij ge- 

leerd, hoe veel mijne eerste bijdragen tot de vischkunde te wenschen 

overlaten, allengskens de bezwaren te verminderen welke de natuur- 

onderzoekers in van de middenpunten der wetenschappen verwijderde 

gewesten bij de bepaling van soorten onophoudelijk ontmoeten, en 

latere beschrijvingen eene uitbreiding en eene duidelijkheid te geven, 

welke ze bruikbaar maken voor iederen naturalist, onverschillig waar 

en in welke omstandigheden hij zich bevindt. Men zal die beschrij- 

vingen veelal te uitvoerig achten, maar ik heb getracht die uit- 

voerigheid niet te doen schaden aan de bruikbaarheid, vermits ik 

mij heb bevlijtigd overal het opzoeken en bepalen der soorten ge- 

makkelijker te maken door de bijvoeging van analytische overzigten, 

welke in een oogopslag de voornaamste kenmerken der soorten in het 

oog doen vallen. 

De omstandigheden onder welke ik mijne ichthyologische nasporingen 

heb begonnen en voortgezet verdienen eenige toelichting, omdat zij niet 
zonder invloed gebleven zijn op den aard en den omvang daarvan. 

Ik kwam in Nederlandsch Indië in het jaar 1842 als geneesheer 

bij het leger. Uit den aard der zaak alzoo moesten mijne diensten 
bij het leger op den voorgrond staan. Die dienstverrigtingen vorder- 

den steeds een groot gedeelte van mijnen tijd , zoodat ik mijne natuur- 

kundige nasporingen voortdurend heb moeten ontwoekeren aan den 
tijd, welke mijne dienstbetrekking mij beschikbaar liet. 

In zoo verre waren de omstandigheden voor mijne onderzoekingen 
niet gunstig, te meer daar ik door die dienstbetrekking aan bepaalde 
standplaatsen was gebonden en mij niet vrij kon bewegen in het be- 
lang mijner nasporingen. 
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De tijd overigens welke mij van mijne dienstbezigheden overbleef 

werd nog voor geen gering gedeelte weggenomen door werkzaam- 

heden van anderen aard tot welke ik weldra werd geroepen. 

De redaktie van meerdere tijdschriften (1) werd mij toevertrouwd 

en ik kon mij daaraan niet wel onttrekken. De redaktie van weten- 

schappelijke tijdschriften in deze gewesten bepaalt zich evenwel niet 

alleen tot zuiver redaktie-werk maar omvat tevens het verbeteren der 

proefdrukken en dagelijks moesten meerdere uren worden afgezonderd 

om de ruim 30 boekdeelen het licht te doen zien, welke onder mijne 

dadelijke redaktie zijn verschenen. 
Ook andere betrekkingen werden mij opgedragen en ontnamen mij 

een ander gedeelte van den overblijvenden tijd. Zoo rustten op mij 

en rusten nog thans op mij het Voorzitterschap der Natuurkundige 

Vereeniging in Nederlandsch Indië, het Sekretariaat van het Bata- 

viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, het Ondervoor- 

zitterschap van de Vereeniging ter bevordering der Geneeskundige We- 

tenschappen in Nederlandsch-Indië, het Ondervoorzitterschap van de 

Nederlandseh Indische Maatschappij van Nijverheid en het Lidmaat- 

schap der Hoofdkommissie van Onderwijs in Nederlandsch Imdië en 
van de Direktie van het Militair Weduwen- en Weezenfonds in Ne- 

derlandsch Indic. 

Had ik mij alzoo geenszins te verheugen over ruimte aan tijd, be- 

schikbaar voor de onderzoekingen mijner keuze, aan den anderen 

kant gewerd mij de meest welwillende medewerking van zeer talrijke 

personen, welke, over den Indischen archipel verspreid, deels uit 

genegenheid te mijwaarts, deels uit belangstelling in de wetenschap, 

van de meest. verschillende gedeelten dezer eilandenwereld mij ver- 

zamelingen van zoetwater- en zeevisschen deden toekomen. 

Zeker is aan weinige natuuronderzoekers in zoo van de wetenschap- 

pelijke middenpunten der beschaafde wereld verwijderde oorden eene 

zoo ruime ondersteuning geworden, als mij van talrijke vrienden en 

(1) Het Natuur- en Geneeskundig Archief voor Nederlandsch Indië, het Natuurkundig Tijdschrift 

voor Nederlandsch Indië, de Verhandelingen van het Bataviaasch Gerootschap van Kunsten en 

Wetenschappen, “de Acta Societatis Scientiarum Indo-Neerlandicae, het Tijdschrift voor Nijverheid 

in Nederlandsch Indië. 
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bekenden te beurt mogt vallen, en ik werd daardoor in eene omstan- 

digheid geplaatst, gunstiger voor nasporingen, dan die waarin zelfs 

eigenlijke reizende natuuronderzoekers in den regel zich bevinden. 

Het grootste gedeelte van de eer der talrijke ontdekkingen, in dit 

werk vermeld, komt alzoo toe aan die belanglooze medewerkers 

en het is mij daarom de vervulling van een’ duren pligt, met erken- 

telijkheid hier de namen te vermelden van allen, die mij door hunne 

toezendingen hebben in staat gesteld de wetenschap eene niet onbe- 

langrijke schrede voorwaarts te brengen. Die namen vormen reeds 

eene lange lijst en meerdere zie ik thans daaronder, welke hebben 

behoord aan personen, die onder de slagen van het keerkrings- 

klimaat zijn bezweken. 

Ik laat deze lijst hier volgen. 

Verzamelingen van 

A. J. ANDRESEN, Kolonel der Infanterie, Adjudant des Konings in buiten- 

gewone dienst, Ridder der Militaire Willems-Orde der 8e klasse, thans 

in Nederland. . : 3 : . West-Dorneo. 

J. J. ADRIAANS, Oud Officier van Reen a 3e Bet à 1 : . Palembang. 

Dr. J. W. E. Arnor, Officier van Gezondheid der 2e klasse, thans te Timor- 

koepang. . - : : : o : : o : . Timor. 

W. Hupers VAN ASSENRAAD, Officier van Bean der 2* klasse. . Zuid-Celebes. 

C. A. BENsEN, Officier van Gezondheid der 1* klasse, thans in Nederland. . West-Java. 

P. W. A. Breen, Officier van Gezondheid der 3* klasse, thans te Makassar. Java. 

A. Bierwirrm, Apotheker, thans te Batavia. : ; : : d . Palembang. 

H. H. Branprs, Perkenier te Banda. - : : . Banda. 

J. G. X. BRoEKMEIJER , Officier van Gezondheid der Ie em tins te Soerabaja. Oost-Java, Ma- 

kassar. 

zh O. Brummer, Officier van Gezondheid der 2e klasse. . : 5 . Oost-Java. 

. J. A. W. Borrs, Majoor der Infanterie, thans te Gombong. : . Makassar. 

5 F. DEN DEKKER, E EA op Biliton. . E : : 6 . Biliton. 

Dr. C. L. DorrscHarL, Officier van Gezondheid der 2e klasse, thans te 

Amboina. . : : : : : : B : © . Zuid-Java. 

Dr. J. H. CnoockEwiT, Ambtenaar Dn met scheikundige densan: 

thans in zending naar Nieuw-Guinea. : : . Zuid-Borneo. 

Dr. J. EINTHOVEN, Tweede Stadsgeneesheer te Samarang, Ridder ub Militaire 

Willems-Orde 4e klasse : : : ; : : : . West-Dorneo. 

T. H. EusixGEr, Officier van Gezondheid der 3e Muss te Anjer. : . West-Java. 

S. Van DEVENTER, Adsistent-resident te Buitenzorg. : : : . Java, 
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Verzamelingen van 

H. R. F. FoxrANES, in leven Officier van Gezondheid der 3e klasse. . . Makassar. 

A. FELDMANN, Officier van Gezondheid der 3e klasse, thans te Samarang. Oost-Borneo. 

II. Fievez, Partikulier te Tjilatjap. p 5 : : : : : . Zuid-Java. 

W. F. GoniN, Adsistent-resident ter Sumatra's Westkust. — . s ; . West-Sumatra. 

Jxur C. F. GorpMaN, Gouverneur der Moluksche eilanden, Ridder der . Ternate, Batjan, 

Orde van den Nederlandschen Leeuw. Halmaheira, Obi, 

Amboina, Timor. 

J. F. Gissers, Officier van Gezondheid der 2° klasse, thans op Java. . Banka. 

W. J. Goerzer, Agent der Nederlandsche Handelmaatschappij te Manado. Noord-Celebes. 

Corns De Groor, Ingenieur 1* klasse der Mijnen, thans te Buitenzorg. . Biliton. 

G. H. G. Hanrorr, Oud Chirurgyn-majoor te Soerakarta. : : . Midden-Java. 

C. Hetrricu, Officier van Gezondheid der 2e klasse, thansop Java. . . Zuid-Borneo. 

A. Hexpriks, Geneesheer te Tjiroetjoep op Biliton. ER : : . Biliton. 

J. C. J HErrwuvTH, in leven Officier van Gezondheid der 2e klasse. . . Solor, Flores. 

D. S. Hoepr, Sekretaris van het Gouvernement der Molukken, te Amboina. Amboina, Boero, 

Ceram, Celebes. 

W.F. C. VAN HerspiNGEN, Ambtenaar toegevoegd aan den Gouverneur der 

Moluksche eilanden. . - : a : : : : : . Goram-Archipel. 

Dr J. HanTZFELD, Officier van Gezondheid der 1e aves thans te Batavia. Amboina, Java. 

O. F. U. J. HvGvENIN, Ingenieur der Mijnen, thans te Buitenzorg. . . Java, Sumatra. 

J. P. HôüxiG, Officier van Gezondheid der 3* klasse, thans op Java. € . Timor. 

E. F. M. HermkaMmer, Officier van Gezondheid der 2e klasse. ; 5 . West-Sumatra. 

P. JAxLES, dn leven Officier van Gezondheid der 2e klasse. ; : . West-Sumatra. 

J. E. H. Jucn, in leven Kapitein der Infanterie, Ridder der Militaire Willems Orde. Oost-Sumatra. 

Dn. F. JuxGnunx, Inspekteur adviseur belast met Natuurkundige onderzoekingen, West-Java. 

Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw en van den Rooden 

Adelaar van Pruissen, thans te Lembang. 

C. Herrricn, Officier van Gezondheid der 2e klasse, thans op Java  . . Zuid-Borneo. 

A. J. F. Jansen, Resident van Manado, Ridder der Orde van den Nederlandschen 

Leeuw : : ; : : i ‘ : 5 : . Sangi, Celebes. 

E. F. J. Van Karpen, Officier van Gezondheid der 2e klasse, thans op Banka. West-Borneo. 

C. P. Bresr VAN Kempen, Resident van Djokdjokarta. : : - . West-Java. 

A. II. Kunze, Officier van Gezondheid der 2e klasse, thans te Samarang. . Ternate. 

N. M. KrzrN, Tabaksfabrikant, thans in Nederland, : à 2 ; . Midden-Java. 

N. J. H. KorrMANN, Ambtenaar, thans met verlof in Nederland. " . West-Java. 

C. F. De Bruix Kors, Direkteur van het praauwenveer te Batavia. . . Riouw, Sin- 

; gapore. 

C. M. H. Krorsen, Kapitein der Infanterie, Ridder der Militaire Willems- 

Orde 4¢ klasse, thans te Batavia, 5 " : : 4 : . West-Borneo. 
9 
a 
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Verzamelingen van 

Dr. O. Kexnaupr, Oud Chirurgijn Maioor, thans te Segalaherang. 5 . West-Sumatra. 

J. M. VAN Leer, Dirigerend Officier van Gezondheid der 2° klasse, thanste Samarang. Oost-Sumatra. 

J. J. Laxpcrsex, Officier van Gezondheid der le klasse, thans te Willem I. . Banka. 

L. Lixpx 55, Officier van Gezondheid der 1* kl, Ridder der Militaire W eons 

4e klasse, thans te Batavia. c e : 5 6 : " . Oost Sumatra. 

. H. De LaxGe, in leven Geographische Ingenieur voor NEAN Indië. Noord-Celebes. 

E W. A. Lupexixe, Officier van Gezondheid der 2e klasse, te Fort de Kock. West-Sumatra. 

E. F. Mewer, Officier van Gezondheid der 2e klasse, te Riouw. : 5 . Bintang. 

Dox Luis d'Ararrpa Macrpo, Gouverneur van Timor- dehli ; . Oost-Timor. 

Dr C. W. F. Mocx, Officier van Gezondheid der 2e klasse, thans te Samarang. Noord-Celebes. 

J. G. F. BynxELOT Moens, Officier van Gezondheid der 2° klasse, thans te Anjer. Batjan. 

Dr ©. G. J. Monxixe, Officier van Gezondheid der 1e klasse, Ridder der Orde 

van den Nederlandschen Leeuw, thans te Amboina. . : 5 . Natoena, Amb. 

Dr E. H. H. Müurerr, Officier van Gezondheid der 2* klasse, te Manado. Noord-Celebes. 

D. C. Noorpziek, Adsistent-resident van Patjitan. . : : : . Oost-dava. 

J. C. Van Oven, Apotheker der 3* klasse, thans te Samarang. ; : . Zuid-Celebes. 

Dr A.K. J. L. W. PrrauM, in leven Officier van Gezondheid der 3* klasse. Ceram. 

Q2. OTEIJN PARVÉ, Ambtenaar . 5 : 5 8 ; ; " . West Java. 

D. M. Pinrer, Oud Dirigerend Officier van Gezondheid der 2* klasse, thans te 

Djokdjokarta. : à s ; : : : : : : . Sumbawa. 

Ina PFEIFFER. : : : : : : : c : . : . Sumatra, Bor- 

neo, Celebes. 

O. Var PorawzN PrrEL, Adsistent-resident van Malang. : : : . Oost-Java. 

Du E. Reiss, Zn leven Officier van Gezondheid der 2e klasse. : 5 . West-Sumatra 

J. W. RoELaxDT, Apotheker der 8° klasse, te Sinkawang. : : . West-Bornee. 

H. Raar, Majoor der Infanterie, Ridder der Militaire Willems-Orde 4* ee 

thans te Makassar. - ; : 9 à : i s E . Bintang. 

J. C. Ross, tm leren Eigenaar der Kokos-eilanden. . ^ : : : . Kokos-eiland. 

.... Ross, Eigenaar der Kokos-eilanden : , : A : a . Kokos eiland. 

IL Vox RosexBere, Millitair Ambtenaar, thans in kommissie naar Nieuw-Guinea. Nias, Batoe, 

West-Sumatra. 

T. W. Scuréper, Kapitein der Infanterie, thans te Soerabaja. À ‘ . Amboina. 

J. A.H. B. Soxxemaxx RrEprNTISCH, Officier van Gezondheid der 1e klasse te Sinka- 

wang. : 5 ; : : à : : : . : . West-Rorneo. 

M. Tu. Reicue, Officier van Gezondheid der 1° klasse, thans te Batavia. . West-Sumatra. 

Dn J. F. C. F. SonuauM , in leven Officier van Gezondheid der 2e klasse. . Bali. 

Dr F. C. Scumitr, Officier van Gezondheid der 1° klasse, thans te Samarang. West-Sumatra. 

H. W. SCHWAXErELD, ix leven Officier van Gezondheid der 2e klasse : . West-Sumatra. 

Dr J. Scuwanz, Oud Officier van Gezondheid der 3e klasse. . . : . Madura, Su- 

matra. 
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Verzamelingen van 

H. Scnwenx, in leven Majoor der Infanterie, Ridder der Orde van den Nederland- Sumatra. Nias. 

schen Leeuw en der Militaire Willems-Orde, 5 ; 

Jkun A. L. N. Ripper DE STUERS, Ondernemer te Batavia, : : . West-Java. 

D. Staar, Officier van Gezondheid der 2e klasse. 4 4 : s ; . West-Dorneo. 

J. F. Scuunrzr, Adsistent-resident van Ambal. : E : 3 : . Zuid-Java. 

€. Sern, Ambtenaar ter Sumatra’s Westkust, : : : . , . West-Sumatra. 

D. F. Scmaap, Gouverneur van Celebes, Ridder der Orde van den Nederlandschen 

Leeuw, thans te Makassar. . : 5 5 5 6 ; : . Banka. 

A. SCHaARLEE, Apotheker der 2e klasse, te Muntok. 5 : . . Danka. 

J. N. SreveEnsS, Officier van Gezondheid der 2e klasse, thans te Djokdjokarta. . West-Borneo, 

I. E. Tarpass, Officier van Gezondheid der 2* klasse bij de Marine. : . Noord- Celeb. 

G.J. Van Turexen, Dirigerend Officier van Gezondheid der 2e kl., thans te Padang. Amboina. 

J. E. Teusmany, le Hortulanus van 'slands plantentuin te Buitenzorg — . . West-Java. 

R. P. Torsox, Lid van het Handelshuis Anderson, Tolson & Co. . . West-Java. 

Dr E. Tarn, Officier van Gezondheid der 3e klasse, te Bandaneira. . . Banda. 

Dr F. L. W. VocLEn, Officier van Gezondheid der le klasse, te Padang, . West-Sumatra. 

De C. W. R. Vorar, Chef der Geneeskundige Dienst met verlof in Europa, 

Ridder der Militaire Willems-Orde 4e klasse. . West-Sumatra, 

De G. Wassink, Chef der Geneeskundige Dienst in NAE me Ridder West-Java, 

der Orde van den Nederlandschen Leeuw en der Militaire Willems-Orde der 

4e klasse, Kommandeur der Orde van de Eikenkroon en van den Witten 

Valk, te Batavia. 

P. L. Van Broemen Waaxpers, Adsistent-resident te Bali-Boleling. : . Bali, Sumatra. 

J. T. Vas Buormen WAANDERS, Kapitein der Artillerie, thans te Batavia. . Oost-Sumatra. 

H. L. Van BrLorMen WAANDERS, Ambtenaar op Banka. : : 5 . Banka. 

J. H. WarBrrnMm, Adsistent-resident, te Riouw. A : : ; . Bintang. 

J. Worrr, Oud-Officier van Gezondheid der 2e klasse, te Koetei. : . Borneo. 

Jxkar Mr H. C. Van per Wisck, Resident van Soerabaja, Ridder der Orde 

van den Nederlandschen Leeuw. : ; . ï ; , . West-Java. 

H. ZornriwGER, Naturalist, thans te Banjoewangi. 5 : , . Sumbawa, Ce- 

lebes, Oost-Java. 

Naar deze lange lijst kan men afmeten den omvang der medewer- 

king, welke mij in mijne onderzoekingen te beurt is mogen vallen. 

Ook nu nog geworden mij van tijd tot tijd nieuwe verzamelingen 

van de meest verschillende gedeelten van den Indischen Archipel, 

en daardoor laat zich verwachten dat in den loop der uitgave van 

dezen arbeid nog menige soort aan mijne verzameling zal toegevoegd 

worden en menig feit, zoowel ten opzigte van nog onbekende vormen 
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als ten opzigte der geographische verbreiding der visschen in deze 

eilanden-wereld, bij de reeds vermelde te voegen zal zijn. 

Alvorens over te gaan tot de beschouwing der visschen van de orde, 

welke ik tot het onderwerp heb gemaakt van de eerste afdeeling 

van dit werk, moet ik hier enkele ophelderingen laten volgen be- 

treffende eenige door mij in de beschrijvingen der Siluren gebezigde 

termen, voor zoo verre zij uit zich zelve niet duidelijk genoeg of 

voor verschillende opvatting vatbaar zijn: b. v. 

Scutum capitis. — kopschild: de beenige bovenvlakte van den kop. 

Seutum nuchale. — nekschild: de beenige platen bestaande uit een of 
meer tusschendoornsbeenderen. 

Crista interparietalis.— tusschenwandbeenskam; de beenige midden 
achter het schedelgewelf uitstekende plaat of kam door de tus- 

schenwandsbeenderen gevormd. 

Fonticulus frontalis.— voorhoofdsfontanel; de ruimte tusschen de voor- 

hoofdsbeenderen van beide zijden. 

Fonticuli occipitales.— achterhoofdsfontanellen; openingen in of tusschen 
de achterhoofdsbeenderen; zij zijn soms aan beide zijden dubbel. 

Porus mucosus axillaris..— de opening der okselslijmholten, door som- 

migen ook porus lateralis geheeten. 

Oculi superi.— boven den bekhoek gelegene oogen. 

Oculi posteri. 

Oculi velati. — met de kophuid bedekte oogen. 

Oculi liberi.— niet met de kophuid bedekte oogen. 

achter den bekhoek gelegene oogen. 

Longitudo capitis.— de lengte van den kop, gemeten van de snuit- 
spits tot den top van het operkel. 

Latitudo capitis.— de breedte van den kop over de operkels. 

De aan het hoofd van de verschillende beschrijvingen geplaatste 
aanhalingen der afbeeldingen hebben betrekking tot mijnen grooten 
manuskript-atlas. 
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MEERVALLEN. 

Pisces ossei, branchiis liberis, malacopteri, corpore elongato nudo 

vel loricato sed squamis veris destituto; suboperculo deficiente; ossi- 

bus intermaxillaribus marginem maxillae superioris eonstituentibus; 

maxillis cirriferis. 

Aanm. De Siluren staan scherp gekenmerkt in de groote rei der 

Beenige visschen door de afwezigheid van het suboperkel, naakte of 

slechts met schilden, nooit met schubben bedekte huid en de aanwe- 

zigheid van tusschenkaaksbeenderen en voeldraden. Zij omvatten 

een groot gedeelte der thans levende soorten van visschen, zijnde 

reeds ruim 500 soorten in de registers der wetenschap ingeschreven. 

In de geologische tijden schijnen de Siluren zeer spaarzaam te zijn 

geweest. In het »Uebersicht der fossilen Pflanzen und Thiere nach 

ihrer geologischen Verbreitung" hetwelk aanwijst, wat men daarom- 
trent wist in 1850, is de lijst der visschen achter de Siluren met eene 

nul ingevuld en sedert zijn slechts, voor zoover ik heb kunnen na- 

gaan, twee Siluren uit de voorwereld vermeld, een uit den tertiai- 

ren zandsteen van Hongarije (Pimelodus Sadleri Heck.) en een uit 

den harden kalksteen van den Libanon (Coccodus armatus Pict.) 

Welligt echter zijn de resten van vele andere soorten nog verborgen 

in den schoot van die gewesten, waar zij thans voornamelijk wonen. 

Die woonplaatsen zijn vooral de landen der Oude en Nieuwe 

wereld, gelegen tusschen den 35" graad noorder- en zuiderbreedte. 

Buiten deze grenzen komen nog wel Siluren voor in het Noorde- 

lijk halfrond, maar zij zijn weinig in getal.— Europa voedt slechts Si- 
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lurus glanis L.— Van noordelijk en midden- Azië, voor zoover het bo- 

ven den 35^ breedtegraad is gelegen, kent men slechts de euro- 

pesche soort, alsmede die, welke door den heer Basilewski onder den 

namen van Silurus asotus en Silurus calvarius zijn afgebeeld en tot 

de geslachten Silurichthys? en Bagrus behooren. — Ook van Noord-Ame- 

rika boven den 35" breedtegraad kent men slechts eenige weinige soor- 

ten van Pimelodus en Ailurichthys. Im het zuidelijk halfrond vindt 

men beneden genoemden graad in Australië slechts eene soort van 

Plotosus, meer een zee- dan een rivierbewoonster.— Van Afrika, welks 

zuidspits niet geheel tot aan den 35" graad reikt zou misschien slechts eene 

soort van Galeichthys op of om den Agulhas-bank levende, te vermelden 

zijn, doch in Zuid-Amerika leven nog meerdere soorten van zoetwater- 

soorten in de Rio la Plata en de rivieren van Chili, waar de Siluren 

in de geslachten Trichomycterus en Nematogenys schijnen te ver- 

dwijnen. 

De gewesten waar de soorten van Siluren het talrijkste voorkomen 

zijn het grootste gedeelte van tropisch Amerika, het noordelijke ge- 

deelte van Hindostan en de Indische archipel. Zeer opmerkelijk is 

het, dat in Nieuw-Holland, het groote grensland van dien Archi- 

pel, eensklaps alle Siluren in de zoete wateren ontbreken, want de 6 

soorten, welke van dit groote vastland zijn vermeld, behooren tot 

de geslachten Hexanematichthys? en Plotosus, welke wel de stroom- 

mondingen bezoeken, doch eigenlijk tot de zeefauna behooren. 

Twee der familiën van de Siluren, de Aspredinoïden en Loricari- 

oïden zijn uitsluitend amerikaansche. Eene derde familië daarentegen, 

minder rijk aan vormen, die der Heterobranchoïden, is tot de oude we- 

reld beperkt. Slechts de familie der Siluroïden, welke meer dan 

4/5 van alle bekende soorten van Siluren omvat, is over alle wereld- 

deelen verbreid, doch ten opzigte van de onderfamiliën en groepen 

treft men weder belangrijke beperkingen aan. De Callichthyoiden 

zijn zuiver amerikaansch, terwijl alle Ailichthyoïden en Plotosichthy- 

oïden tot het oostelijk halfrond behooren. Voorts zijn van de Ba- 

grichthyoïden de rei der Anodonten en de groep der Euaneminen aan 

de nieuwe wereld eigen en de Pangasinen slechts aan de oude, en zoo 
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ook eindelijk zijn bij de Silurichthyoïden de Schilbeïnen beperkt tot 
de oude wereld en de overige groepen geheel tot Amerika. 

Fen eeuw geleden, in den tijd van Linnaeus, dacht men er nog 

niet aan de Siluren in afdeelingen te splitsen. Hoezeer men toen, 

behalve de europesche soort, reeds eenige vormen uit Afrika, Ame- 

rika en den Indischen archipel kende, had die kennis tot nog te wei- 

nig vormen betrekking en te weinig grondigs, dan dat men er toen 

reeds aanleiding in zou gevonden hebben tot de opstelling van groe- 

pen of talrijke geslachten. 

P. Artedi vermeldde slechts 2 soorten van Siluren, de europesche 

Silurus en Clarias nilotica, welke laatste soort hij beschou wde als tot Si- 

lurus te kunnen behooren. 

L. T. Gronovius, in zijn Museum ichthyologicum (1754—1763), 

beschreef de geslachten Silurus, Aspredo, Plecostomus, Callichthys, 

Mystus en Clarias. Van deze geslachten beantwoordt Silurus aan mijne 

Schilbeinen, Aspredo aan de Aspredinoiden, Plecostomus aan de Lo- 

ricarioiden, Callichthys aan de Callichthyinen, Mystus aan de Dora- 

dinen en Bagrinen en Clarias aan de Heterobranchoiden. Voor den 

tijd, waarin zij zijn opgesteld, zijn die geslachten als natuurlijk te 

achten doch sedert hebben zij de beteekenis erlangd, deels van groe- 

pen, deels zelfs van eigene familiën. Gronovius kende mog slechts 18 

soorten van Siluren. 

Linnaeus nam in zijne latere uitgaven van het Systema Naturae slechts 

twee geslachten van Siluren aan t. w. Silurus en Loricaria, van welke 

het laatste aan de familie der Loricarioiden beantwoordt en het eerste 

de familiën der Siluroïden, Aspredinoïden en Heterobranchoïden om- 

vat. 

Gmelin somde in 1798, in de dertiende uitgave van het Syste- 

ma Naturae, 29 soorten op, welke tot de meest uiteenloopende ge- 

slachten behooren en van welke minstens 2 geheel buiten de orde 

vallen. 

Bloch gaf in zijn groot vischwerk de afbeeldingen en beschrijvin- 

gen van 25 Siluren, welke hij bragt onder de geslachten Silurus, 

Platystacus, Loricaria en Cataphractus. Zijne soorten van Silurus 
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behooren tot de meest verschillende geslachten van de familiën der 

Siluroiden en Heterobranchoiden, die van Cataphractus tot Doras en 

Callichthys en die van Platystacus tot Plotosus en Aspredo, terwijl 

zijne soorten van Loricaria alle tot de familie der Loricarioïden behooren. 

In het Systema posthumum is het aantal soorten van Siluren ge- 

bragt op 48, welke alle onder de 4 bovengenoemde geslachten zijn 

gerangschikt. 

Lacépède deed de kennis der Siluren eene niet onbelangrijke schre- 

de voorwaarts gaan. Hij bragt alle hem bekende soorten, ten getale 
van 54, onder 13 geslachten, t. w. Ompok, Silurus, Macropteronotus, 

Malapterurus, Pimelodus, Doras, Cataphractus, Plotosus, Agenciosus, 

Loricaria, Hypostomus, Corydoras en Tachysurus. Meerdere dier 

geslachten zijn goed gevormd en onveranderd of na door nieuwe ont- 

dekkingen noodig gewordene wijzigingen in de wetenschap aangeno- 

men, zooals Malapterurus, Doras, Plotosus, Ageneiosus, Hyposto- 

mus. Hunne opvolging bij Lacépede en de tusschenplaatsing van 

geslachten, welke tot geene der familiën van de Siluren behooren, 

toont evenwel aan, dat hunne natuurlijke verwantschappen aan Lacé- 

pede niet duidelijk zijn geweest, wat voorts ook blijkt uit de soorten 

door hem nog in zijn geslacht Silurus gebragt, waar men vertegen- 

woordigers vindt van de familiën der Aspredinoïden en zelfs van de 

Heterobranchoïden. Zijn geslacht Pimelodus vertegenwoordiet zeer 

wel de onderfamilie der Bagrichthvoïden, waartoe echter ook Age- 

neiosus en Tachysurus zijn te brengen. Ompok, blijkbaar eene ver- 

bastering van het maleische woord limpok, komt mij voor te beant- 

woorden aan mijn geslacht Phalacronotus. Macropteronotus is geen 

ander genus dan Clarias van Gronovius. Corydoras valt geheel met 

Callichthys zamen even als Cataphractus gedeeltelijk. Tachysurus 

komt mij voor niet wezenlijk te verschillen van mijn geslacht Pseu- 
dopimelodus. 

Zoo was de stand der wetenschap ten deze, nu ongeveer een hal- 

ve eeuw geleden. Er scheen toen nog gedacht te zijn, noch aan eene 

natuurlijke rangschikking der Siluren in het stelsel, noch aan eene 

rangschikking van de tot ze behoorende geslachten. 
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De heer C. Duméril gaf daarvan de eerste proeve in 1806 in zijne 
Zoölogie analytique, door de Siluren van Lacépede onder den naam 

van Oplophoren of Wapendragende visschen te vereeuigen. Ten on- 

regte is daaraan echter het geslacht Ompok Lac. (Phalaeronotus 

mihi) onttrokken en zijn daarbij gevoegd de geslachten Macrorham- 

phosus en Centranodon, welke ook Lacépéde tusschen zijne geslach- 
ten van Siluren heeft geplaatst. 

Georges Cuvier bragt in de eerste uitgave van zijn vhégne ani- 

mal” de hem bekende geslachten tot eene familie, welke eigenlijk de- 

zelfde is als die der Oplophoren van den heer C. Duméril doch waar- 

aan hij den naam gaf van Siluroïden, welke sedert algemeen aange- 

nomen is. De door Cuvier toenmaals aangenomene geslachten wa- 

ren Silurus, Schilbe, Synodontis, Pimelodus, Bagrus, Ageneiosus, 

Doras, Heterobranchus (met Clarias), Plotosus, Callichthys, Aspre- 

do, Hypostomus en Loricaria, namen welke ook zonder bijvoeging 

van nieuwe in de tweede uitgave van het Regne animal zijn over- 

egaan. 

Na Cuvier is de kennis der Siluren aanmerkelijk uitgebreid ge- 

worden. 

De heer L. Agassiz splitste haar het eerst in twee familiën door de 

afzondering der Loricarioiden onder den naam van Goniodontes. 

5 

Talrijke nieuwe en merkwaardige vormen maakten de  opstel- 

ling van nieuwe geslachten noodzakelijk en zoo was de heer Va- 

lenciennes in de jaren 1839— 1840, de jaren van uitgave der 
deelen van de grooten Histoire naturelle des Poissons welke over 

de Siluren handelen, gekomen tot de aanneming van reeds talrij- 

ke geslachten, welke in de rei den Siluren plaats erlangden onder de 

namen Silurus, Schilbe, Cetopsis, Bagrus, Phractocephalus, Platysto- 

ma, Galeichthys, Pangasius, Silundia, Arius, Pimelodus, Auchenipte- 

rus, Trachelyopterus Hypophthalmus, Ageneiosus, Synodontis, Doras, 

Callichthys, Arges, Brontes, Astroblepus, Clarias, Heterobranchus, 

Saccobranchus, Plotosus, Aspredo, Chaca, Sisor, Loricaria, Rinelepis, 

Hypostomus, Malapterurus en Ailia, bij welke later nog als Siluroiden 

werden aangenomen de geslachten Trichomycterus en Eremophilus en 

3 
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waarbij even zeer gevoegd had kunnen worden het geslacht Vandellia. 

De heer Valenciennes beschouwt alle die geslachten als tot eene 

enkele groote familie te behooren en heeft de verdeeling van den heer 

Agassiz niet aangenomen. 

De rangschikking der geslachten in de groote Histoire naturelle des 
Poissons laat te wenschen over en schijnt ook niet bepaald de strek- 

kine te hebben hunne natuurlijke verwantschappen aan te duiden. 

Het komt mij voor dat de groote verschillen in den bouw der Si- 

luren niet alleen regt geven tot hunne splitsing in de twee groote 

familiën der Loricarioïden en Siluroïden, welke door meerdere nieu- 

were ichthyologen aangenomen is, maar dat, na afzondering der Lo- 

ricarioïden de overblijvende Siluren nog te zeer uiteenloopen, dan 

dat eene verdere splitsing in afdeelingen met rang van familiën 
niet gewettigd zou zijn. 

Prins Charles Lucien Bonaparte volgde in zijn’ Prodromus Syste- 

matis Ichthyologiae de verdeeling der Siluren in de twee familiën 

Loricaridae en Siluridae, en duidde tevens eene nadere verdeeling 

aan der Siluroïden in drie onderfamiliën, welke hij bestempelde met 

de namen Callichtini, Pimelodini en Silurini. 

Die verdeeling is echter zeer onvolkomen en omvat slechts een 

gedeelte der Siluren. 

De Callichthini zouden volgens de gegevene bepaling der subfami- 

lie slechts omvatten het geslacht Callichthys. Im de Pimelodini zou- 

den volgens de omschrijving van Bonaparte plaats moeten nemen, 

niet alleen alle Bagrichthyoiden, maar ook de Doradinen en de ge- 

slachten Heterobranchus en Saccobranchus. Tot de Silurini daaren- 

tegen zouden ongeveer gebragt moeten worden de geslachten Silurus, 

Schilbe en Tracheliopterus van den heer Valenciennes, doch mijn ge- 
slacht Siluranodon, zoo na aan Silurus verwant, zou zijn uitgesloten. 

Meerdere geslachten zouden bovendien in de subfamiliën volstrekt 

niet te plaatsen zijn, zooals Malapterurus, Aspredo, Clarias, Chaca, 

Plotosus en andere. 

Deze proeve was alzoo niet als gelukkig te beschouwen. 

William Swainson, wiens Natural History of Fishes ete. in het- 
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zelfde jaar het licht zag als het 14e deel der groote Histoire natu- 
relle des Poissons, gaf eene andere onderverdeeling der Siluren, 

welke mij niet gelukkiger voorkomt dan die van Bonaparte. Hij 

brengt de Loricarioïden tot de Siluren terug, welke hij als eene en- 

kele groote familie beschouwt, doch in vijf subfamiliën splitst, welke hij 

noemt, Loricarinae, Pimelodinae, Silurinae, Aspredinae en Sorubinae. 

Een eenvoudige blik op de geslachten, door Swainson onder deze 

verschillende subfamiliën gebragt, doet ontwaren, dat de natuurlijke 

verwantschappen daarbij niet voldoende geraadpleegd zijn. Swainson 

was in het algemeen niet gelukkig in de keuze van de kenmerken 

zijner talrijke nieuwe afdeelingen en geslachten, welke hij in de ich- 

thyologie wenschte in te voeren, evenmin als de tot die afdeelingen 

door hem gebragte geslachten altijd aan de daarvan gegevene ken- 

merken beantwoorden;— en zoo ook schijnt zijn arbeid over de Silu- 

ren, waarin overigens meerdere nieuwe gezigtspunten zijn aangeduid, 

weinig bijval te hebben gevonden. 

De kenmerken van de subfamilie der Loricarinae, door Swainson 

gegeven, beantwoorden vrij goed aan die, welke de familie der Lo- 

ricarioïden toekomen, maar Swainson plaatst er twee geslachten in, 

Hoplisoma en Cataphractus, welke beide tot Callichthys zijn terug 

te brengen en alzoo niet tot eene andere afdeeling der Siluroïden 
behooren. Het geslacht Sturisoma Sw. valt met Loricaria zamen. 

De subfamilie Pimelodinae van Swainson zou min of meer natuur- 

lijk kunnen genoemd worden, wanneer het geslacht Sisor Buch. 

daaruit ware verwijderd en de geheele subfamilie Sorubinae, als- 

mede meerdere van zijne geslachten van Silurinae daarmede waren 

vereenigd geworden. Voor mij behooren die Pimelodinae tot twee 

onderfamiliën, tot de Bagrichthyoiden en tot de Callichthyoiden. Het 

geslacht Mystus Sw. lost zich op in Doras; de geslachten Felichthys 

Sw. en Cyclopium Sw. in -de geslachten Ailurichthys Baird Gir., 

Auchenipterus en Arges, en voorts het geslacht Pteronotus Sw. in 

Pimelodus Val. of mijn geslacht Rhamdia. 

Wat Swainson’s subfamilie Silurinae betreft, deze bevat meerdere 

geslachten, welke tot andere subfamiliën niet alleen, maar zelfs tot 
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eene andere familie behooren. Zoo zijn daarin geplaatst de geslach- 

ten Clarias, Heterobranchus, Plotosus en Chaca, en voorts nog meer- 

dere geslachten, welke volgens mijne wijze van zien behooren tot 

de Bagrichthyoiden. Van de nieuwe geslachten, door Swainson in zijne 

subfamilie Silurinae opgesteld, is Silonia hetzelfde als Silundia Valene., 

Pachypterus zamengesteld uit Eutropius en Pangasius; Clupisoma, 

hoezeer op andere wijze gekenmerkt, beantwoordende aan mijn ge- 

slacht Schilbeichthys. Callichrus Sw. voorts omvat mijne geslachten 

Wallago en Pseudosilurus, terwijl Pusichthys met Schilbe zamenvalt. 

De onderfamilie Aspredinae van Swainson eindelijk is vrij goed 

omschreven, maar geheel ten onregte zijn daartoe gebragt de ge- 

slachten Astroblepus en Eremophilus. Het geslacht Cotylephorus 

Swains. behoort overigens geheel tot Aspredo, terwijl de soorten van 

Aspredo van Swainson tot mijn geslacht Bunocephalichthys behoo- 

ren. 
In het nieuwste werk van den heer A. M. C. Duméril, getiteld 

„ Ichthyologie analytique ou Essai d'une classification naturelle des Pois- 

sons à l'aide de tableaux. synoptiques, Paris 1856", zijn de Siluren 

in verschillende familién geplaatst en ingedeeld. 

De heer Duméril heeft zich ter vorming van zijne familien dik- 

werf van een enkel kenmerk bediend, waaraan meer gewigt werd 

toegekend dan het bezit en zoo zijn in die familiën dikwerf de meest 

van elkander verschillende geslachten zamen gebragt, terwijl soms de 

meest aan elkander verwante geslachten in geheel verschillende fa- 

milién hebben plaats genomen. 

Zoo zijn de geslachten Eremophilus en Astroblepus door den heer 
Duméril gebragt, enkel wegens de ontbrekende buikvinnen, in zijne 

familie der Pseudapoden, in welke familie naast elkander plaats ge- 

geven is aan Anarrichas, Xiphias, Orestias, Pristigaster, Gunnellus, 

Psettus enz., als ware het de bedoeling aante toonen hoe weinig na- 

tuurlijk soms eene verdeeling is, welke men op een enkel karakter 

grondt. Later komt in hetzelfde werk Eremophilus nogmaals voor 

naast Trichomycterus en Vandellia, doch deze inderdaad aan elkan- 

der verwante geslachten zijn daar geplaatst in de familie der Pogo- 
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nophoren, eene evenmin natuurlijke familie, waartoe ook de geslach- 

ten Barbus, Cobitis, Anableps en andere zijn gebragt. Nog eene 

derde maal komt Eremophilus met Astroblepus in gezegd werk voor 

onder de familie der Siluroïden waar de heer Duméril ze tot hunne 

natuurlijke verwantschap heeft teruggebragt, hoezeer daar Trichomyc- 

terus en Vandellia zijn weggelaten. 

De heer Duméril brengt de overige Siluren alle tot zijne Tribu 

der Oplophoren en splitst deze dan in twee familiën, Siluroïden en 

Dipteronoten. Deze splitsing is weder zuiver kunstmatig aangezien 

zij geheel alleen berust op de aanwezigheid van slechts één of wel 

van twee rugvinnen. Zij brengt ook de natuurlijke rangschikking 

der Siluren geheel uit haar verband, want aan de eene zijde ziet 

men b. v. de geslachten Clarias, Aspredo, Loricaria en Silurus, wel- 

ke tot 4 zeer verschillende familiën behooren, tot de familie der een- 

rugvinnige Oplophoren vereenigd, terwijl onder de Dipteronoten ne- 

vens echte Siluroïden ook plaats nemen de geslachten Heterobran- 
chus en Hypostomus, welker naauwe verwantschap met Clarias en 

Loricaria daardoor geheel miskend wordt. Wilde men overigens het 

door den heer Duméril gebezigde kenmerk ter bepaling der familiën 

als geldig beschouwen, dan zou men eene derde familie van Oplo- 

phoren moeten vormen uit mijne geslachten Micronema, Hemisilu- 

rus en Phalacronotus, welke echter uiterst na verwant zijn aan de 

met eene rudimentaire draadvormige rugvin bedeelde genera Kryp- 

topterus en Kryptopteriehthys, welke zelve weder in de naauwste 

verwantschap staan met Silurodes en andere geslachten van Schil- 
beïnen, bij welke eene normale straalachtige rugvin aanwezig is. 

Voor mij bestaan de Siluren uit vier familiën. Met de heeren 

Agassiz, Kner en anderen beschouw ik de Loricarioïden als eene ei- 

gene familie, doch de na afscheiding daarvan overblijvende Siluren 

behooren mijns inziens nog in drie familiën gesplitst te worden. 

Heb die genoemd Siluroidei, Aspredinoidei en Heterobranchoidei. 

De familie der Heterobranchoïden is scherp omschreven door de 

aanwezigheid van een’ bijkomenden ademhalingstoestel, welke zich 

voordoet in den vorm van trosvormige aanhangsels aan twee der 
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kieuwbogen, of in den vorm van een’ luchtzak, welke een’ tak der 

kieuwslagaderen ontvangt en zich tot ver achterwaarts in den rug 

tusschen de spiermassa uitstrekt. De hiertoe behoorende visschen 

hebben groote overeenkomst in vormen en in den bouw des schedels 

en vinnen, en zelfs ten opzigte van den bouw der rugvin bestaat 

tusschen Heterobranchus en Saccobranchus meer overeenkomst dan 

uit de bestaande afbeeldingen en beschrijvingen kan blijken en zooals 

nader zal worden aangetoond. 

De Aspredinoiden zijn voornamelijk gekenmerkt door de vergroei- 

de en daardoor onbewegelijke kieuwdekselbeenderen. 

De Siluroïden hebben den ademhalingstoestel normaal, de kieuwen 

zonder bijkomende organen en de drie kieuwdekselbeenderen bewe- 

gelijk. 

Zoodanig bepaald biedt de familie der Siluroïden evenwel nog een 
zoo groot aantal en eene zoo groote verscheidenheid van vormen aan, 

dat het mij niet zou bevreemden, dat men weldra ook deze familie 

nog in meerdere zal willen splitsen. Ik heb de voorkeur gegeven 

aan eene splitsing in onderfamiliën en groepen, en daarbij getracht 

de natuurlijke verwantschappen in het oog te houden. 

Over deze onderfamiliën en groepen wordt hieronder nader ge- 

handeld. 

De Indische archipel bezit slechts soorten uit twee der vier fami- 

liën. Ik ken thans 91 archipelagische soorten van Siluroïden en 7 

van Heterobranchoïden, dat is nagenoeg 100 soorten van de geheele 

orde; en gewis mag men er niet aan twijfelen dat de stroomgebieden 

der groote Soenda-eilanden, vooral die van Sumatra en Borneo, nog 
menige soort voeden, welke tot nog toe niet onder de oogen der na- 

tuurkenners is gebragt. 

Mij is het voorregt te beurt gevallen de kennis der archipelagische 

Siluren aanmerkelijk te hebben kunnen uitbreiden. 

Bontius was de eerste aan wien de wetenschap eenig aanduiding van 

Diluren in deze gewesten te danken had, doch die aanduidingen wa- 
ren oppervlakkig en weinig juist. 
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Nieuhof gaf herkenbare afbeeldingen van Pseudosilurus bimaculatus, 
Bagrus gulio CV. en Clarias Nieuhofii CV. en ook Clarias melano- 

derma is uit zijne korte beschrijvingen nog vrij wel herkenbaar. 

De werken van beide schrijvers zijn reeds van de 17° eeuw. 

De 18e eeuw bragt de bestaande kennis niet veel verder. Valen- 

tyn en Renard gaven gebrekkige doch herkenbare afbeeldingen van 
Plotosus anguillaris Lac. 

In de werken van Bloch en Lacépede zoekt men te vergeefs meer 
archipelagische Siluren. 

De eerste meer noemenswaardige kennis is men verpligt aan Kuhl 
en Van Hasselt. Deze uitstekende naturalisten, beide op nog jeug- 

digen leeftijd door het keerkringsklimaat weggemaaid, hebben den 

tijd niet gehad de groote massa bouwstoffen, door hen bijeengebragt, 

voor de openbaarheid te bewerken. Veel van hetgeen zij hebben ver- 

zameld is echter door nederlandsche en fransche natuuronderzoekers 

beschreven en bekend gemaakt en dit is ook het geval geweest met 

met de door hen verzamelde Siluren, welke, althans gedeeltelijk, in de 
groote Histoire naturelle des Poissons zijn beschreven. 

Eerst van af de uitgave van het 14, en 15° deel van dit werk 
mag men zeggen, dat de Siluren van den Indischen archipel eenig- 

zins nader zijn bekend geworden. De heer Valenciennes deed daar- 

in 26 soorten van den Indischen archipel kennen, welke echter tot 

22 zijn terug te brengen. Drie dier soorten behooren tot de Hete- 

robranchoïden, de overige tot Siluroïden. Deze soorten zijn de hier- 
onder genoemde. 

Arius argyropleuron CV, 

Cephalocassis caelatus Blkr = Arius caelatus CV. 
y truncatus Blkr = Arius truncatus CV. 

Netuma nasuta Blkr = Arius nasutus CV. 

Bagrus macronema Blkr = Bagrus nigriceps CV. = Bagrus cavasius CV. (ex parte) 

= Bagrus keletius CV. (ex parte). . 
"  stenomus CV. x 

y"  gulio CV. = Bagrus abbreviatus CV. 

»  nemurus CV. = Bagrus anisurus CV. 

v. planiceps CV. 
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Leiocassis poecilopterus Blkr = Bagrus poecilopterus CV, 

Hexanematichthys sundaicus Blkr = Bagrus sondaicus CV. = Bagrus javensis CV. 

Glyptosternon platypogon Blkr = Pimelodus platypogon ee Nien a 

Rhamdia? javanica Blkr = Pimelodus javus K. v. H. 

Pseudosilurus bimaculatus Blkr = Silurus bimaculatus CV. 

Kryptopterichthys bicirrhis Blkr = Silurus bicirrhis CV. 

Plotosus anguillaris Lac. = Plotosus lineatus CV. 

r — albilabris CV. 

» canius Buch. = Plotosus unicolor K. v. U. 

yr | macrocephalus CV. 

Clarias batrachus CV. = Clarias punctatus CV. 

& — fuscus CV. 

vy Nieuhofit CV. 

Die soorten werden bijna alle vermeld als tot de fauna van Java 

te behooren. Slechts één soort, Clarias fuscus CV. wordt gezegd op 

Sumatra te leven en slechts één soort, Plotosus macrocephalus CV, 
als bij Timor voorkomende, terwijl Plotosus anguillaris Lac. opgege- 

ven wordt bij Celebes en Amboina te zijn aangetroffen. 
In de Catalogue of Zoölogical specimens, voorkomende in het 

werk, getiteld: „Memoir of the life and public services of Th. St. 

Raffles” zijn bovendien nog twee sumatrasche vormen genoemd t. w. 

Plotosus marginatus, welke dezelfde is als Plotosus anguillaris Lac. 

en Bagrus sumatranus, welke niet als geslacht of als soort bepaal- 

baar is, doch vermoedelijk tot mijn geslacht Cephalocassis behoort en niet 

in de lijst der bekende visschen van Sumatra kan plaats nemen. 

Tot zooverre was de kennis der archipelagische Siluren gevorderd 

toen ik mijne onderzoekingen begon. 

Ik moet hier echter nog aanteekenen, dat mij uit kopiën van door 

Kuhl en Van Hasselt nagelatene naamlooze afbeeldingen gebleken is 

dat zij twee soorten van javasche Siluroïden hebben gekend, van wel- 

ke ik één heb teruggevonden. Men vindt deze soorten hieronder be- 

schreven onder de namen Silurichthys Hasseltii en Akysis variegatus. 

Bovendien ontwaar ik uit eene lijst van visschen door Kuhl en Van 

Hasselt naar Leiden verzonden, dat zij ook reeds Wallago Russellii 

van Java hebben gekend, doch zoover ik weet is van die soorten 
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als javasche in geen der bestaande werken sprake. Hetzelfde is het ge- 
val met eenige andere Siluren, in dezelfde lijst genoemd, doch ner- 

gens beschreven en dus niet verder bepaalbaar, zooals Pimelodus la- 

broides Van Hass., Pimelodus mierostoma Van Hass., Bagrus puncta- 

tus Van Hass., Bagrus breviceps Van Hass., Bagrus tetragonocephalus 

Van Hass., Silurus paboides Van Hass., Plotosus javanicus Van Hass. en 
Plotosus Peroni Cuv. Waarschijnlijk zijn deze soorten, hetzij door 

den heer Valenciennes, hetzij door mij, onder andere namen beschre- 

ven, doch wegens het volstrekt gemis van beschrijvingen zijn zij daar- 

toe niet terug te brengen. 

In eene bijdrage getiteld »Siluroideorum bataviensium conspectus diag- 

nosticus, opgenomen in het 21° deel der Verhandelingen van het Batavi- 

aasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, maakte ik melding 

van 66 soorten van Siluroiden, welke ik te Batavia had aangetroffen. Die 

bijdrage was de eerste, welke ik over de ichthyologie van deze gewesten 

openbaar maakte en zij draagt de kenmerken van de weinige geoefend- 
heid, welke ik in de bepaling der soorten dezer familie in het jaar 1845 

bezat, toen ik mij nog niet had los gemaakt van de gebrekkige soort- 

bepalingen van den beroemden meester, toen ten dezen nog mijn 
voornaamste gids. 

Die 66 soorten heb ik sedert, na in ervaring gekomen te zijn van 

het dikwerf onvoldoende der gebezigde Kenmerken ter bepaling der 

soorten, voor een niet gering gedeelte als naamsoorten leeren beschou- 

wen, en na herleiding dier nominale species tot hare wezenlijke ty- 

pen zijn daarvan naar mijne tegenwoordige beschouwing slechts de 

hieronder genoemde als wezenlijke soorten te beschouwen. 

1 Arius arius CV. = Arius gagoroides Blkr = Arius chondropterygiodes Blkr = 

Arius angulatus Blkr = Arius Heckelii Blkr "= Arius borneénsis Blkr. 
2 " pidada Blkr = Arius viviparus Blkr. 

3 Ariodes tonggol Blkr = Arius tonggol Blkr = Arius crossocheilos Blkr. 

4 ; — acutus Blkr = Arius acutus Blkr = Arius Hamiltonis Blkr. 

5 " macrocephalus Blkr = Arius macrocephalus Blkr. 

6 v leiocephalus Blkr = Arius leiotetocephalus Blkr. 



26 

7 Ariodes polystaphylodon Blkr = Arius polystaphylodon Blkr. 

S Netuma nasuta Blkr = Arius nasutus CV = Bagrus rhodonotus Blkr = Bagrus 

carchariorhynchos Blkr. 

9 Cephalocassis macronotacanthus Blkr = Arius macronotacanthus Blkr. 

10 

DT 

12 

Hu 

" 

caelatus Blkr = Arius caelatus CV = Arius caelatoides Blkr = Arius mi- 

crogastropterygius Blkr = Arius clypeaster Blkr = Arius melanopterygius Blkr. 

venosus Blkr = Arius venosus CV? = Arius laeviceps Blkr = Arius mi- 

cruropterygius Blkr = Arius macruropterygius Blkr = Arius manjong Blkr 

= Arius micronotacanthus Blkr. 

utik Blkr = Arius utik Blkr. 

13 Hexanematichthys sundaicus Blkr = Bagrus sundaicus CV. = Arius sundaicus Blkr. 

14 Batrachocephalus micropogon Blkr Batrachocephalus ageneiosus Blkr. 

15 Osteogeneiosus Valenciennesii Blkr = Osteogeneiosus gracilis Blkr = Osteogenei- 

16 

17 Bagrus nemurus CV, 

18 n 

osus Blochii Blkr. 

macrocephalus Blkr = Osteogeneiosus longiceps Blkr = Osteogeneiosus in- 

gluvies Blkr. 

= Bagrus Sieboldii Blkr. 

planiceps CV. = Bagrus anisurus CV. = Bagrus flavus Blkr. 

Hoevenii Blkr. 

macronema Blkr = Bagrus singaringan Blkr = Bagrus heterurus Blkr. 

micracanthus Blkr. 

gulio CV. = Bagrus gulioides Elkr = Pagrus melas Blkr = Pagrus Schle- 

gelit Blkr = Bagrus rhodopterygius Blkr. 

23 Pangasius djambal Blkr. 
24 Akysis variegatus Blkr = Pimelodus variegatus Blkr. 

25 Wallago Russellu Blkr Silurus Mülleri Blkr = Wallago Müller Blkr. 

26 Silurodes hypophthalmus Blkr = Silurus hypophthalmus Blkr. 

27 Pseudosilurus bimaculatus Blkr = Silurus bimaculatus Bl. CV. = Wallago bimacu- 

latus Blkr. 

28 Kryptopterichthys bicirrhis Plkr = Silurus bicirrhis CV. 

29 Micronema typus Blkr — Silurus micronemus Blkr. 

30 Plotosus anguillaris Lac. = Plotosus lineatus CV. = Plotosus castaneoides Blkr, CV ? 

ol 

32 UH 

canius Buch. = Plotosus unicolor K. v. H. = Plotosus viviparus Blkr = 

Plotosus multiradiatus Blkr. 

albilabris CV. = Plotosus macrophthalmus Blkr. 

38 Clarias melanoderma Blkr — Clarius melanosoma Blkr. 

34 

39 

uv 

Hu 

batrachus CV. = Clarias punctatus CV. 

Nieuhofii CV. — Clarias pentapterus Blkr. 

T --— 
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Voortgezette nasporingen hebben sedert 1845 talrijke soorten zoowel 

van Java als van de overige Soenda-eilanden ter mijner kennis ge- 

bragt. Nog in hetzelfde jaar waarin mijn eerste arbeid verscheen liet 
ik een artikel volgen getiteld: » Nieuwe Bijdrage tot de kennis der 

Siluroiden van Java", welk artikel evenzoo in het 21° deel der Ver- 

handelingen van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en we- 
tenschappen is opgenomen. Ik beschreef daarin nog eenige Silu- 
roïden, t. w. 

1 Pangasius micronema Blkr. 

2 Ketengus typus Blkr. 

3 Bagrus Buchanani Blkr = Pimelodus bagarius Buch. 

4 Glyptosternon platypogon Blkr = Pimelodus cyanochloros Blkr = Pimelodus platy- 

pogon K. v. H. 

5 Acrochordonichthys rugosus Blkr = Pimelodus rugosus Blkr. 

6 Kryptopterus mononema Blkr = Silurus mononema Blkr. 

Sedert is mijne kennis omtrent de Siluren van Jaya, doch vooral 

omtrent die van Sumatra, Banka, Biliton en Borneo, aanmerkelijk 

uitgebreid geworden en viel mij het voorregtte beurt, de wetenschap 
met eenige nadere kennis van menige nieuwe of weinig bekende soort 

te verrijken. Tot die soorten behooren. 

Arius microcephalus Blkr. 

Ariodes goniaspis Blkr = Arius goniaspis Blkr. 
Cephalocassis melanochir Blkr = Arius melanochir Blkr. 

" — leptonotacanthus Blkr = Arius leptonotacanthus Blkr. 

y — truncatus Blkr = Arius truncatus CV. 

Bagrichthys hypselopterus Blkr = Bagrus hypselopterus Blkr. 
Bagroides melanopterus Blkr, 

” macropterus Blkr. 

morn=— 

ano Cc 

9 " macracanthus Blkr. 

10 Leiocassis micropogon Blkr = Bagrus micropogon Blkr. 

11 Bagrus Wolffii Blkr. 

12 Pangasius polyuranodon Blkr = Pangasius juaro Blkr, 

13 „__ macronema Elkr. 

14 " — rios Blkr. 



15 Helicophagus typus Blkr. 

16 Laïs hexanema Blkr = Pangasius hexanema Blkr. 

17 Glyptosternon platypogonides Blkr = Pimelodus platypogonides Blkr. 

18 Acrochordonichthys melanogaster Blkr = Pimelodus melanogaster Blkr. 

19 y  pleurostigma Blkr = Pimelodus pleurostigma Blkr. 

20 y zonatus Blkr = Pimelodus zonatus Blkr. 

21 Hemipimelodus borneénsis Blkr = Pimelodus borneénsis Blkr. 

22 Wallago Leerii Blkr. 

Belodontichthys macrochir Blkr = Wallago dinema Blkr. 

Silurichthys phaiosoma Blkr = Silurus phaiosoma Blkr. 

Silurodes macronema Blkr = Silurus macronema Blkr. 

Pseudosilurus leiacanthus Blkr = Wallago leiacanthus Blkr. 

Kryptopterus limpok Blkr = Silurus limpok Blkr. 

y micropus Blkr = Silurus kryptopterus Blkr. 

Kryptopterichthys palembangensis Blkr = Silurus palembangensis Blkr. 

30 v» lais Blkr = Silurus lais Blkr. 

31 Hemisilurus heterorhynchos Blkr = Wallago heterorhynchos Blkr. 

2 Micronema hexapterus Blkr = Silurus hexapterus Blkr. 

83 Phalacronotus leptonema Blkr = Silurus leptonema Blkr. 

94 ” micropogon Blkr = Silurus apogon Blkr = Silurus micropogon Blkr. 
35 7" . micruropterus Blkr = Silurus phalacronotus Dlkr. 

36 Clarius leiacanthus Blkr. 
87 vy Teysmanni Blkr. 

38 Heterobranchus tapeinopterus Blkr. 

39 Chaca bankanensis Blkr. 

H C5 

Qt 

D = 
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c 
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Alle bovengenoemde soorten zijn beschreven in verschillende bij- 

dragen, welke hetzij in het Natuurkundig Tijdschrift voor Ne- 
derlandsch Indië, hetzij in de Acta Societatis Scientiarum Indo-Ncér- 

landieae, of wel in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genoot- 

schap van kunsten en wetenschappen zijn opgenomen. 

Behalve alle die soorten heb ik in den jongsten tijd nog eenige andere 

soorten leeren kennen, welker beschrijvingen hierachter zullen plaats 
vinden, t. w. 

1 Leiocassis poecilopterus Blkr = Bagrus poecilopterus CV. 
2 Bagrus Wyckii Blkr. 

3 Helicophagus Waandersii Blkr. 
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4 Eutropius brachypopterus blkr. 

Acrochordonichthys ischnosoma Blkr. Dt 

6 y platycephalus Blkr. — 

7 Hemipimelodus macrocephalus Blkr. 

8 Silurichthys Hasseltii Blkr. 

) Kryptopterichthys macrocephalus Blkr. 

10 Hemisilurus schilbeides blkr. 

j^ 

In het geheel ken ik thans 89 soorten van den Indischen Archipel 

naar de natuur. Silurichthys Hasseltii Blkr, eene nieuwe soort, is de 

eenige der bovengenoemde 90 soorten, welke ik slechts ken uit eene 

daarvan in mijn bezit zijnde afbeelding. 

De eenige schrijvers welke, voor zoo ver mij bekend is, na mij 

of gelijktijdig met mij over de Siluren van den Indischen Archipel 

hebben gehandeld, zijn de heeren Th. Cantor en KR. Kner. 

De heer Cantor heeft in zijne verdienstelijke „Catalogue of Malayan 
Fishes’, openbaar gemaakt in de jaren 1849 en 1850, de volgende 

soorten van den Indischen archipel vermeld en toegelicht. 

Bagrus gulio CV. = Bagrus abbreviatus CV. Cant. 

Hexanematichthys sundaicus Blkr = Bagrus sondaicus CV. Cant. 

Cephalocassis truncatus Blkr = Arius truncatus CV. Cant. 

Arius arius CV. Cant. 

Osteogeneiosus militaris Blkr = Arius militaris CV. Cant. 
Ketengus typus Blkr = Pimelodus pectinidens Cant. 

Clarias batrachus CV. = Clarias punctatus CV. Cant. 

Plotosus anguillaris Lac. Cant. 
7 albilabris CV. Cant, — © D 3 © Ct B WW — 

Deze soorten, nieuw voor de kennis der plaatsen van welke 

ze vermeld werden, waren echter reeds bekend van den Indi- 

schen archipel, met uitzondering slechts van Osteogeneiosus milita- 

ris CV., indien althans deze soort als eene van Osteogeneiosus Va- 

lenciennesii Dlkr verschillende te beschouwen is. Ketengus typus, 

door den heer Cantor als eene nieuwe soort beschreven onder den 

naam van Pimelodus peetinidens, had ik reeds kortelijk bekend ge- 
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maakt in mijne » Nieuwe bijdrage tot de kennis der Siluroiden van 

Java” uitgegeven in het jaar 1847. 

In zijne »Ichthyologische Beiträge”, geplaatst in het 17° deel (1855) 

der v Sitzungsberichte der mathematisch - naturwissenschaftliche Classe 

der kaiserliche Akademie der Wissenschaften”, handelt de heer Kner 

ook kortelijk over eenige soorten van Siluren van den Indischen Ar- 

chipel. Die soorten zijn: 

Chaca lophioides CV. 

Plotosus anguillaris Lae. = Plotosus lineatus CV. Kner. 

; canius Buch. Kner = Plotosus unicolor K. v. H. Kner. 

wo eR 

[29] 

Chaca lophioides CV. wordt door den heer Kner gezegd op Bor- 

neo en Nieuw-Guinea te zijn aangetroffen, wat, althans wat Nieuw- 

Guinea betreft, mij voorkomt allezins bevestiging te verdienen. 

Vat men de bestaande kennis der Siluren van den Indischen ar- 

chipel zamen, dan kan men aannemen dat thans bijkans 100 soor- 

ten van daar bekend zijn, t. w. 

Siluroidei. 

1 Arius arius CV. = Arius gagoroides Blkr = Arius chondropterygioides Blkr 

= Arius angulatus Blkr = Arius Heckelii Blkr = Arius borneénsis Blkr. 

2 ; — pidada Blkr. = Arius viviparus Blkr. 

3 ; microcephalus Blkr. 

4* »  argyropleuron CV. 
5  Ariodes tonggol Blkr = Arius tonggol Blkr = Arius crossocheilos Blkr. 

6 z;  macrocephalus Blkr = Arius macrocephalus Blkr. 

7 ;  &cutus Blkr = Arius acutus Blkr = Arius Hamiltonis Blkr. 
8 y leiocephalus Blkr = Arius leiotetocephalus Blkr. 
9 ” polystaphylodon Blkr = Arius polystaphylodon Blkr. 

10 / goniaspis Blkr. = Arius goniaspis Blkr. 

11 Netuma nasuta Blkr = Arius nasutus CV. Blkr = Bagrus rhodonotus Blkr 

= Bagrus carchariorhynchos Blkr. 
12 Cephalocassis melanochir Blkr. = Arius melanochir Blkr. 

13 v  leptonotacanthus Blkr = Arius leptonotacanthus Blkr. 

14 ”  macronotacanthus Blkr = Arius macronotacanthus Blkr. 

15 y truncatus Blkr = Arius truncatus CV. Blkr. 
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1 5 Cephalocassis caelatus Blkr = Arius caelatus CV. = Arius caelatoides Blkr = 
Arius microgastropterygius Blkr = Arius clypeaster Blkr = Arius 

clypeastroides Blkr = Arius chondropterygius Blkr = Arius melano- 
pterygius Blkr. 

17 " venosus Blkr = Arius venosus CV. Blkr = Arius laeviceps Blkr = 

Arius micruropterygius Blkr = Arius macruropterygius Blkr = Arius 

manjong Blkr = Arius micronotacanthus Blkr. 

18 y» utik Blkr = Arius utik Blkr. 

19 Batrachocephalus micropogon Blkr = Batrachocephalus ageneiosus Blkr. 

20* Osteogeneiosus militaris Blkr = Arius militaris CV. 
21 7" Valenciennesit Blkr = Osteogeneiosus gracilis Blkr = Osteogeneiosus 

Blochii Blkr. 

22 7"  macrocephalus Blkr = Osteogeneiosus longiceps Blkr = Osteogeneiosus in- 

gluvies Blkr. 

23  Hexanematichthys sundaicus Blkr = Bagrus sondaicus CV. = Arius sundaicus Blkr. 
21  DBagrichthys hypselopterus Blkr = Bagrus bypselopterus Blkr. 

25 Bagroides melanopterus Blkr. 

26 7  macropterus Blkr. 

21 "  macracanthus Blkr. 
28  Leiocassis poecilopterus Blkr = Bagrus poecilopterus K. v. H. 

9 /  micropogon Blkr = Bagrus micropogon Blkr. 

30 Bagrus nemurus CV. = Bagrus Sieboldii Blkr. 
31 r  Hoevenii Blkr. 

32 7"  planiceps CV. = Dagrus flavus Blkr = Bagrus anisurus CV. 

39 2 Wycki Blkr. 

34 ”  macronema Blkr = Bagrus singaringan Blkr = Bagrus heterurus Blkr = 

Bagrus nigriceps CV. 
35 "  Wolffii Blkr. 

36 ” micracanthus Blkr. 

37 ;  gulio CV. = Bagrus abbreviatus CV. = Bagrus gulioides Blkr 
= Bagrus melas Blkr = Bagrus Schlegelii Blkr = Pagrus rhodopte- 

rygius Bikr. 

38* y  stenomus CV. 

39 Eutropius brachypopterus Blkr. 

10 Pangasius djambal Dlkr. 

41 ”  macronema Blkr. 

49 ”  micronema Blkr. 

43 ” ros Blkr. 

44 "  polyuranodon Blkr = Pangasius juaro Blkr. 



5 Helicophagus typus Blkr. 

» . Waandersii Blkr. 

7 Lais hexanema Blkr = Pangasius hexanema Blkr. 

| Bagarius Buchanani Blkr = Pimelodus bagarius Buch. 

Glyptosternon platypogon Blkr = Pimelodus platypogon K. v. II. = Pimelodus 

cyanochloros Blkr. 

» platypogonides Blkr = Pimelodus platypogonides Blkr. 

Acrochordonichthys ischnosoma Blkr. 

y — platycephalus Blkr. 
; melanogaster Blkr = Pimelodus melanogaster Blkr. 

s  rugosus Blkr = Pimelodus rugosus Blkr. 

v pleurostigma Blkr = Pimelodus pleurostigma Blkr. 

"  zonatus Blkr = Pimelodus zonatus Blkr. 

Akysis variegatus Blkr = Pimelodus variegatus Blkr. 

Hemipimelodus borneénsis Blkr = Pimelodus borneénsis Blkr. 

"  macrocephalus Blkr. 
60 Ketengus typus Blkr = Pimelodus pectinidens Cant. 

61* Rhamdia? javanica Blkr = Pimelodus javus K. v. H. 

62 Wallago Russellii Blkr = Silurus Mülleri Blkr = Wallago Mülleri Blkr = Silurus wal- 

lago CV. 

"  Leeri Blkr. 

Belodontichthys macrochir Blkr = Wallago dinema Blkr. 

Silurichthys phaiosoma Blkr = Silurus phaiosoma Blkr. 
y  Hasseltii Blkr. 

Silurodes hypophthalmus Blkr = Silurus hypophthalmus Blkr. 

;  macronema Blkr = Silurus macronema Blkr. 

Pseudosilurus bimaculatus Blkr = Wallago bimaculatus Blkr = Silaras bimaculatus CV. 
„_  leiacanthus Blkr = Wallago leiacan thus Blkr. 

Kryptopterus mononema Blkr = Silurus mononema Elkr. 
;  lmpok Blkr = Silurus limpok Blkr. 

y  Amicropus Blkr = Silurus cryptopterus Blkr. 

Kryptopterichthys bicirrhis Blkr = Silurus bicirrhis CV. 
/  palembangensis Blkr = Silurus palembangensis Blkr. 

" lais Blkr = Silurus lais Blkr. 
; macrocephalus Blkr. 

Mireronema typus Blkr = Silurus micronemus Blkr. 
/  hexapterus Blkr = Silurus hexapterus Blkr. 

Phalacronotus micruropterus Blkr = Silurus phalaeronotus Blkr. 

v  leptonema Blkr = Silurus leptonema Blkr. 
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82 Phalacronotus micropogon Blkr = Silurus apogon Blkr = Silurus micropogon Blkr. 

83*  »  siluroides Blkr = Ompok siluroides Lac. 

84 Hemisilurus heterorhynchos Blkr = Wallago heterorhynchos Blkr. 

85 " schilbeides Blkr. 

86 Chaca bankanensis Blkr. 

87*  »  lophioides CV. 

88  Plotosus anguillaris Lac. = Plotosus lineatus CV. = Plotosus castaneoides CV. 

89 »  canius Buch. = Plotosus unicolor K. v. H. = Plotosus viviparus Blkr = 

Plotosus horridus Blkr. 

90 »  albilabris CV. = Plotosus macrophthalmus Blkr. 

91*  »  macrocephalus CV. 

JHeterobranchoidei, 

92 Heterobranchus tapeinopterus Blkr. 

93 Clarias batrachus CV. = Clarias magur CV. = Clarias punctatus CV. 

94 ; melanoderma Blkr = Clarias melanosoma blkr. 

go EE Luscus CNE 

96 "  leiacanthus Blkr. 

91 4 — 'ejsmanni Blkr. 

93 r  Nieuhofii CV. = Clarias pentapterus Blkr. 
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Osteogeneiosus Blkr. 4 o | 2 | » » ” » 

Diplomystes Dum. : 1 à ? 3 ib 1 » 
Ailurichthys Baird Gir. 4 it op | » » 4 » 
Belonaspis Blkr. 6 Se, 2 5 6 5 

TY ce ! : Platystoma Ag. 13 ó » n » 13 » 
Phractocephalus Ag. 1 5 2 5 5 ] » 
Galeichthys Baird. 3 nf |o» 2 is m 5 

Melanodactylus Blkr. 2 5 1 1 » » » 
Octonematichthys Blkr. i4 | 5 ^ | 1 D » » 
Chrysichthys Blkr. B » » | à 2 » » 
Pseudobagrus Blkr. i d ESTE CU?) » » » » 
Bagrus Blkr. 29 De e dp tis) 3 » » » 
Leiocassis Blkr. 3 2 "E 5 » 1 » 

> ee DE D ; Bagroides Blkr. 3 3 » ” » n » 
Bagrichthys Blkr. 1 il 5 5 7 » 
Davalla Blkr. 1 5 7 - » 1 X 
Silundia GV 2 ” 2 » » » » 

Pangasius CV. 6 5 RL 5 5 " » 
Helicophagus Blkr. 2 2 5 S » " » 
Lais Blkr. al 1 ” ” D» ” » 

Eutropius Müll. Trosch. 13 1 9 3 i P 5 
= ys ER > d € » 2 Pimelodus Blkr. 16 E 2 5 5 13 90 il 

Transport. 192 47 69 16 : 64 2 4 
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Species. 

Genera. 

Cognitae. pile Asiaticae.| Africanae.| Europeae. gos ume desee 
agicae, nae, siaticae. ignota. 

Per Transport. 192 41 | 69 | 16 | » | 64 2 4 

Gagata Blkr. 11 | E: 311 5 5 | As » 
Glyptosternon Dlkr. 8 2 | 7 * » 2 » 
Olyra McCl. 2 | 5 2 E. 0 | » 3 

Zrethistes Mall. Trosch, 1 5 aL 5 | » 2 
Pseudopimelodus Blkr. 4 5 " A 5 | 4 5 
Zungaro Dlkr. 1 3 M E 5 1 5 
Hemipimelodus Blkr. 11 2 7 5 5 | 1 5 1 
JIeptapterus Blkr. 1 5 5 5 T il 55 
Rhamdia Blkr. 25 i = 5 " 28 TD) 
Pinirampus Dlkr. 1 5 a " 5 1 » 
Auchenaspis Blk. 2 E 5 2 5 » 5 
Auchenipterus Blkr. 3 5 5 5 » 3 j 
Trachycorystes Blkr. 5 5 5 5 » 5 5 
Rama Blkr. 1 a 1 » a » » 
Akysis Blkr. 1 1 5 5 5 2 
Acrochordonichthys Dlkr. 6 6 5 5 5 ^ ss 
Conorhynchos Blkr. 1 » a ^ 5 it 
Ketengus Dlkr. 1 1 Bi ie 5 5 5 
Callophysus Mill. Tr. 2 " » » 5 2 En 
Bagarius Blkr. 2 Ji 2 5 5 5 D 
Synodontis Cuv. 10 5 5 10 5 " - 

Arges Cuv. 2 ” » n » 2 ” 
Euanemus Mull. Tr. 4 5 7 - 5 4 7 
Ageneiosus Lac. 3 " 5 x 5 3 e 
Clarotes Heck. 1 ie il 5 ^ = 
Hypophthalmus CV. 9 5 5 5 5 3 7 
Callichthys L. Gr. 14 » » 5 5 14 3 
Doras CV. ex parte. 20 » - n 5 20 7 
Pseudodoras Blkr. 4 » Y 5 Je 4 T 
Hemidoras Blkr. 1 S = . A 1 7 
Ailia Gr. 1 " 1 5 y > 
Malapterurus Lac. 1 à x 1 5 " » 

Sisor Buch. 1 ” 1 » n » » 
Schilbe Cuv. Blkr. 5 5 m 5 # » » 
Schilbeichthys Blkr. 1 5 1 3) " " 5 
Siluranodon Blkr. 1 S Mi 1 " oe A 
Silurus L. Blkr. iL 2 1 T 1 5 > 
Wallago Blkr, 5 2 4 » hb 5 M 
Belodontichthys Dlkr. TE 1 E 5 » 5 
Silurichthys Blkr. 4 9 9 = E T Ee 

Transport. 364 66 110 36 1 157 5p EIE 
(1) Ins, Sandvicens. 



Species. 

Genera. : e ane m me America-| Australa-} Patria 

| Cognitae. lagicae. |^ ed en nae. siaticae. | ignota. 

BL Xu ee ee OE EO eee d 
| 

Per transport. 364 | T2 TRU) 36 1 157 3 5 
5 3 : | 

Silurodes Blkr. Ae 2 | 2 | ” » ” ” 
Pseudosilurus Blkr. 1l 9 10 | » » " ® 

Kryptopterus Blkr. 9 | 3 à | 5 Jm ? » 

Kryptopterichthys Blkr. 4 | 4 » | » » » » 

Micronema Blkr. 2 | 2 " | 5 » » » 

Phalacronotus Blkr. 4 4 » » » ” ” 
Hemisilurus Blkr. 2 7| 2 » » » ” » 
Cetopsis Ag. 2 | ” ” ” | ” 2 » 

Trachelyopterus CV. 15 | ” » » » 1 ” 
Brontes CV 1 » ” 7 | ” 1 ” | 

Astroblepus CV. i | n ” ” ” 1 » 

Nematogenys Gir. 1 5 » » 5 1 | 5 

Schilbeodes Blkr. 1 x » | » | » 1 » 

Trichomycterus Cuv. 9 5 5 5 | » 9 » 
Eremoplulus Cuv. 1 " » dme y » 1 » 
Pareiodon Kner. 1 | » » | » » 1 ” 
Vandellia CNE 1 | » ” | ” ” | 1 ” 

Plotosus Lac. 8 | 4 à 1 5 ^ 4 

Chaca Cuv. 2 2 1 m E " ^» 

Tot. 423 , 9l 126 a7 o OS Wu 5 

Il. FAMILIA ASPREDINOIDEL. 

pa — 

Species. 

Genera. : i d 
à Archipe- : : | America | Australa-; Patria 

Cognitae. lacs Asiaticze.| A fricanae. Europeae. 2 ie 
agicae. nae. slaticae. | ignota. 

Aspredo Art. 4 | » - » 55 4 + 
Aspredinichthys Blkr. iL T 5 » 5 1 - 
Bunocephalus Kner. 1 | T 5 T. 3 1 s 
Bunocephalichthys Blkr. 9 i E. ee | $5 E 2 | M 

Tot. 8 | » ” » | 3° 8 | » | 



Ill FAMILIA LORICARIOIDET. 

nn nn ne 

Species. 

Genera. à : 8 
: Archipe- age | : America- | Australa-| Patria 

Cognitae. 7 Asiaticae.| A fricanae.| Europeae. X ; 
= lagicae. | nae. siaticae. | ignota. 

| I 

Loricaria. L. | 15 5 Fr ^ 15 » | 

Hemiodon. | 3 5 5 5 5 3 | - | 
Acestra Kner. | 2 - 5 $5 ^ | 2 | Fs 

Rinelepis Cuv. | 5 2 E - Er 5 " 

Hypostomus Kner. 2 5 " 5 5 yn oil H 
Chaetostoma Kner. 1 x 5 5 3 1 ” | 

: e à 2 
Ancistrus Kner 13 E - ke " 13 " 

Tot. | 60 » » ” ! » 60 » | 

IV. FAMILIA HETEROBRANCHOIDEI. 

paa € 

| Species. 

Genera. à x | : 
Archipe- America-! Australa | Patria 

Cognitae. B Astaticae.| Africanae, Europeae. rede 
o lagicue. nue. siaticue. | Ignota, 

| | | | Heterobranchus Geoffr. | | 1 » 4 " rd y Mer 
Clarius Gron. | 8 6 5 5 7 LS "n. 
Saccobranchus CV. | 2 m 2 » 7, Da ne d 

TTE SS ES SSS S| SS SS SS SS SS 
dts. | 22 7 fl | 9 7 y | » | 

Recapitulatio. 

pam nne ee ee ee 

| Species, 

Genera. | | 
3 Archipe- ae we = | : strala- "utr 

Cognitae. | oe Asiaticae. | \fricenae.| Europeae.! A merica- Aust da 1 um 
| lajicae. slaticae, | ignota. 2 nie. 

—_——— Oo-oOoOoŒoæpr---”-/Î’-mmR— 

Siluroidei. 423 | 91 126 
Aspredinoidet. gre 7 » 
Loricarioidei, 60 | * d 
Heterobranchoidei. 22 | 7 7 

| 
More |) Slee | 1698 13: 
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Uit dit -overzigt ontwaart men dat van de bekende soorten van 

Siluren ruim 170/) komt op den Indischen Archipel, meer dan 269/, 

op Azië, slechts ruim 90/0 op Afrika, nog geen 1/500 op Europa, 

ruim 479/; op Amerika of het geheele westelijke Halfrond, en onge- 

veer 1,39/, op Australië. 

Neemt men de verhouding naar de familiën, dan ontwaart men dat 

de Loricarioiden en Aspredinoïden geheel tot de nieuwe wereld zijn 

beperkt, even als de Heterobranchoïden tot de oude wereld, terwijl 
slechts de Siluroiden, ten getale van ongeveer 422, over alle wereld- 

deelen zijn verbreid. 
Van die Siluroiden komt dan meer dan 21,59/; op de Soenda-eilan- 

den, ruim 3800/9 op Azië, ruim 8,50) op Afrika, 1/423 op Europa, 

ruim 41,59/j op Amerika en ruim 1,50/ op Australié. 



SILURORUM SUNDAICO-MOLUCCENSIUM 

DISTRIBUTIO GEOGRAPHICA. 

Extra 
Archipel. 

‘Timor. 

EE SAE xs als $Laglals 
Nomina. SS ei E: | = ARE z Ed 5 

SAE EISEN uw AA 
LE 4. es esae ES EE | | 

Famil. SILUROIDEI 

Subfam. Dagrichthyoidei. | | 

ON insanin ON Lens ee P e Mer TOINE ee UTI c 

DEEP dada BIT. een aL ay PES ESS ech n EEN pl et o tea s 

3 ,, umierocephalus Blkr. Hee fine INE ee || fice | eo En Leca ee I} 

4 , argyropleuron CV. |! : 

5 Ariodes tonggol Dlkr. |] 1 1/1 

6 ,, macrocephalus Dlkr. gil | ed s 
Un tems lee Ss eo 6 CDI ON ; : 
8 „ leiocephalus Blkr. |] | 1 — 1 
9 , polystaphylodon Blkr. . Ii RENE : 
OT onlaspiss DIET ee sets ss AN esie | : 
E Netumaenasutamlst eel al he I 
12 Cephalocassis melanochir Blkr. {ei of l | 
3 , leptonotacanthus Blkr. eal 6 | 

14: , macronotacanthus Blkr, . [3 ‘| 
oM trumeatus. BIKE pal 1 | 
16 , coelatus Blkr. s iei 1 : i 
17 , venosus Dlkr. cu 3 jy al. al 
Suter: ler ar ce 0 . | 
19 Batrachocephalus micropogon Dlkr. | 1 l| : 
20 Osteogeneiosus militaris Blkr. J| . | ilc 

NM Valenciennes eBI kr 9 SU eile ees esed ea) Mee pec el ascot ae 
He, mactoeepbalussBlkrs ele p SIN à 

23 Hexanematiclithys sundaicus Blkr.. 1 1) .| 1! [1 | 1 I 
24 Bagrichthys hypselopterus Dlkr. . .| - | l, | : 1 
25 Bagroides melanopterus Blkr. 1 | | 1 
20; macropterus Dlkr e s E SE red ere 1 OP DAC st aas rou fed oh ER RI UP Sd e 
27 ,,. macracanthus Blkr. . . ...| «| -| 2E Zie led eve Inc ss eSI MS A ARS 
28 Leiocassis poecilopterus Dlkr. . . 1|. A [he Le 

POP micropogon: Bikes als. esee EIRE OE Tepe il 
90 Dagrus nemurus Blkr. . 1| |1 . asl 1 : 
91 , Hoeveni Blkr. . D RE lU SN s A Cu ed e bil 1 : 
SE D planiceps Vs ronde eee adh eec esse ey oe pis. oomen 
33 , Wyckiü Blkr. 117 Er DNS EST RS, 
94 „ macronema Dlkr. 1 | + | 1 | 1 ; 

| 

Transport. 25 510.21 110|4/418/711l1]2 01010 010 

Hee, 
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96 

ot 
38 

39 

40 

41 
42 

43 

44 
45 
46 

47 

48 

49 
50 

51 Acrochordonichthys ischnosoma Blkr. 

52 

40 

Nomina. 

Bagrus Wolffii Blkr. 
» micracanthus Dlkr. 
» gulio CV. 
" Bent QNM. 

Eutropius brachypepterus Bike. 
Lais hexanema Blkr. 
Helicophagus typus Blkr. 

„ Waandersii Blkr. 
Pangasius djambal Blkr. 

, macronema Blkr. 
» micronema Blkr. 
os ler m 
» polyuranodon Blkr. 

Bagarius Buchanani Blkr. 
Glyptosternon platypogon Blkr 

» platypogonides Blkr. 

A platycephalus Blkr. 
» melanogaster Blkr. 
» rugosus Blkr. 
» pleurostigma Blkr. 
b Blkr. 

Akysis variegatus Blkr. 
Hemipim elodus borneénsis Blkr. 

» macrocephalus Dlkr. 
) Ketengus typus Blkr. 
Rhamdia? javanica Blkr. 

Subfam. Silurichthyoidei. 

2 Wallago Russelii Blkr. 
» Leerii Blkr. . 

| Belodontichthys macrochir Bikr. 

Silurichthys phaiosoma Blkr. . 
» Hasseltii Blkr. 

Silurodes hypophthalmus Blkr. 
» macronema Blkr. 

Pseudosilurus bimaculatus Dlkr. 

» leiacanthus Blkr. 
Kryptopterus mononema Blkr. 
" limpok Blkr. 
». mieropus Blkr. 

Kryptopterichthys Bis Bikr. 

Transport. 

Per transport. 

pn — —— , 

1 

46 6.0 

— mm. 

10 19 

UN i5 



NS ni 

PP SS SSS 
In = . I (EPT = = 

, | KA zn en) &| i he Ln uc d ed red s 
EA IENS ZEE 2 '&)|s|S$2|8|S9!|&.e Nomina. BIESEN S/o lels|s|s-5 

= |S | | 3 AISIES Gis & 
ME: 2 4 | E 

I | 1 | | | 
Per transport. [46| 6 | 0 42] 1 1 4:3.13|2/|929|2/0/0|0|0/]0]|0] 12 

MRS ptopteriehthspalembangensisBlkra Sne aleen s e eee ace ees pee e d e es 
TE vera LAS DIET RE e o ce o PL rs T sa lic en Dr en E T x 
17 „ macrocephalus. Fee D ERU Rd (teal he S A AE LORS 
78 Micronema typus Blkr. . . . .|1 
79 ,, hexapterus Dlkr. ne: $3 bees] ves IE RE ees [es zs ees s 
80 Phalacronotus micruropterus Blkr See en at ESS ene for, Bilar ab e se llc a 
Sl , leptonema Blkr. Ter dm 1 
82 ,, micropogon Blkr. . alae 1 
SP mp modes Wss gg o a oll all oll oll oll oll oll oll off oll ail < 
ETemisiluxus semiberdes: Blkre stalls ae {dull = li oh ole ees SOINS em |i ooh ceils en Lesl 
SD a Inciorodachos Je 5 6 oll oll olf of Ui all oll slee of wel si elle Ie | oll oll oll oll c 

Subfam. Plotosichthyoidei. 

So) Chach lamkememag BIEL. 4 ol oilecll o|l ciel oll allo ll oll Li oll 
SY op opoe ONE ome ccr S edlen ES oil elko lee ot 22 le s 
SomBlotosuss anguillaris Bac" IN") | T b IN MIN) 1| | 
SG) 5, Com ANNs or va ee ST ETHER oq Len | 
SA. s EE ONE cue EE as) ve (OLE eel veo en dl 
91 , macrocephalus CV. 

hr mÓJ mÓ 

ne, 

Tot. [50/70 

Famil. HETEROBRANCHOIDEL. 

92 Heterobranchus tapeinopterus Blkr.| .| .| .| .| .].].].].[1 qr 5175 
üoxelanassbatrachus OV. 2. so) Pl | 2a 1 IIS ER T Js: 1 
BUL Melanodemnagilsr e E ET skall ot oll oll ol so! tly) oH tl elk seks ikl ee : 
SB. q, usu ON ist "soars cup s eet cy ol CO Nea eM ien ed reg s Lata es aal aca EB Ole 
0 > deme Be 4 6 Bee sabam SI Eod end S] dm dl 
M uevsmanmBlkrs CS de | ole 
ORN elo Hin @ Vins sma TOO PT TOI 1 i 1L at yal 

Tot. |4|0|1|3|210/1|0|0/|5/[21510|0|0j0[0|0;0| 1 

dio SHureideijo 2 2. 2 . v. 2100/7 0:52 2| 118 | 7:5 1331875 | 1 | abd rat Jp | IUT 
„ Heterobranchoidei. . . . . .|410 1} 3 2|0|1 0 0 5/2 D pi 0|0:0/0| 1 

Tot: 15411.) 1:55 AE 9 125 5.185 4275 foi ih 17 

Opmerkelijk is het dat van Sumatra, welk eiland veel minder on- 
derzocht is dan Java, thans reeds meer Siluren bekend zijn dan van 

6 
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Java. Zeker is Sumatra ook aanmerkelijk rijker aan Siluren dan 

Java en van Borneo vermoed ik zulks evenzeer. Deze grootere rijk- 

dom heeft echter voornamelijk betrekking tot de echte zoetwater- 

Siluroïden, want men mag vermoeden dat de soorten, welke de kust- 

wateren bewonen en alzoo niet tot de stroomgebieden beperkt zijn, zoo- 

als de soorten van Arius, Ariodes, Netuma, Cephalocassis, Batracho- 

cephalus, Osteogeneiosus, Hexanematichthys, Ketengus en Plotosus, 

zich naar willekeur tusschen de zoo nabij elkander liegende Soenda- 

eilanden bewegen, zoodat de meeste Javasche soorten, welke tot nog 

toe het meeste bekend zijn, zich wel evenzeer in de nog zeer weinig 

onderzochte kustwateren van Borneo zullen ophouden, evenals zulks 

voor de kustwateren van Sumatra reeds gebleken is. 

Wat evenwel de echte zoetwater-Siluroiden betreft, ziet men meer- 

dere sumatra'sche soorten op Java ontbreken, gelijk meerdere java- 

sche soorten op Sumatra. Dit is ook waar voor Borneo. 

Volgens den tegenwoordigen stand onzer kennis zijn de volgen- 

de echte zoetwatersoorten aan de verschillende Soenda-eilanden 

eigen. 

Java. — Leiocassis poecilopterus Blkr, Bagrus Wyckii Dlkr, Bagrus 

stenomus CV., Pangasius djambal Blkr, Pangasius mieronema Blkr, 

Acrochordonichthys ischnosoma Blkr, Acrochordonichthys pleurostig- 

ma Blkr, Acrochordonichthys zonatus Blkr, Akysis variegatus Blkr, 

Rhamdia? javanica Blkr, Silurichthys Hasselti Dlkr, Kryptopterus 

mononema Blkr, Micronema typus Blkr en Clarias Teysmanni 

Blkr; te zamen 14 soorten. 

Sumatra. — Bagroides macropterus Dlkr, Bagroides macracanthus 
Blkr, Eutropius brachypopterus Blkr, Helicophagus typus Blkr, 

Helicophagus Waandersii Blkr, Glyptosternon platypogonides Blkr, 

Acrochordonichthys platycephalus Blkr, Acrochordonichthys melano- 

gaster Blkr , Kryptopterichthys palembangensis Blkr, Kryptopterich- 

thys macrocephalus Blkr, Phalacronotus leptonema Blkr en Hemi- 

silurus heterorhynchos Blkr (ook Clarias fuscus CV ?); te zamen 12 

of 13 soorten. 

Borneo. — Pangasius macronema Blkr, Pangasius rios Blkr, Hemi- 
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pimelodus macrocephalus Blkr, Silurodes macronema Dlkr en Kryp- 
topterichthys lais Blkr; te zamen 5 soorten. 

Banka. — Pseudosilurus leiacanthus Blkr. 

Alle overige soorten hebben twee of meer der Soenda-eilanden met. 

elkander gemeen, en er is ook geen twijfel aan dat voortgezette na- 

sporingen zullen doen zien, dat vande bovengenoemde 32 of 33 soor- 

ten meerderen insgelijks nog zullen worden aangetroffen op een of 

meer andere eilanden dan van waar zij tot dusverre bekend zijn. Voor- 

al mag men verwachten dat de tot nog toe alleen op Sumatra ver- 

zamelde soorten grootendeels ook op Borneo zullen worden gevonden 

en omgekeerd ook die van Borneo op Sumatra, vermits uit de be- 

staande kennis reeds duidelijk de groote verwantschap der zoetwater- 

fauna van beide groote eilanden is gebleken, niet alleen ten opzigte 

der Siluren maar ook ten opzigte der zoetwatervisschen van andere 
familiën. 



DOS METODI AS SU ITD Whe le 

MESE RON AS TL ANCAITEDETAICAE Ne 

Siluri branchiis simplicibus. non appendieulatis, ossibus operculari- 

bus artieulatis mobilibus, cute nuda vel seutis osseis uni- ad biseriatis 

vestita. 

Aanm. De familie der Siluroïden omvat volgens mijne opvatting 

slechts die soorten der orde, bij welke de kieuwtoestel geene bijkomen- 

de organen heeft, de kieuwdeksels vrij geleed en bewegelijk zijn, 

en de huid geheel naakt is of met eene enkele of dubbele overlangsche 

rei beenige platen of schilden bezet. 

Door deze bepaling worden uitgesloten, niet alleen de Loricarioïden, 

welke reeds onder de namen Goniodontes en Loricata of Pantser- 

meervallen tot eene eigene familie waren verheven, maar ook de 

Aspredines met hunne onbewegelijke operkels, de geslachten Clarias, 

Heterobranchus en Saccobranchus, en voorts het nog weinig bekende 
geslacht Sisor Buch. 

De Siluroïden maken ongeveer het 4/5 uit der tegenwoordig bekende 

Siluren en is de eenige familie der orde, welke hare vertegenwoor- 

digers heeft in alle werelddeelen. De familiën der Loricarioïden en 

Aspredinoïden zijn tot de nieuwe wereld beperkt. De eenige tot 

dusverre bekende soort der Sisoroïden behoort tot het midden-zui- 

delijke gedeelte van Azië en de Heterobranchoïden bewonen slechts 

Afrika, Azië en den Indischen Archipel. 

De Siluroïden daarentegen bewonen Europa, Midden- en Zuid-Azië, 

en den Indischen Archipel, Noord- en Midden-Afrika, Noord- en 
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Zuid-Amerika en eenige zee-soorten bezoeken of bewonen zelfs de 

kusten van Nieuw-Holland en van de eilanden van den Stiilen 

oceaan. 

De Indische archipel vooral is rijk aan soorten van Siluroiden. Meer 

dan een vijfde van het geheele aantal bekende soorten leeft in de 

zoete of zilte wateren van de Soenda-eilanden. Die soorten, welke 

de zee bewonen of zich in de kustwateren nabij riviermondingen op- 

houden, vindt men oostelijk in den Indischen Archipel tot bij Celebes, 

zoo als Ariodes leiocephalus en Netuma nasuta. De Plotosinen be- 

geven zich nog oostelijker en schijnen het verbindingslid te zijn tus- 

schen de Siluroïden van Azië, Australië en Amerika. Zoo doorkruist 

Plotosus anguillaris bijkans geheel het warmere gedeelte van den Stillen 

oceaan terwijl de kustwateren van Celebes, Timor en Nieuw-Holland 

meerdere andere Plotosinen voeden. 

De echte zee-Siluroïden zijn weinig talrijk. De meeste soorten welke 

in de kustwateren leven, begeven zich ook in de mondingen der 

rivieren en zijn dus, zoo men wil, evenzeer als zoetwater-Siluroïden 

te beschouwen. Men zou die soorten brakwater-Siluroïden kunnen 

noemen en zelden ook begeven zij zich hooger stroomopwaarts dan 

de vloed zich in de rivieren doet gevoelen. 

Tot deze brakwater-Siluroïden behooren, wat den Indischen Archipel 

betreft, de soorten van Arius, Ariodes, Cephalocassis, Batracho- 

cephalus, Osteogeneiosus, Hexanematichthys, Ketengus en Bagrus 

gulio CV. 

Tot de echte zoetwater-Siluroiden van de Soenda-eilanden behooren 

de meeste soorten van Bagrus, die van Leiocassis, Bagroides, Bagrichthys 

en Chaca, en voorts alle Pangasinen, Pimelodinen en Silurichthy- 

oïden. Alle die soorten, voor zooverre ze niet tevens de rivieren 

van zuid-Azië helpen bevolken, zijn geheel tot de Soenda-eilanden 

beperkt, waar Borneo en Java hare door de natuur gestelde grenzen 

schijnen te zijn. 

Zeer opmerkelijk is deze beperking der zoetwater-Siluroïden. Java 
en Borneo zijn daaraan nog zoo rijk als eenig ander gewest ter we- 

reld en reeds op het groote eiland Celebes, slechts door eene be- 
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trekkelijk enge straat van Borneo gescheiden, mist men eensklaps 

alles wat naar Siluroïden gelijkt, een feit, wat evenzeer geldt voor 

de Cyprinoïden, welke insgelijks op Java en Borneo nog zeer talrijk 

zijn en op Celebes volstrekt schijnen te ontbreken. De eenige uit- 

zondering, welke op dezen regel zou bestaan, zou gelegen zijn daarin 

dat men Chaca lophioides CV. op Nieuw-Guinea zou hebben aangetrof- 

fen, zooals de heer Kner heeft aangegeven. Eensdeels echter verdient 

die opgave mijns inziens nog allezins bevestiging alvorens de weten- 

schap haar bepaald mag aannemen en ten andere zou het kunnen zijn 

dat Chaca, even als Plotosus, waaraan het verwant is en met welk 

geslacht het tot eene eigene onderfamilie behoort, zijne grenzen oostelij- 

ker heeft dan de overige onderfamiliën of groote groepen der Siluroïden. 

Even als ik gemeend heb de Siluren in meerdere familiën te moe- 

ten splitsen, bleven, na afzondering van de onderwerpelijke familie, de 

soorten en vormen zoo talrijk en zoo uiteenloopende, dat het mij 

wenschelijk voorkwam, die talrijke bouwstoffen nader te groeperen en 

de soorten en geslachten naar de natuurlijke verwantschappen te 

rangschikken. 

Ik geef van die groepering hier eene proeve, doch ook slechts 

eene proeve, aangezien ik slechts ruim een honderdtal archipelagische 

en aziatische soorten naar de natuur heb kunnen onderzoeken en ten 

opzigte van de overige soorten beperkt was tot de daarvan bestaan- 

de beschrijvingen en afbeeldingen, welke veelal niet zijn aangelegd 

om bij stelselmatige onderzoekingen die kennis te leveren welke men 

behoeft. 

Ik ken geene familie, rijker aan vormen dan de Siluroïden, zelfs na 
de beperking waarin ik haar opvat. Vele harer geslachten verschil- 

len op het oog meer van elkander dan sommige familiën van week- 

vinnige en doornvinnige visschen. Wie b. v. van de Siluroïden slechts 

kende de geslachten Phalacronotus, Vandellia, Eremophilus, Mala- 

pterurus, Plotosus, Chaca, Callichthys, Trachelyopterus en Arius, 

zonder de talrijke tusschenleden, zou schijnbaar met even veel regt 
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daaruit meerdere familiën opstellen dan men zulks gedaan heeft ten 

opzigte van andere reijen van visschen. Raadpleegt men echter de 

natuur meer in bijzonderheden, dan komt men weldra tot de over- 

tuiging dat die geslachten door tusschenleden zoodanig tot elkander 

naderen, dat hunne natuurlijke en naauwe verwantschap niet te be- 

twijfelen valt, en mogt men dan al aan de grenzen van ineenvloeijing 

dier vormen kenmerken aantreffen van volstrekte waarde om de ge- 

slachten of groepen van elkander af te zonderen, men gevoelt dat 

de verwantschap te groot en te naauw is om ze op grond van die 

kenmerken als eigene familiën van elkander te scheiden. Zoo zou het 

moeijelijk zijn een bepaald kenmerk aan te duiden, eigen aan of 

geïsoleerd genoeg bij eenig geslacht, om het op grond daarvan tot 
eene eigene familie te verheffen. 

Het tandenstelsel, van hoe hooge waarde het ook is ter bepaling van 

groepen, geslachten en soorten, biedt zoodanig kenmerk niet aan. 

De geslachten Siluranodon, Hypophthalmus en Hemidoras zijn zonder 
tanden in kaken en gehemelte, maar behooren elk tot eene afzon- 

derlijke groep, van welke het niet overeenkomstig de natuur zou zijn 

ze af te scheiden. Waar de kaken of de gehemelte- of de ploegbeen- 

deren met tanden zijn gewapend ziet men de meest uiteenloopende 

verschillen in de dentitie bij na verwante geslachten en omgekeerd 
groote overeenstemming bij geslachten welke in een natuurlijk stelsel 

niet naast elkander kunnen plaats nemen. 

Wat den vinbouw betreft zijn de verschillen niet minder groot dan 
betrekkelijk het tandenstelsel, zonder dat die verschillen in over 

eenstemming zijn met andere welke eene verheffing tot hoogere groe- 

pen zouden kunnen wettigen. Zoo ontbreken de buikvinnen bij Eremo- 

philus en Astroblepus terwijl zij bij de aan ze beantwoordende ge- 

slachten Trichomycterus en Brontes goed ontwikkeld zijn. Zoo be- 

zitten de geslachten Silurus en Pseudosilurus nog eene straalachtige 

rugvin, terwijl die bij de verwante geslachten Hemisilurus en Phala- 

cronotus geheel ontbreekt. Zoo hebben Schilbe en Schilbeichthys 

slechts eene straalachtige rugvin zonder vetvin, terwijl die vin bij 

Ailia ontbreekt en vervangen is door eene kleine vetvin, en beide 
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zoodanige vinnen vereenigd voorkomen bij Eutropius, geslachten even- 
wel welker natuurlijke verwantschap niet is te miskennen. 

Wat het huidstelsel betreft, hoezeer wezenlijke schubben in de ge- 

heel orde ontbreken, bieden sommige geslachten toch eene eigen- 

aardige bekleeding met beenige schilden aan, maar ook hierin is 

geen genoegzame grond tot splitsing der Siluroïden in familiën. Zoo 

b. v. kan Callichthys niet gescheiden worden van Doras en beide 

geslachten niet van de groep der Bagrichthyoïden naar welker type 

ze zijn gebouwd en onder welke ook geslachten voorkomen, zooals 

Hexanematichthys, bij welke beenige platen langs de zijlijn een be- 

gin aanduiden der schildvorming, welke bij Doras en Callichthys eene 

zoo groote ontwikkeling bereikt. 

Een der meest zeldzaam voorkomende kenmerken bij de Siluroï- 

den is de bewapening met doornen van de kieuwdekselbeenderen. 

Maar ook hieraan is geene hoogere dan generische waarde te hech- 

ten, aangezien die bewapening b. v. bestaat bij Trichomycterus en ont- 

breekt bij het na daaraan verwante geslacht Nematogenys. 

En zoo zouden nog talrijke voorbeelden kunnen worden aangehaald 

van de ineenweving en doorkruising van voor andere familien beteeke- 

nende kenmerken, welke bij de Siluroiden die hooge waarde geens- 

zins bezitten, en hoogstens, en zelfs nog niet eens algemeen, kunnen 

dienen tot de vorming van natuurlijke groepen in de groote familie. 

Ik neem in de familie der Siluroiden de volgende onderfamiliën 

en groepen aan. 

Subfamilia I. SisoRICHTHYGIDEI. Pinnae dorsales 2, anterior radio- 

sa, posterior adiposa aculeata. Corpus laminulis vel tuberculis 

osseis sparsis. Dentes ore infero null. Cirri numerosi. 

Subfamilia II. CarrircurHvorpgr.. Pinnae dorsales duae, anterior radiosa 

posterior adiposa. Corpus lateribus scutis spiniferis vel laminis 

ossels uni- vel biseriatis loricatum. 

Phalanx A. Callichthyini. Laminae osseae biseriatae. Pinna adi- 
posa acanthophora. 

B. Doradini. Scuta spinifera uniseriata. Pinna adiposa 
anacantha. 
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Subfamilia III. Bacricutrnyorwer. Pinnae dorsales duae, anterior ra- 

diosa, posterior adiposa, anacantha. Corpus nudum vel linea la- 
terali granis osseis aliquot obsitum. 

Phalanx A. Ariodontes. Dentes intermaxillares, inframaxillares et 

vomero-palatini. 

Cohors. a. Bagrind. Pinna analis mediocris, dorsalis adiposa 

bene evoluta. 

b. Pangasini. Pinna analis elongata, dorsalis adi- 

posa rudimentaria. 

B. Pimelodontes. Dentes intermaxillares et inframaxillares; 

vomerini vel palatini nulli. 

Cohors a. Pimelodini. Pinna analis mediocris, dorsalis adi- 

posa bene evoluta. 

b. Euanemini. Pinna analis elongata, dorsalis adi- 

posa rudimentaria. 

C. Anodontes. Dentes maxillis palatoque nulli. 

Subfamilia IV. AmicurHorwer Pinna dorsalis unica adiposa. Corpus 

nudum. 

Phalanx A. Malapterurini. Dentes vomerini nulli. 
"^ B. Ailianini. Dentes vomerini. 

Subfamilia V. SiLURICHTHYOIDEL Pinna dorsalis unica radiosa vel 
nulla. Corpus nudum. 

Phalanx A. Cetopsini. Pinna dorsalis antica. Dentes maxillis et vo- 
merini. Porus mucosus axillaris. 

„ B. Trachelyopterint. Scutum valde evolutum; pinna analis 
elongata. Dentes vomere nulli. 

vu C. Trichomycterini. Pinna analis brevis; dorsalis media vel 

postica. Caput non scutatum. Vesica natatoria nulla. 
„ D. Schilbeini. Pinna dorsalis antica vel nulla. Dentes ma- 

xillis et vomero-palatini. Analis elongata. Porus mucosus 

axillaris nullus. 

Subfamilia VI. Prorosrominyorprr Pinnae dorsalis duae radiosae, 
dorsalis posterior et analis elongata cum caudali unitae. Cutis 
nuda. 

1 
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Phalanx I. CAacini. Pinna analis duplex. Dentes vomerini nulli. 
" IIl. Plotosini. Pinna analis unica. Dentes vomerini. 

Deze vijf onderfamiliën zijn op de omschrevene wijze wel scherp 

gekenmerkt en als natuurlijke onderafdeelingen te beschouwen en, 

stelt men de Callichthyoïden boven aan, dan volgen de Bagrichthyoi- 

den, Ailichthyoïden en Silurichthyoïden elkander wel in zekere ma- 

te natuurlijk op, doch men kan moeijelijk daaruit, wat de onderaf- 

deelingen betreft, eene enkele rei vormen. De Callichthyoïden en Si- 

sorichthyoiden, tot de Bagrichthyoiden afgedaald zijnde, splitsen zich 

daar in twee reijen, welke door de Bagrini en Pimelodini naar de 
Malapterurini en voorts naar de Cetopsini, Trachelyopterini en Tricho- 

mycterini, en anderendeels door de Pangasini en Euanemini naar de Ai- 

lianini en Schilbeini afdalen. De Plotosichthyoïden daarentegen vor- 

men eene eigene rei, welke door de Chacini zich sluit aan de Pimelo- 

dini en door de Plotosini een’ overgang vormt tot de familie der 

Heterobranchoïden. 

Subfamilia I. SISORICHTHYOIDEI. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa aculeata. 

Corpus laminis vel tuberculis osseis sparsis. Dentes ore infero nul- 

li. Cirri numerosi. 

Aanm. Ik kan mij niet vereenigen met het gevoelen van den heer 
Kner, volgens hetwelk Sisor tot de Hypostomiden en bijgevolg tot 

de familie der Loricarioïden zou behooren. Zeker is het niet twijfel- 

achtig dat er meerdere punten van overeenkomst tusschen de Hypo- 

stomiden en Sisor bestaan, maar het komt mij niet minder twijfelach- 

tig voor dat Sisor in algemeenen bouw en natuurlijke verwantschap 

meer overeenstemt met de Siluroïden en in die familie het mid- 

den houdt tusschen de groepen der Callichthyoiden en Bagrichthyoiden. 

Aangezien echter de eenige beschrevene soort in de wetenschap 

slechts bekend schijnt te zijn naar de beschrijving van Buchanan en de 

afbeelding in de Illustrations of Indian Zoölogy, kan de natuurlijke 
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verwantschap van Sisor met geene voldoende zekerheid worden uit- 
gemaakt. 

De gronden op welke mijn gevoelen steunt omtrent de ware plaat- 
sing van Sisor, komen voornamelijk op het volgende neder. 

a. De afbeelding geeft in het algemeen terug het beeld van een’ 

visch uit de groep der Pimelodini; en daaraan beantwoorden ook de 

kenmerken, op die afbeelding uitgedrukt en gelegen in den bouw 
van kopschild, nekschild en kieuwdeksels. 

6. De «slit under the chin” waarvan Buchanan in zijne beschrijving 

spreekt, en van welke uitdrukking hij dikwerf in zijne beschrijvingen 

der Siluroiden gebruik maakt, duidt blijkbaar op, de bij de Bagrichthy- 

oiden algemeen bestaande dwarsche en soms zeer diepe kingroeve. 

Tegen de redenen, aangevoerd om Sisor den Hypostomiden nader te 

brengen laat zich aanvoeren, behalve de bovengenoemde opmerkingen: 

1. De onderstaande bekopening vindt men bij vele Siluroïden terug 

en is op zich zelve niet kenmerkend voor de Loricarioïden. Een 

sprekend voorbeeld daarvan vindt men bij Netuma nasuta (Arius na- 

nasutus CV.) en voorts ook bij Bagarius, Glyptosternon en andere 
geslachten. 

2. De sterk vertikaal gebogene koplijn of de hooge snuit bij Sisor 
heeft voor een siluroied niets bevreemdends meer nadat men zoodanig 

kenmerk in veel hoogere mate heeft leeren kennen van Clarotes 

Heuglini Kner. 

3. Ofschoon de voeldraden gezegd worden 14 in getal te zijn, blijken 

de bovenkaaksdraden aan de basis breedvliezig te wezen , wat doet den- 

ken aan de Pimelodini van de geslachten Bagarius en Glyptosternon. 

4. Den vetvindoorn vindt men niet alleen bij de Hypostomiden 

maar ook bij de Callichthyinen en bij Clarotes. 

5. De zeer verlengde bovenste staartvinstraal is geen kenmerk van 

hoog gewigt. Het is niet algemeen bij de Loricarioïden en niet zeld- 

zaam bij de Siluroiden (waar dikwerf ook de voorste stralen van an- 

dere vinnen draadvormig verlengd zijn, Bagarius, Bagrus, Arius enz). 

6. De beenige schilden of knobbels op rugkiel en zijden, laten het 

grootste gedeelte van het ligchaam naakt en duiden een’ middentoe- 
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stand aan tusschen de huidbedekking der Callichthyoïden en dien 

van Hexanematichthys. 

De eenige soort, Sisor rabdophorus Buch. van Bengalen, wordt ge- 

zegd eene lengte van 8 voeten te bereiken. Zij schijnt in de oude 

wereld de vervanger te zijn van de Callichthyoïden. 

Subfamilia II. CALLICHTHYOIDEL. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa posterior adiposa. Corpus late- 

ribus scutis spiniferis vel laminis osseis uni-vel biseriatis loricatum. 

Aanm. De Callichthyoiden vormen eene onderfamilie der Siluroiden 

het naaste verwant aan de Bagrichthyoiden, maar standvastig daarvan 

verschillende, hetzij door eene rei gedoornde schilden, hetzij door 

eene rei beenige platen tusschen kop en staartvin. De Indische Ar- 

chipel bezit geene vertegenwoordigers dezer onderfamilie, niettegen- 

staande eene soort van Callichthys door Valentyn, Ruysch en Renard 

in hunne werken over de Molukken is afgebeeld. Zeer zeker zijn 

alle soorten tot de nieuwe wereld beperkt. Ik zal ze hier slechts 

kortelijk overzien. 

De Callichthyoïden laten zich in twee natuurlijke groepen splitsen, 

welke men zou kunnen noemen Callichthyini en Doradini. De Cal- 

lichthyini zijn kenbaar aan de dubbele rei beenige platen des romps 

en den doorn in de vetvin. Men kent er een 15-tal soorten van, al- 

hoewel misschien later zal blijken dat sommige als eigene soorten 

beschrevene vormen tot andere soorten zijn terug te brengen. Alle 

die soorten behooren tot een enkel geslacht, hetwelk te kenmerken 

is als volet. 

Callichthys L. Gron. Cirri 4 supramaxillares. Pinna dorsalis adiposa 
aculeata. Dentes inframaxillares tantum, pluriseriati. Vesica nata- 

toria nulla. B. 3 vel 4. 

De Doradini zijn niet minder scherp gekenmerkt dan de Callichthyini 

door de enkelvoudige rei gedoornde schilden op de zijlijn, de afwe- 

zigheid van vetvindoorn, de aanwezigheid van 6 voeldraden, van eene 

zwemblaas, enz. Volgens het gevoelen van de heeren Valenciennes 
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en Kner behooren alle bekende soorten, ten getale van ongeveer 25, 

tot een enkel geslacht, doch het komt mij voor dat zij met even veel 
regt minstens onder twee geslachten zijn te brengen welke men zou 

De soorten welke tanden in 

beide kaken bezitten zou men onder het geslacht Doras kunnen la- 

ten blijven. 

kunnen gronden op het tandenstelsel. 

Onder den geslachtsnaam Pseudodoras zou men kunnen 

begrijpen alle die soorten bij welke slechts de onderkaak tanden bezit 
terwijl men die soorten bij welke de beide kaken zonder tanden zijn 

of bij welke slechts de tusschenkaaksbeenderen tanden bezitten, zou 

kunnen brengen onder den geslachtsnaam Hemidoras. 

Doras CV. ex parte. Dentes intermaxillares et inframaxillares. 

6 ad 8. 

Pseudodoras Blkr — Dentes inframaxillares tantum. 

Hemidoras Blkr. — Dentes utraque maxilla nulli vel intermaxilla- 

res tantum. 

De thans bekende soorten der Callichthyoïden zijn, voor 
ik kan nagaan, de volgende. 

ZOO ver 

Callichthys asper CV. =Silurus callichthys L. = Cataphractus callichthys Bl. Hab. 

caelatus CV. 

laeviceps CV. 

thoracatus CV. 

subulatus CV, 

laevigatus CV, 

albidus CV, 

longifilis CV. 

punctatus CV. 

— 
= 

— 
— 

Callichthys personatus Ranz.? 

Cataphractus punctatus Bl. = Corydoras 

Géoffroy Lac. 

barbatus QG. CV. 

exaratus Müll. Trosch. 

pictus Müll. Trosch. 

paleatus Jenyns. 

suleatus Kner. 

Doras costatus Lac. 

# armatulus CV. 

— 
— Silurus costatus L. = Cataphractus costatus Bl. 
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Brasil. Guiana. 

Brasilia. 

Brasilia. 

Surin. Mart. 

Guiana. Buen. 

Ayres. 

Buen. Ayres. 

Trinidad. 

Guiana. 

Guiana. 

Surinam. Mon- 

tevideo. 

Brasilia. 

Guiana. 

Guiana. 

Amer. mer. 

Brasilia. 

Amer. merid. 
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Doras cataphractus CV. = Silurus cataphractus L. = Doras brunnescens Hab. Amer. meridion. 

Fish. Guian. 

; Blochii CV. = Cataphractus americanus Bl. Schn. 

v Hancockii CV. = Doras costatus Hanck. 

; maculatus CV. = Doras granulosus Val. 

z dorsalis CV. = Doras carinatus Val. ap. Humb. 

&  crocodili V. Humb. 

r  dentatus Kner (an Doras costatus Lac.??) 

y affinis Kner. 

s  asterifrons Heck. 
; Meckeli Kner. 

y  murica Natt. 

r  lithogaster Heck. 

„fimbriatus Kner. 

y punctatus Heck. 
wv carinatus CV. =Silurus carinatus L. = Doras oxyrhynchus Humb. 
9  papilionatus Filipp. 

y. d' Orbigny Kroyer. 

y ? castaneoventris Schomb. 

Pseudodoras niger Blkr = Doras niger CV. = Doras Humboldtu Ag. 

„_ brevis Blkr. = Doras brevis Kner. 

» humeralis Blkr = Doras humeralis Kner. 

v Jipophthalmus Blkr = Doras lipophthalmus Kner. 

Hemidoras stenopeltis Blkr = Doras stenopeltis Kner. 

Subfamilia LIL. BAGrICHTHYOIDEI. 

Amer. merid. 

Amer. (Arow.) 

Brasil. Buen. ayres 

Guiana. 

Nova Grenada. 

Surinam. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Guiana. 

Amazon, fl. 

Rio Plata. 

Guiana. 

Brasil. 

Amer. mer, 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa anacantha. 

Corpus nudum vel linea laterali granis osseis aliquot obsitum. 

Aanm. Deze onderfamilie of groote afdeeling van de familie der 

Siluroiden omvat de geslachten Bagrus, Batrachocephalus, Platysto 

ma, Galeichthys, Pangasius, Silundia, Arius, Pimelodus, Aucheni- 

pterus, Hypophthalmus, Ageneiosus, Synodontis en Arges van de groo- 

te Histoire naturelle des Poissons. Deze geslachten hebben alle met 

elkander gemeen de aanwezigheid eener vetvin. Deze vetvin treft 

men ook wel bij de onderfamilie der Callichthyoïden aan, maar bij 
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deze is het ligchaam in zijne geheele lengte met gedoornde schilden 
of gekielde platen bekleed, zoodat eene verwisseling met de Bagrich- 
thyoïden niet mogelijk is. Bij de Ailichthyoïden vindt men ook wel 

eene vetvin, maar de straalachtige rugvin ontbreekt. 

De Bagrichthyoiden, welke het grootste aantal der bekende soor- 

ten niet alleen van de familie maar van de geheele orde der Siluren 

omvatten , zijn zoo rijk aan vormen en in bijzonderheden van be- 

werktuiging, dat zich daaruit meer natuurlijke geslachten laten vor- 

men, dan de bovengenoemde in de groote Histoire naturelle des 
Poissons opgestelde. 

Meerdere ichthyologen welke na de verschijning van het 14° en 15° 

deel van dit werk over de Siluroïden hebben geschreven, hebben 

de geslachten van Cuvier- Valenciennes herzien en gedeeltelijk her- 

vormd, terwijl ook de kennis van sedert ontdekte soorten de noodza- 

kelijkheid heeft aangetoond van de vorming van eenige nieuwe geslach- 

ten, niet aan de reeds bekende van den heer Valenciennes ontleend. 

De zienswijze der ichthyologen ten opzigte der geslachten van de 

Bagrichthyoïden loopt evenwel aanmerkelijk uiteen, en gewis zijn de 
kenmerken, door sommigen gebezigd, soms van twijfelachtige gene- 
rische waarde. 

Zoo wenscht de heer J. Müller bijkans alle Bagrichthyoïden, wel- 

ke tanden in het gehemelte bezitten en bij welke de rugvin- en borst- 

vindoornen getand zijn, te brengen tot het geslacht Bagrus, hetwelk 

hij dan in eenige afdeelingen splitst, aan welke hij slechts de waar- 

de van ondergeslachten toekent. Aan den anderen kant evenwel heeft 

dezelfde verdienstelijke natuuronderzoeker eenige geslachten opgesteld, 

welke tot de Bagrichthyoïden zonder gehemelte-tanden behooren, en 

met regt ook zijn zijne geslachten Euanemus, Callophysus en misschien 

ook Erethistes, als natuurlijke geslachten te beschouwen. 

De heer Baird, het geslacht Galeichthys van den heer Valencien- 

nes door den heer J. Müller slechts als een ondergeslacht van Bagrus 

beschouwd, tot Galeichthys feliceps CV. beperkende, bragt de overige 

bekende soorten van Galeichthys tot een eigen geslacht, hetwelk hij 
Ailurichthys noemde. 
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De heer J. MacClelland, de Siluroïden van Kaboel waarnemende, 
vond daaronder merkwaardige soorten, welke hem aanleiding gaven 

tot de opstelling zijner geslachten Glyptosternon en Olyra. 

De heer C. Duméril grondde voorts op Arius papillosus CV. zijn ge- 

slacht Diplomystes, op Pimelodus conirostris CV. zijn geslacht Co- 
nostomus, en op Bagrus Lamarri CV. zijn geslacht Macrones. 

Terwijl ik allengs talrijke Siluroïden van de Soenda-archipel en van 

Bengalen leerde kennen, ontwaarde ik, dat ook onder deze zuid-azi- 

atische vormen meerdere tot eigene geslachten behoorden gebragt te 

worden. Zoo beschreef ik reeds in 1847 de geslachten Batrachoce- 

phalus, Osteogeneiosus en Ketengus, en later nog de geslachten Ba- 
grichthys, Dagroides, Helicophagus, Bagarius en Rita. 

Door deze verschillende nasporingen werd het aantal geslachten der 

Bagrichthyoïden meer dan verdubbeld. 

Maar het lijdt mijns inziens geen twijfel dat eene nadere grondige 

studie dezer afdeeling er toe moet leiden, reeds met het oog op de 

thans bekende soorten en met behouding der reeds beschrevene na- 

tuurlijke geslachten, eene andere rei geslachten vast te stellen uit de 

soorten, thans nog begrepen onder de geslachtsnamen Bagrus en Pi- 

melodus. 

De gegevens ter vaststelling van die nieuwe geslachten zijn niet 

volledig en verre van algemeen te vinden in de bestaande beschrij- 

vingen en afbeeldingen van Bagren en Pimeloden en voor vele soor- 

ten is het thans zelfs nog onbeslist of zij te brengen zijn tot de Ba- 
gren of tot de Pimeloden, omdat verzuimd is melding te maken van 

het getand of niet getand zijn van het gehemelte. 

Aan de dentitie der Siluroïden is een hooger systematisch gewigt 

te geven dan door de ichthyologen daaraan in het algemeen is toegekend. 

Aan de dentitie komt bij de Siluroïden, even als bij vele an- 

dere familiën van visschen, geene ondergeschikte waarde toe bij 

de bepaling van de geslachten en ik heb ook niet geaarzeld, bij 
eene nadere studie dezer familie, aan de tandschikking te ontlee- 

nen meerdere kenmerken, welke, gevoegd bij die van eene nog 

hoogere of lagere waarde, mij zijn voorgekomen ten grondslag te 
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kunnen worden gelegd aan eene nadere splitsing der geslachten 

Bagrus en Pimelodus, zooals door mij reeds ten opzigte van de 

meeste der bovengenoemde door mij opgestelde geslachten is geschied. 

Beperkt evenwel tot de soorten van mijn kabinet en de bestaande 

beschrijvingen, is het mij niet mogelijk ongeveer 250 soorten, tot 

de Bagrichthyoiden behoorende, naar de natuur te onderzoeken en 

indien ik hier al een overzigt geef van eene splitsing in geslachten, 
welke mij voorkomen inderdaad generische waarde te bezitten, wensch 

ik dat daarin meer gezien worde eene aanduiding dan eene volledi- 

ge of der volledigheid naderende omschrijving. 

De Bagrichthyoiden splits ik in drie groepen, gegrond op de alge- 
meene verhoudingen van het tandenstelsel. 

Bij de eerste groep zijn de tusschenkaaksbeenderen, de onderkaaks- 

beenderen en het gehemelte met tanden gewapend. Ik noem deze 

groep Ariodontes. 

Bij de tweede groep zijn slechts de tusschenkaaksbeenderen en on- 

derkaaksbeenderen getand en ontbreken de tanden in het gehemelte. 

Ik stel voor deze groep den naam voor van Pimelodontes. 

Bij de derde groep eindelijk ontwaart men tanden noch in het ge- 
hemelte noch in de kaken. Ik noem haar Anodontes. 

Phalanx I. ARIODONTES. 

Dentes intermaxillares, inframaxillares et vomero-palatini. 

Tot deze groep behooren de geslachten Bagrus, Phractocephalus, 

Platystoma, Galeichthys, Pangasius, Silundia en Arius van den heer 

Valenciennes, het geslacht Ailurichthys van den heer Baird, de ge- 

slachten Macrones en Diplomystes van den heer C. Duméril en mijne 

geslachten Bagrichthys, Bagroides, Rita, Batrachocephalus en Osteo- 

genelosus. 

Zij hebben alle met elkander gemeen dat de beide kaken met tan- 

den gewapend zijn en dat zich ook tanden op een of meerdere been- 

deren van het gehemelte bevinden, doch zij verschillen ten opzigte 

van de schikking dier tanden en ten opzigte van andere kenmerken 
8 
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zoodanig van elkander, dat zich daaruit eene geheele rei van ge- 

slachten laat opstellen, talrijker nog dan de hierboven reeds gegevene. 

Men kan de Ariodonten in twee ondergroepen splitsen. 

Een dier ondergroepen is gekenmerkt door zeer kleine vetvin en 

buitengewoon ontwikkelde lange aarsvin. Men zou haar kunnen 

noemen Pangasint. 

Tot deze eerste groep behooren de geslachten Pangasius, Helicopha- 

gus Blkr, Silundia CV., Eutropius J. Müll, Davalla Blkr en Lais 

Blkr. Zij zijn gemakkelijk te herkennen aan het aantal hunner 

voeldraden, doch zij bezitten ook bijzonderheden in het tandenstelsel, 

welke de generische waarde van de getallen der voeldraden bij deze 

geslachten versterken, b. v. 

Eutropius J. Müll. Cirri 8. Dentes vomero-palatini in vittam trans- 

versam simplicem vel divisam dispositi. 

Lais Blkr. Cirri 6. Dentes vomerini in thurmas 2 dispositi. Oculi 

posteri. 

Helicophagus Blkr. Cirri 4. Dentes vomerini in thurmas 2 dispositi. 

Oculi superi. 

Pangasius CV. Cirri 4. Dentes vomero-palatini in thurmas 3 vel 4 

dispositi, thurmis vomerinis interdum coalitis. 

Silundia CV. Cirri 2. Dentes maxillis biseriati. 

Davalla Blkr. Cirri 2. Dentes maxillis uniseriati. 

Davalla grond ik op de merkwaardige soort, beschreven en afge- 

beeld in het eerste deel van Schomburgk's Natural History of Guiana 

onder den naam van Hypophthalmus davalla. Het heeft even als Si- 

lundia 2 bovenkaaksdraden doeh volgens de beschrijving schijnen de 

kaakstanden er digt op eene enkele rei geplaatst te zijn (teeth, a 

series thickly set in each jaw, with two like processes on the palate 

J. e. p. 192). De aarsvin zou er 38 stralen hebben, weshalve, ook 

met het oog op de kleine vetvin, het geslacht eene natuurlijke plaat- 

sing schijnt vinden onder de Pangasini, van welke het echter de ee- 

nige representant zou zijn in de nieuwe wereld. 
De tweede ondergroep kan men vormen uit de geslachten met 

middelmatig ontwikkelde aarsvin. De vetvin bereikt er soms eene 



5 99 

groote lengte doch blijft ook dikwerf korter dan de aarsvin, hoezeer 
zij nooit rudimentair wordt, zooals bij de voorgaande groep. 

In deze ondergroep komen zeer talrijke verscheidenheden in de be- 

werktuiging voor, welke regt geven tot de vorming van talrijke geslach- 

ten, waaronder vele welker natuurlijkheid aan geen’ twijfel kan onderhe- 

vig zijn. Men zou deze ondergroep kunnen bestempelen als Bagrini. 

Deze ondergroep kan men scheiden in geslachten met 8, 6, 4 en 

2 voeldraden. 

De geslachten met 8 voeldraden, alle voor zooverre zij den heer 

Valenciennes bekend waren door hem in zijn geslacht Bagrus begre- 

pen, behooren tot 2 natuurlijke afdeelingen. 

Een dier afdeelingen omvat eenige geslachten, welke kenbaar zijn 

aan den bouw der oogen, welke, niet vrij en bewegelijk zooals bij 

de overige Ariodonten, geheel met de huid van den kop zijn over- 

togen, hoezeer die huid boven de oogen zeer dun en doorschijnend 

is. Tot deze afdeeling behooren mijne geslachten Bagrichthys, Ba- 

groides en Leiocassis, welke overigens door scherpe kenteekenen van 

elkander zijn te onderscheiden t. w. 

Bagrichthys Blkr. Dentes inframaxillares seriebus internis minimi 
seriebus externis gingivales vel labiales subulati elongati. Cirri ap- 

pendiculati. 

Bagroides  Blkr. Dentes gingivales vel labiales nulli; vomerini in 

thurmam ovalem rotundam vel semilunarem dispositi. Dentes spina 

dorsali sursum spectantes. 

Leiocassis Dlkr. Dentes gingivales vellabiales nulli, vomero-palatini 

in vittam transversam indivisam dispositi. Dentes spina dorsali deor- 

sum spectantes. Membrana interbranchialis profunde incisa. 

Bij de tweede afdeeling der achtdradige geslachten dezer onder- 

groep zijn de oogen vrij, dat is, buigt de kophuid na een smaller of 

breeder oogvlies gevormd te hebben zich naar binnen om ten einde 

eene soort van bindvlies te vormen. 

Hiertoe behooren mijne geslachten Bagrus, Pseudobagrus, Chry- 

sichthys, Oetonematichthys en Melanodactylus, welke zich op de vol- 

gende wijze van elkander laten onderkennen. 
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Bagrus Dlkr. Vitta dentium vomero-palatinorum simplex indi- 
visa. Pinna caudalis biloba. Caput scutatum. 

Pseudobagrus Blkr. Vitta dentium. vomero-palatinorum simplex 

indivisa. Pinna caudalis integra. Caput laeve. 

Chrysichthys Dlkr. Dentes vomero-palatini in vittas 2 transversas 

oblongas distantes dispositi. 

Octonematichthys Blkr. Dentes vomero-palatini in vittam trans- 

versam quadripartitam dispositi. 

Melanodactylus Dlkr. Dentes palatini in thurmas 2 longitudinales 

distantes in medio palato collocati. 

De geslachten der Bagrini met slechts 6 yoeldraden zijn grooten- 

deels begrepen, in de geslachten Arius, Platystoma, Phractocephalus 

en Galeichthys van de groote Histoire naturelle des Poissons, doch 

er behooren ook soorten toe, in genoemd werk als soorten van Ba- 

grus beschreven, terwijl enkele soorten, aldaar onder Galeichthys en 

Arius opgebragt, uit deze rei moeten verwijderd worden. Hoezeer 

het tandenstelsel van menige der zeer talrijke tot deze rei behooren- 
de soorten niet of niet juist bekend is, komt mij de bestaande ken- 

nis ten deze genoegzaam voor, om daarmede de grondslagen te leg- 

gen voor eene nieuwe verdeeling dezer rei in geslachten, zooals ik, 

daarop gegrond, reeds vroeger heb voorgesteld het geslacht Rita. 

Het geslacht Rita is merkwaardig door de twee soorten van tanden 

welke zich in de onderkaak bevinden, en welke scherp en borstel- 

vormig in het midden der kaak, naar den bekhoek toe korrelachtig 

zijn. Bovendien is Rita verwant aan de achtdradige geslachten der rei 

door hare neusdraden, terwijl er een paar onderkaaksdraden ont- 

breekt. Zijn algemeene bouw en ook zijne korrelachtige in twee van een 

staande groepen in het gehemelte geplaatste tanden, doen het echter 

meer tot de overige zesdradige geslachten naderen. Rita is in het sys- 

teem kortelijk aldus te kenschetsen. 

Rita Blkr. Dentes inframaxillares medii acuti setacei, laterales 

graniformes. Cirri 6, nasales 2, supramaxillares 2, inframaxillares 2. 

Dij de zesdradige geslachten der Dagrini ontbreken de neusdraden 
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doch er zijn 2 paren onderkaaksdraden. Zij zijn nog te groeperen 
naar de algemeene rangschikking der tanden in het gehemelte. Bij 

een geslacht, Galeichthys, herinnert deze rangschikking die van Ba- 

grus, bij een ander, Phractocephalus, die van Bagroides; bij an- 

dere nog zooals Hexanematichthys Blkr, Platystoma Ag. en Sele- 

naspis  Dlkr, die van Octonematichthys en Pangasius. Cepha- 

locassis Blkr herinnert min of meer het tandenstelsel van Chrys- 

ichthys Blkr en Arius Blkr dat van Melanodactylus,— doch bij 

andere geslachten voegen zich noe nieuwe tanderoepen bij de in de 

overige genera bestaande en deze groepen zijn zelve weder op ver- 

schillende wijze geplaatst. Deze bijzonderheden neemt men waar bij 

de geslachten Ariodes, Sciades, Sciadeichthys Blkr, Netuma Blkr 

en Guiritinga Blkr. 

Eindelijk nog doet zich bij een geslacht, Genidens, de merkwaar- 

digheid voor, dat de tanden van het gehemelte meer zijdelings in de 

wangen zijn gegroepeerd. 

Het schijnt dat de natuur, welke zoo talrijke geslachten van de 
groote onderfamilie der Bagrichthyoïden op elkander heeft doen gelijken, 

toch in het tandenstelsel heeft willen nederleggen de kenmerken om 

in de onderscheiding dier geslachten behulpzaam te zijn, en in den 
regel zal men ook, wanneer men de geslachten op het tandenstelsel 

en de voeldraden gegrond heeft, in de soorten, tot die geslachten 

te brengen, in den regel eene groote overeenkomst in habitus waar- 

nemen, althans bij die geslachten, welke ik zelf heb kunnen waarnemen. 

De bovengenoemde geslachten laten zich van elkander onderken- 

nen als volet: 

Galeichthys. Val. Baird. Dentes vomero palatini in vittam transversam 
continuam dispositi. 

[exanematichthys Dlkr. Dentes vomero-palatini in vittam transversam 

quadripartitam dispositi. D. 7. 

Phractocephalus Ag. Dentes vomerini in thurmam trigonam antice in 
palato collocati. 

Platystoma Ag. Dentes vomerini in thurmam oblongam transversam sim- 

plieem vel bipartitam, palatini utroque latere in thurmam angulo thur- 
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mae vomerinae contiguam vel approximatam dispositi. B. 10 ad 16. 

tostrum valde depressum. 

Selenaspis Blkr. Dentes ut in genere Platystoma dispositi sed grani- 

formes. D. 6. 

Sciades Müll. Trosch. Dentes vomeriniin vittam transversam continu- 

am, palatini utroque latere in thurmam oblongam post vittam vome- 

riam dispositi. D. 9. 

Cephalocassis Blkr. Dentes vomero-palatini acuti utroque latere in thur- 

mam oblongam vel trigonam antice in palato dispositi. D. 6. 

Netuma Blkr. Dentes vomero-palatini acuti utroque latere in thurmam 

trigonam tripartitam antice in palato collocati. D. 5. 

Guiritinga Dlkr. Dentes vomero-palatini in vittam latam transver- 

sam dispositi, thurmulis dentium pluribus thurmae margini posteriori 

affixis. D. 6. 

Sciadeichthys Dlkr. Dentes vomero-palatini in vittam tripartitam trans- 

versam dispositi, thurma dentium palatina accessoria utroque latere 

a vitta vomerini remota. D. 6. 

Ariodes J. Müll. Trosch. Dentes vomerini utroque latere in thurmam 

parvam antice, dentes palatini utroque latere in thurmam oblongam 

medio vel postice in palato collocati. B. 6. 

Arius CV. ex parte. Dentes vomerini nulli, palatini utroque latere in 

thurmam indivisam medio vel postice in palato collocati D. 5 ad 6. 

Genidens Blkr. Dentes palatini genis inserti. 

Tot de Bagrini met 4 voeldraden behoort slechts een enkel geslacht t. w. 

Ailurichthys Baird en Girard, Cirris 4, 

hetwelk ten koste van het geslacht Galeichthys CV. werd gevormd. 

De ploegbeens-gehemeltanden zijn er op een’ dwarschen onverdeel- 

den band geplaatst. 

Tot de Bagrini met 2 voeldraden eindelijk behooren de geslachten 

Osteogeneiosus Blkr, Diplomystes C. Dum. en Batrachocephalus Blkr. 

Zij zijn in habitus en kopbouw zeer van elkander verschillende even 

als in den bouw en de schikking van voeldraden en tanden. Zij laten 

zich kortelijk op volgende wijze kenschetsen. 
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Osicogenciosus Dlkr. Cirri supramaxillares ossei. Dentes palatini in 

thurmas 2 oblongo-arcuatas dispositi, maxillares pluriseriati acuti 

parvi. D. 5. Oculi subposteri. 

Diplomystes C. Dum. Cirri supramaxillares carnosi. Dentes palatini 

in thurmas 2 oblongas obliquas dispositi, maxillares pluriseriati.. D. 

8. Oculi superi. 

Batrachocephalus Blkr. Cirri inframaxillares rudimentarii. Dentes 

palatini in thurmas 2 oblongas parvas valde distantes dispositi; 

dentes maxillis conico-cylindrici pluriseriati seriebus in vittas 2 di- 

visis spatio intermedio edentulo. B. 5. Oculi superi. 

Ik zal hier thans eene lijst laten volgen van de vroeger reeds be- 

kende en door mij ontdekte soorten, voor zoover ik ze met zeker- 

heid of groote waarschijnlijkheid tot de hierboven opgestelde geslach- 

ten heb kunnen terugbrengen. 

Pangasint. 

Eutropius schilbeides J. Müll. = Pagrus schilbeides CV. = Hypophthalmus 
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y angius = Bagrusangius CV. = Pimelodus angius Buch. . . . . »  Bengala. 

» exodon = Bagrus exodon CV. ped Soe ee, LO P vere Bengala: 

purus — bacruseurua CVs 2$ : Brit Cs Goh aa Rendell 

» atherinoides = Dagrusatherinoides CV. = Blas MIRO Dl. . » ‘Tranquebar. 

v goongwaree Blkr. = Hypophthalmus goongwaree Syk. . . . . v Dekkan. 

” taakree blkr- Hypophthalmus taakree Syk. . . . . . . . vw Dekken. 
» brachypopterus blkr. . . . are Le EE Teese. 

» Buchanant = Bagrus Buchanani Valen ip GMs Ae 20 uy as Se ELS 

ús depressirostriss Peters —. = 9 ON see ROT s RS TU overle 

Lais hexanema Blkr = Pangasius hexanema Blkr. noe ache c. Sous DURS UNE 

Born. 
Ficlheophapuse Waanders, BIKE..." 5 S » os » # Sumatra, 

» typus Blkr. » Sumatra. 

Pangasius Buchanani CV. — Pimelodus pangasius Bnch. . + . 5» # Bengala. 

" djambal Elkr. avan 
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?* micronema Blier: «ete. orte nn aas 
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Bagrini. 

Bagrichthys hypselopterus Blkr = Bagrus hypselopterus Blkr. . . . » Sumatra, Born. 
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Leiocassis poecilopterus Blkr = Bagrus poecilopterus K. v. IH. CV. . » Java. 

y micropogon Blkr = Bagrus micropogon Blkr. . . . . . . » Sum., Banka, 

Bilit., Borneo. 

r  ramentosus Blkr= Bagrus (Bagrus) ramentosus Müll. Frosch. . »  America?? 
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r aor CV. = Platystoma seenghala Syk. = Pimelodus aor Buch. Bengala. 
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mauris, Blkr—sBaeruspmaurus (CV OR EC oe 

Octonematichthys nigrita Blkr = Bagrus nigrita CV. 

Melanodactylus acutivelis Blkr = Arius acutivelis CV. = Pimelode doigt de 

"u 

Rita 

u 
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Buchanani Blkr = Arius rita CV. = Pimelodus rita Buch. 
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manillensis Blkr = Arius manillensis CV. . . 

pavimentata Blkr = Arius pavimentatus CV. . . . . . 

hastata Blkr = Arius hastatus CV. = Arius pumilus Valenc. 

kuturnee Blkr = Phractocephalus kuturnee Sykes. . . 

Galeichthys feliceps CV. = Bagrus (Bagrus) feliceps Müll. Trosch. . 
" ? stanneus Richds. . . . . . 
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chinta Blkr = Bagrus Chita Ae Chinta-jellah Russ. 

sagor Blkr = Bagrus sagor CV. == Pimelodus sagor Buch. — . 
? doroides Blkr = Bagrus doroides CV.. . . . : 

? coelestinus Blkr = Bagrus (Bagrus) coelestinus Mill. nend 

? crinalis Blkr = Bagrus crinalis Richds. 

venaticus Blkr = Bagrus venaticus Richds. 

vertagus Blkr = Bagrus vertagus Richds. . 
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. 
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Hexanematichthys sondaicus Blkr = Bagrus sondaicus CV. = Bagrus ja- 
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Phractocephalus hemiliopterus Ag. = Silurus hemiliopterus Bl. Schn. . Hab. Columbia. 

Platystoma lima Ag. = Sorubim infraocularis Spix = Silurus lima Bl. Schn. » Brasilia. 

DR TON s enn Ncc cq Bras?wuyan 

w Orbignyanum Val . . . : qx EPD UE DAL 

» fasciatum CV. == Silurus fasciatus BL EUR Me ae UN Ne T MOTI an 
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& coruscans Agass = Sorubim capatari Spix. "oM E HE Brasilia: 

» spatula Agass. = Sorubim jandia Spix. . . . . . . . . v Brasilia. 

&  planiceps Agass = Sorubim piravaca Spix. ^. . . . . . . vw Brasilia. 

» truncatum Agass. (an eadem ac praeced ?). . . . . + . . w Brasilia. 
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Selenaspis Herzbergii Blkr = Bagrus Herzbergii ov. = Silurus Herzbergii Bl. » Guyan., Surin} 

» ? pemecus Blkr= Bagrus pemecus CV. . … . . - . . . w Cayenn. 

we? mesops Bikr= Bagrus mesops CMS © SL ID Amer. merid: 

» flavescens Blkr = Bagrus flavescens CV. . . . tuc ee, a Aen 

» ?? Temminckianus Blkr = Bagrus Temminckianus Cv. - # ‘Cayenne: 

v luniscutis Blkr = Arius luniscutis CV. Sut Tas 

Sciades pictus Müll. Trosch. = Bagrus (Sciades) pictus Mill. Tros be ? 

Sciadeichthys emphysetus Blkr = Bagrus (Sciades) emphysetus Müll. Trosch. » Guyan., Surin; 

Cephalocassis arioides Blkr = Bagrus arioides CV. . 

» ? gagorides Blkr= Bagrus gagorides CV. . . . . . . . . # Bengala. 

v trachipomus Blkr = Bagrus trachipomus CV. (anaspec. praec. diversa?) » Bengala. 

» grandicassis Blkr = Arius grandicassis CV. . . . . . . . . v Guyana. 

»  parmocassis Blkr= Arius parmocassis CV. . . . . . . . w Bahia. 

y ? stricticassis Blkr= Arius stricticassis CV. . . . . . . . y Cayenne. 

» subrostratus Blkr = Arius subrostratus CV. . . . . . . . vw Malab. 

weesrostratus. Blkri#Ariussrostratuss OM eeen: 

s truncatus Blkr= Arius truncatus CV. . . . 

E T a) pee Onyan Columb: 

sev Brasil: 

Sonne rene eeN Ben pale: 

ee PRE Tr MEVA BORN 

Sum., Mal. Pin; 

” caelatus Blkr = Ar. caelatus CV. = Ar. aequibarbis CV. = Ar. »  Hind., Java. 

STANOSUS Vicio. MON E DIL. NA es Sum. Born. 

» venosus Blkr = Arius venosus CV = nee laeviceps Blkr etc. . .. » Birm., Manill. 

Jav. Bint., Mad., 

Singap. Bank. 

ULT 1G" ape // Bombay. = ? Belangerii Blkr= Arius Belangerii CV. 
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Seneg. 

Charl. N. York. 

Brasilia. 

Cayenna. 

Cayenna. 

Canton. 

Sumatra. 

Java, Madura. 

Java. 

Cephalocassis ? sinensis Blk Aris sinensis: CV Re D Hab. Touraine: 

Heudelotii Blkr = Arius Heudeloti CV. eat Nee eS Um? 

Milberti Blkr = = Arius Milberti CV. . . . u 

Spixii Blkr = Arius Sov ds A =P. abis Sie 2 

rugispinis Blkr= Arius rugispinis CV. SES eae MR MT y 

phzygiatusgblkr = Arius? phryslatus: CON E Ak 

falearius Bla Arius falearius? Richds; 99s 3. 3 . . . . 7 

melanochir Blkr= Arius melanochir Blkr. UE WM MORTE EE, 

leptonotacanthus Blk = Arius leptonotacanthus Blkr. . . . . . v 

macronotacanthus Blkr= Arius macronotacanthus Blkr. ROLE: 

utik Blkr= Arius utik Blkr. . . . ES mk ON) 

Netuma nasuta Blkr = Arius nasutus CV. = peus SUN Rüpp. ete y 

Guiritinga Commersonii Blkr = Bagrus Commersonii CV. = Pimelodus 

Bint. Nias. 

bilineata Blkr = Bagrus bilineatus CV. = Deddi-jellah Russ. (an Net. nas?) » 

netuma Blkr= Bagrus netuma CV. (an Netuma nasuta ?) . . . w 

laevigata Blkr = Bagrus laevigatus CV. (an Netuma nasuta?) . . . w 

proöps Blkr = Bagrus proöps CV. Pte ee Geek 5 " 

passany Blkr = Bagrus passany CY. es es ae 7 

couma Blkr — Bagrus couma CV. Sr Gad sy te dent rekenen NL, 

? albicans Blkr = Bagrus albicans CV. : : 7 

Commersonu Lac. etc. a P 

Ariodes clarias Müll. Trosch = Arius Ae cv. de Blochii 

uv 

CV. = Silurus clarias Bl. . . , . . . . . . [4 

? nigricans Blkr = Arius nigricans Valenc. P ° . e . Vy 

Dussumierii Blkr = Arius Dussumieri CV. TER S Now E 

Meyenu Müll. Frosch. 3 fare ' E ads M C PI TEE T 

macrocephalus Blkr = Arius edele: Bkr. ER ENE 
tonggol Blkr = Arius tonggol Blkr = Arius erossocheilos Blkr. 

Java. 

M. rubr. Jav. 

Celeb. Sum. , 

Hind. Birma. 

Pondich. 

M. rubr. 

Antill.Guyan 

Cayenna. 

Cayenna. 

Cayenna. 

Brasil. etc. 

Bras. Buen. ayr. 

Amer. merid. 

Malabar. 

? 

Java. 

Java, Sum. , 

Bintang, Banka. 
acutus Blkr = Ariodes arenarius Müll. Trosch? = Arius acutus Blkr ete. 7 

v leiocephalus Blkr= Arius leiotetocephalus Blkr. . . . . . . y 

v  polystaphylodon Blkr= Arius polystaphylodon, Blkr. cereo WEN) 

# goniaspis Blkr= Arius gomiaspis Blkr. |... * 0.5. s. 4 7 

Arius gagora CV. — Pimelodus gagora CV. A Se ee) 

y; arnus CV. = Pimelodus arius Buch. = Arius DM BIRGEICS Scan sw 

/ 

Jav., Sumatra. 

Jav., Sing. Cel. 

Jav. , Sumatra, 

Sumatra. 

Bengal. 

Hind. , Mal. , 

Java, Sumatr., Sing. Born. 

? ocellatus CV. = Silurus ocellatus Dl. Schn. = Silurus maculatus 

Thunb. (an sp. praec. ?). . . . . . . . . , . Hu Japonia. 
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Arius argyropleuron CV. 
; arenatus CV. ; B EXT 

i WESSON SG Sa ee I OE OR 

i “SOTVOlOSUS AO Wa tae dts RUE a Pees NES RE ER 

v ? molliceps CV. 

7 puncticulatus MOVs tas EC | 

/ quadriscutis CV. : 

y ? Parker Blkr = Silurus uos T: ai "e 

& (??) equestris Baird Gir. xv Rega, E EC MN IN RN e 

;  microcephalus Blkr. 5 : 

y pidada Blkr Arius viviparus Blkr. EC LE e 

; nenga Blkr = Pimelodus nenga Buch. = Pimelodus sona Buch. 

Genidens Valenciennesii Blkr = Bagrus genidens CV. 

Ailurichthys marinus Baird Gir. = Galeichthys Parrae CV. = 

Duss Match meten E 

" Gronovii Baird, Gir. = Galeichthys Grong Ome 

y Eydouxi Baird, Gir. = Galeichthys Eydouxii CV. . . 

» Blochii Baird, Gir = Galeichthys Blochi CV... . . . 

Diplomystes papillosus C. Dum. = Arius papillosus CV. . . . 

Osteogeneiosus militaris Blkr= Arius militaris CV. 

— 
— 

I— 

Silurus mari- 

Sree bagre L 

; Cantoris Blkr. : 

v  Valenciennesii Blkr = 
sus Blochii Blkr. E : Se’ : : 

„_ macrocephalus Blkr = Osteogeneiosus ees pos = Oeren 

sus longiceps Blkr. . . . ; Ee : 

Batrachocephalus micropogon Blkr = ee agenelosus Blkr. 

» mino Blkr= Ageneiosus mino Buch. (an ead. spec. ac praeced ?) 

Osteogeneiosus. gracilis Blkr — Osteogeneio- 

Hab. Java. 

De hier boven opgesomde soorten zijn alle welke, voor 

ik heb kunnen nagaan, tot nu toe zijn bekend geworden, doch van 

meerderen zal het waarschijnlijk later blijken, dat zij twee malen of 

meermalen genoemd zijn, wat mij echter niet mogelijk is te bepalen 

zonder raadpleging der natuur zelve. 

Cayenn. 

Cayenn. 

Cayenn. 

> 

Buen. avr. 

Guyana. 

Guyana. 

‘Texas, Indian. 

Borneo. 

Java. 

Bengala 

Brasil. 

Provine. unit. 

Guyan. Bahia. 

Guyajaquil fl. 

Surin., 

Chili fl 

Birm. Hind , 

Pin. Sing. Mal. 

Beng. 

Bahia. 

Java, Banka. 

Java, Madur. 

Java, Sumatr. 

Bengala. 

ZOO Ver 
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ARIUS CV. Blkr. Müll. Frosch. 

Pinnae dorsales duae, aonriorradi sa posterior adiposa. Dentes 

maxillis pluriseriati acuti parvi. Dentes palatini utroque latere in 

thurmam indivisam medio vel postice in palato collocati, linea palati 

media edentula. Cirri 6 carnosi. Membrana branchiostega radiis 5 

vel 6. Membrana interbranchialis parum vel non emarginata. Na- 

res non tubulatae, posteriores valvatae. 

Aanm. Het meest wezenlijke kenmerk van het geslacht Arius ter 

zijner onderscheiding van Cephalocassis en Ariodes en van andere ge- 
slachten, door de splitsing van het geslacht Arius van den heer Va- 

lenciennes ontstaan, is gelegen in de groepen korrelvormige tanden, 

welke meer achterwaarts aan elke zijde van het gehemelte zijn ge- 
plaatst en met het ploegbeen niets gemeen hebben. 

De soorten van Arius, althans die welke zich in mijn bezit bevin- 

den, gelijken zoodanig in habitus en talrijke bijzonderheden van den 

bouw op elkander, dat hare onderkenning niet gemakkelijk is. 

Alle mijne soorten, 4 in getal, hebben met elkander gemeen eene 

bijkans gelijke gedaante en bekorreling van kopschild, tusschenwand- 

beenskam en vindoornen enz. en de soortelijke verschillen moeten 
voornamelijk worden gezocht in de lengte-evenredigheden van kop 

en oogen, verschillen welke voor voorwerpen eener zelfde soort naar 

den leeftijd der voorwerpen aan wijzigingen onderworpen zijn en slechts 
door vergelijking van voorwerpen van gelijke grootte der verschillen- 

de soorten in het oog vallen. Ook de lengte der tandbanden in de 
kaken en van het verlengsel van den rugdoorn, kunnen ter bepaling 
der soorten van nut zijn. 

Tot dit geslacht behooren Arius gagora CV., Arius arius CV. 

van Bengalen en Hindostan, Arius ocellatus CV., van Japan, Arius 

argyropleuron CV. van Java, Arius arenatus CV., Arius fissus CV., 

Arius variolosus CV. en Arius puncticulatus CV. van Zuid-Amerika, 

Arius mollieeps CV. en misschien ook Arius quadriscutis CV. van 
Cayenne, soorten, welke ook door de heeren J. Müller en Troschel 

beschouwd worden als te behooren tot die onderafdeeling van hun 
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geslacht Bagrus, voor welke zij den naam Arius behouden hebben. 
De twee eerstgenoemde soorten bevinden zich in mijne verzame- 

ling. Arius gagora CV. ontving ik van Calcutta en Arius arius CV. 

is in de riviermondingen van de groote Soenda-eilanden geen vreem- 
deling. 

- Arius ocellatus CV. of Thunberg’s Silurus maculatus, welke in de 

wateren van Japan zou leven, doch in deze eeuw daar door geen’ 

natuurkundige is teruggevonden, zou, volgens de afbeelding te oor- 

deelen, geene schildkorrels bezitten, wat echter nader onderzocht zou 

dienen te worden. 

Arius argyropleuron CV. zou opmerkelijk zijn door vijfpuntigen 

achterrand van het kopschild, veroorzaakt door beenige uitsteeksels 

tusschen de tusschenwandbeenskans en het bovenschoudersblads uit- 

steeksel. 

De amerikaansche soorten hebben meest alle kleine oogen en mid- 

delmatige doornen terwijl bovendien bij Arius puncticulatus CV. en 

Arius arenatus CV. de gehemeltetandplanten elkander van voren 

zouden aanraken, en bij Arius molliceps CV. des hoogte de ligchaams 
slechts 42/3 malen zou gaan in zijne lengte. Alle deze soorten zouden 

ook 6 kieuwstralen bezitten. 

Arius quadriscutis CV. eindelijk, indien deze soort inderdaad tot 

Arius (volgens mijne bepaling) behoort, zou in het geslacht alleen 

staan door haar breed nekschild (2° tusschendoornsbeen) en de in hare 

geheele lengte elkander aanrakende gehemeltetandplanten. 

Onder de talrijke soorten door Buchanan onder den geslachtsnaam 

Pimelodus beschreven is er nog eene, in de groote Histoire naturelle 

des Poissons niet opgenomen, welke tot het geslacht Arius Blkr be- 

hoort. Ik bedoel Pimelodus nenga Buch., welke mij voorkomt niet 

soortelijk van zijne Pimelodus sona te verschillen. De bepaling de- 

zer soort is echter niet wel mogelijk vermits de beschrijving van 

Buchanan niet genoegzaam in bijzonderheden gaat. 

Behalve de twee boven reeds genoemde, bezit ik nog twee andere 

soorten van Arius van den Indischen Archipel, welke vóór mij door nie- 

mand beschreven waren, t. w. Arius pidada en Arius microcephalus. In 
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bet geheel zouden alzoo 4 soorten van Arius van deze gewesten zijn 
bekend geworden t. w. Arius arius CV., Arius argyropleuron CV., 
Arius pidada Blkr en Arius microcephalus Blkr. Zij laten zich in 

de hoofdtrekken naar volgend schema onderscheiden. 

I. Scutum dorsale (os interspinosum secundum) gracile diametro antero-posteriore 

oculo brevior. 

a. Membrana branchiostega radiis 5. Pinna adiposa macula nigra. 

j Scutum capitis postice processubus 5. 

Arius argyropleuron CV. 

+ Scutum capitis postice processubus interparietali et suprascapularibus 
tantum. 

* Oculi diametro 4 ad 5 et paulo in longitudine capitis. 
** Vitta dentium intermaxillarium sextuplo circiter longior quam lata. 

§ Caput 32 ad 34 in longitudine corporis absque pinna caudali; li- 

nea rostro-dorsalis rostro et fronte convexa. 

Arius arius CV. 

$ Caput 4ad 32 in longitudine corporis absque pinna caudali; linea- 
rostro-dorsalis fronte et vertice rectiuscula. 

Arius pidada Blkr. 

** Vitta dentium intermaxillarium vix triplo longior quam lata angulis 
truncata. 

$ Caput 41 ad 4 in longitudine corporis absque pinna caudali: linea 
rostro-dorsalis convexa. 

Arius microcephalus Blkr. 
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Arius arius CV. Poiss. XV p. 76, Cant. Catal. Mal. Fish. p. 259. 

Atl. Silur. tab. I. — Gewone Arius. 

Arius corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, altitudine 

42 ad 5 fere in ejus longitudine absque, 51 ad 61 in ejus longitudine cum pinna caudali; 

capite depressiusculo convexo acuto 32 ad 3! in longitudine corporis absque, 4 et paulo 

ad 4? in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 ad 12, latitudine 

11 ad 1! in ejus longitudine; linea rostro-dorsali rostro et fronte convexa; oculis superis 

liberis totis fere in capitis dimidio anteriore sitis, diametro 4 ad 5 et paulo in longitudine 

capitis, diametris 1! ad 2} distantibus; scuto capitis sulco longitudinali mediano basin cris- 

tae interparietalis attingente vel subattingente toto diviso, usque inter oculos granoso, 

granulis mediocribus sat numerosis vulgo subradiatim dispositis; crista interparietali subtri- 

gona vix vel non longiore quam basi, duplo circiter longiore quam apicem versus lata, 

granulosa, apice obtuso emarginato os interspinosum 2" breve granosum attingente; rostro 

convexo oculo longiore, vix ante rictum prominente, linea anteriore obtuse rotundata; den- 

tibus maxillis pluriseriatis acutis parvis, maxilla superiore in vittam parum curvatam graci- 

lem oculo multo longiorem sextuplo vel plus sextuplo longiorem quam latam angulis ro- 

tundatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem vitta intermaxillari longiorem sed graciliorem 

angulis acutam dispositis; dentibus palatinis graniformibus in thurmas 2. semiovales rectiusculas 

oculo vulgo longiores non contiguas in medio palato collocatis; rictu subinfero latitudine 

3 fere in longitudine capitis; cirris supramaxillaribus os humerale, cirris inframaxillaribus 

externis internis longioribus aperturam branchialem attingentibus vel subattingentibus ; nari- 

bus anterioribus et posterioribus subcontiguis rostri apici magis quam oculo approximatis, 

anterioribus rotundis, posterioribus oblongis valvula lata aperturam totam fere cingente an- 

tice elevata claudendis; operculo glabro venoso; osse humerali mediocri acuto reticulatim 

rugoso vel granuloso; linea laterali ramosa antice declivi postice recta basi pinnae caudalis 

bifurcata; axilla poris 2 vel 1 mucosis conspicuis; dorso lateribusque poris parum conspicuis 

in series simplices transversas distantes parallelas 15 p. m. dispositis; pinna dorsali radiosa 

acuta, corpore altiore, absque filo plus duplo altiore quam basi longa, spina crassa 1 et 

paulo ad 1? in longitudine capitis lateribus striata vel striato-granosa antice inferne grano- 

sa superne leviter serrata postice dentibus mediocribus armata, parte producta filiformi spina 

ipsa raro vel non longiore; dorsali adiposa triplo fere ad plus triplo ejus longitudinis a dor- 

sali radiosa remota eaque paulo breviore, minus duplo longiore quam alta, oblique convexa; 

pinnis pectoralibus acutis 12 ad vix plus quam 1 in longitudine capitis, spina crassa spinae 

dorsali aequali vel subaequali atque eodem armata; ventralibus acutis vel obtusis rotundatis 

2 ad 12 in longitudine capitis, radio postico interdum valde tumido cartilagineo; anali 

acuta vel obtusa emarginata corpore humiliore, non vel vix longiore quam alta adiposa du- 

plo circiter longiore; caudali profunde incisa lobis acutis superiore inferiore longiore 5} 

ad 5 in longitudine corporis; colore corpore superne coerulescente-viridi, inferne margari- 

taceo vel argenteo; pinna adiposa olivascente macula magna nigra; pinnis flavescentibus 

vel dilute roseis fusco plus minusve arenatis; iride flava. 
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Bee DAT P10... Vi. 1/5, AG 7/18xad 7/16) C5 1/13/1 et) lat.) brey: 

Synon. Pimelodus arius Buch. Gang. Fish, p. 170, 376. 

Arius gagoroides Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. consp. p. 42. 

Arius chondropterygioides Blkr, ibid. p. 44. 

Arius angulatus Blkr, ibid. p. 44. 

Arius Heckeli Blkr, ibid. 

Arius borneënsis Blkr, Derde Bijdr. ichth. Borneo, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. II p. 67. 

Ari gagora Bengalens. 

Ikan Saludu vel Surdu du Mal. Fret. Malacc. 

Ikan Manjong pidada Mal. Batav. 

Tab. Java (Batavia, Bantam, Surabaja, Pasuruan), in mari et ostiis fluviorum. 

Sumatra (Padang, Palembang), in mari et fluviis. 

Borneo (Banjermasin, Prabukarta), in fluviis. 

Longitudo 27 speciminum 140'" ad 590". 

Aanm. De hier beschrevene soort breng ik tot Arius arius CV. 

alhoewel de beschrijvingen van Buchanan zoowel als van den heer 

Valenciennes niet genoegzaam in bijzonderheden treden om er on- 

derwerpelijke soort met voldoende zekerheid in terug te vinden, zijnde 

daarin geen sprake van de verhoudingen der afmetingen van den 

kop, door welke zij van de hieronder beschrevene soort verschilt. 
Met meer zekerheid is te bepalen, dat de soort, door den heer Can- 

tor onder den naam van Arius arius beschreven, dezelfde is als de 

onderwerpelijke, vermits de heer Cantor er van zegt dat de kop er 

een vierde gedeelte van het geheele ligchaam uitmaakt. 

Door de betrekkelijk groote lengte van den kop is Arius arius CV. 
zeer gemakkelijk te onderkennen van Arius gagora CV., van welke 

ik twee bengaalsche voorwerpen bezit van 190" en 204" lengte, bij 
welke de kop ongeveer 84/5 malen gaat in de lengte des ligchaams 

zonder de staartvin, terwijl er bovendien het profiel aanmerkelijk 
boller is en de oogen aanmerkelijk kleiner zijn. 

Mijne voorwerpen van Borneo zijn alle kleiner dan die van Java 
en hebben den rugvindoorn slechts zeer weinig verlengd. Ik be- 
schouwde ze vroeger ten onregte als tot eene eigene soort te be- 

hooren. De verlenging van het rugdoornaanhangsel schijnt bij deze 
soort met toenemenden leeftijd toe te nemen, wat bij Arius pidada 

10 
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Blkr niet het geval is, zijnde daar reeds bij mijne kleinste voorwer- 

pen de rugdoorndraad betrekkelijk even lang als bij de oude. 

Arius ocellatus CV., de Silurus ocellatus van Schneider of Thun- 

berg’s Silurus maculatus, afgebeeld in de Acta der Zweedsche Aka- 

demie van Wetenschappen van het jaar 1792, welk werk ik niet kan 

raadplegen, schijnt den heer Valenciennes toe slechts van Arius arius 

te verschillen door afwezigheid van den rugdoorndraad. Daar even- 

wel die afbeelding gezegd wordt geene schildkorrels te vertoonen 

zou het gewaagd zijn Arius ocellatus CV. onder de synonymen van 

Arius arius te plaatsen. 

Arius arius CV. leeft, behalve in de riviermondingen en de kust- 

wateren der drie groote Soenda-eilanden, ook bij Pinang, Singapore 

en Malakka en tot zelfs bij Pondichery en in de monden der Ganges. 

Ofschoon zij grooter wordt dan de grootste voorwerpen mijner ver- 

zameling heb ik nooit exemplaren gezien van langer dan een’ hal- 

ven meter. 

De wijfjes behouden de eijeren lang bij zich, en daar deze eijeren 

den omvang van duiveneijeren bereiken, zwelt de buik daardoor 

soms buitengewoon op. Wanneer de eijeren het ligchaam verlaten 

zijn de jongen reeds zeer ontwikkeld en meermalen heb ik de jonge 

vischjes levende uit het ligchaam der moeder gesneden en zich nog 

lang daarna levendig bewegende gezien op den grooten dojerzak. 

Ik heb zelfs beproefd deze vischjes in het leven te bewaren doch 

ben daarin niet geslaagd. Bij Arius pidada heb ik hetzelfde waar- 

genomen. 

Arius pidada Blkr. Verh. Bat. Gen. XXI, I, Silur. Bat. consp. p. 

43. Atl. Silur. tab. II. — Levendbarende Arius. 

Ar. corpore elongato, antice aeque lato vel aeque lato fere ac longo, postice compresso, al- 

titudine 42 ad 4! in ejus longitudine absque, 61 ad 5 et paulo in ejus longitudine cum 

pinna caudali; capite depresso convexiusculo acuto 4 ad 3? in longitudine corporis absque, 

5t ad 43 in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1! ad 11, latitudine 

15 ad 1j in ejus longitudine; linea rostro-dorsali fronte et vertice declivi rectiuscula ; oculis 
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superis, liberis, totis vel totis fere in dimidio capitis anteriore sitis, diametro 4 ad 5 circiter 

in longitudine capitis, diametro 13 ad 2} distantibus; scuto capitis sulco longitudinali mediano 

basin cristae interparietalis attingente vel subattingente toto diviso, usque inter oculos granoso , 

granulis mediocribus numerosis subradiatim dispositis; crista interparietali subtrigona vix vel 

non longiore quam basi lata, granulosa, apice obtuso emarginato os interspinosum 2m breve gra- 

nulosum attingente; rostro convexo oculo longiore, vix ante rictum prominente, linea an- 

teriore obtuse rotundata; dentibus maxillis pluriseriatis acutis parvis, maxilla superiore in 

vittam parum eurvatam gracilem oculo multo longiorem sextuplo circiter longiorem quam 

latam angulis rotundatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem vitta intermaxillari lon- 

giorem sed graciliorem angulis acutam dispositis; dentibus palatinis graniformibus in thur- 

mas 2 semiovales rectas oculo vulgo longiores non contiguas in medio palato collocatis; rictu 

subinfero, latitudine 21 ad 2% in longitudine capitis; cirris supramaxillaribus os humerale, 

cirris inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus aperturam branchialem 

attingentibus vel subattingentibus; naribus anterioribus et posterioribus subcontiguis rostri apici 

magis quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, posterioribus oblongis valvula lata 

aperturam totam fere cingente antice elevata claudendis; operculo glabro venoso; osse hume- 

rali mediocri acuto reticulatim rugoso; linea laterali ramosa antice declivi postice recta basi 

pinnae caudalis bifurcata; axilla poro mucoso conspicuo; dorso lateribusque poris parum 

conspicuis in seriés simplices transversas distantes parallelas 15 p. m. dispositis; pinna dor- 

sali acuta corpore altiore absque filo plus duplo altiore quam basi longa, spina crassa 1 ad 

12 in longitudine capitis lateribus striata vel striato-granosa antice inferne granosa superne 

leviter serrata postice dentibus mediocribus armata parte producta filiformi spina ipsa in- 

terdum longiore; dorsali adiposa plus triplo ad minus triplo ejus longitudinis a dorsali ra- 

diosa remota eaque non vel paulo breviore, minus duplo longiore quam alta, oblique con- 

vexa; pinnis pectoralibus acutis capite non vel paulo brevioribus, spina crassa spinae dor- 

sali aequali vel subaequali atque eodem modo armata; ventralibus acutis vel obtusis rotundatis 

+ ad 13 in longitudine capitis, radio postico interdum valde tumido cartilagineo; anali 

acuta vel obtusa emarginata corpore humiliore, non vel vix longiore quam alta, adiposa duplo 

circiter longiore; caudali profunde incisa lobis acutis superiore inferiore longiore 4 et paulo 

ad 42 in longitudine totius corporis; colore eorpore superne coerulescente-viridi, inferne 

margaritaceo vel argenteo; pinna adiposa olivascente macula magna nigra; pinnis flavescenti- 

bus vel dilute roseis fusco plus minusve arenatis; iride flava. 

B, on 1/70. Pell vel HAN. VE 1/5. AS 7/15 yelo 7/16: €2 3038/1 et lat brem 

Synon. Artus viviparus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. consp. p. 45. 

Ikan Manjong pidada Mal. Batav. 

Hab. Java (Batavia, Surabaja), in mari et ostiis fluviorum. 

Sumatra (Palembang), in ostiis luminis Mussi. 

Longitudo 20 speciminum 150'^ ad 880”. 

Aanm. Nadat ik een groot aantal voorwerpen van Arius arius 

CV. en van de onderwerpelijke soort had waargenomen en tot de 
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overtuiging was gekomen, dat de in 1846 en 1847 door mij opgestel- 

de soorten daartoe terug te brengen waren, aarzelde ik nog, de 

onderwerpelijke als eene eigene soort te beschouwen. Evenwel zijn 

mij eenige standvastige verschillen gebleken, welke mij voorkomen aan 

te duiden dat zij inderdaad eigene soorten vormen. Wanneer men 

voorwerpen van dezelfde grootte van beide soorten met elkander ver- 

gelijkt, vallen die verschillen, onverschillig in welken leeftijdstoestand 

de voorwerpen zich bevinden, duidelijk in het oog, hoezeer zij zich in de 

beschrijving niet zoo scherp laten teruggeven. Bij onderwerpelijke 

soort namelijk is de kop standvastig vrij aanmerkelijk korter en smaller 

terwijl er de oogen kleiner zijnen de bekspleet en de vindoornen een 
grooter gedeelte van de lengte van den kop beslaan. Maar tot deze 

bijzonderheden bepalen zich ook de standvastige verschillen, zijnde 

beide in alle andere opzigten gelijk. 

Kuhl en Van Hasselt hebben deze soort gekend, blijkens eene 

in mijn bezit zijnde door hen nagelatene vrij goede afbeelding. Daar 

deze afbeelding dezelfde lengte heeft als de in de groote Histoire 

naturelle des poissons beschrevene Arius argyropleuron, de eenige 

soort van Arius (mihi) welke tot op mijne onderzoekingen van Java 

vermeld was, rees het vermoeden in mij op, dat welligt Arius argy- 

ropleuron geene andere soort was als de onderwerpelijke. Op de be- 

doelde afbeelding is insgelijks de rugdoorn niet verlengd, zooals van 

Arius argyropleuron is aangegeven, doch dit verlengsel laat zich lig- 

telijk van den doorn los en schijnt dan door inkrimping van het 

vlies dat het met den eersten rugvinstraal verbindt, met dezen straal 

een geheel uit te maken, zoodat het schijnt alsof deze straal zelf 

draadvormig verlengd is. Zoodanige onjuiste voorstelling der zaak 

vind ik op de bedoelde afbeelding terug, waar de eerste rugvinstraal 

de dubbele lengte heeft van den doorn. Daar ik echter op die af- 

beelding niets zie wat zou kunnen duiden op de uitsteeksels van het 
kopschild tusschen crista interparietalis en processus suprascapularis, 
van Arius argyropleuron beschreven, acht ik mij niet geregtigd beide 

soorten met elkander te vereenigen. 
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Arius microcephalus Blkr, Negende Bydr. Ichthyol. Borneo, Nat. 

Tydschr. Ned. Ind. IX p. 423. Atl. Silur. tab. II fig. 1.- 
Kleinkoppige Artus. 

Ar. corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, altitudine 

AL ad 4$ in ejus longitudine absque, 54 ad 61 in ejus longitudine cum pinna eaudali; 

capite valde convexo acuto 4! ad 4 in longitudine corporis absque, 5% ad 5 in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 ad 11, latitudine 14 ad 1! in ejus longi- 

tudine; linea rostro-dorsali convexa; oculis superis liberis totis vel totis fere in dimidio ca- 

pitis anteriore sitis, diametro 4} ad 5 et paulo in longitudine capitis, diametris 2 ad 21 

distantibus; scuto capitis sulco longitudinali basin cristae interparietalis subattingente toto 

fere diviso, usque inter oculos granuloso, granulis parvis sat numerosis subradiatim dis- 

positis; crista interparietali subbtrigona, vix vel non longiore quam basi multo minus 

duplo longiore quam apicem versus lata, granulosa, apice obtuso emarginato os inter 

spinosum 2" breve granulosum attingente; rostro convexo oculo longiore vix ante rictum 

prominente, linea anteriore acutiuscule rotundata; dentibus maxillis pluriseriatis acutis 

parvis, maxilla superiore in vittam vix curvatam latam oculo non vel vix longiorem vix 

triplo longiorem quam latam angulis truncatam, maxilla inferiore in vittam subsemiluna- 

rem oculo non multo longiorem vitta intermaxillari graciliorem angulis acutam dispositis ; 

dentibus palatinis graniformibus in thurmas 2 semi-ovales rectas oculo multo longio- 

res non contiguas in medio palato collocatis; rictu subinfero latitudine 24 circiter in longi- 

tudine capitis; cirris supramaxillaribus os humerale attingentibus, inframaxillaribus ex- 

ternis inframaxillaribus internis longioribus os humerale non attingentibus; naribus anterio- 

ribus et posterioribus subcontiguis rostri apici magis quam oculo approximatis, anterioribus 

rotundis, posterioribus oblongis valvula lata aperturam totam fere cingente antice valde 

elevata claudendis; opereulo glabro venoso; osse humerali mediocri acuto rugosulo-reticula- 

to; axila poro mucoso conspicuo; linea laterali ramosa antice declivi, postice recta, basi 

pinnae caudalis bifurcata; pinnae dorsali radiosa aeuta corpore altiore, plus duplo altiore 

quam basi longa, spina crassa capite non vel vix breviore lateribus striata antice inferne 

granosa superne leviter serrata postice dentibus conspicuis parvis armata, parte producta 

radium 1m vix superante; dorsali adiposa minus triplo ejus longitudinis a dorsali radiosa 

remota eaque non vel vix breviore, minus duplo longiore quam alta, oblique convexa; 

pinnis pectoralibus acutis capite non vel vix brevioribus, spina crassa spina dorsali paulo 

breviore lateribus striata antice basin versus granosa apicem versus leviter serrata postice 

dentibus conspicuis parvis armata; ventralibus angulatis non emarginatis 11 circiter in longi- 

tudine capitis; anali acuta emarginata corpore multo humiliore, aeque alta circiter ac longa, 

adiposa multo minus duplo longiore; caudali profunde incisa lobis acutis superiore inferiore 

longiore 4} ad 4? in longitudine totius corporis; colore corpore superne coerulescente-viridi, 

inferne margaritaceo vel argenteo, pinna adiposa olivascente macula magna nigra; pinnis 

ceteris flavescentibus plus minusve dense fusco arenatis; iride flava. 
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B..5. D. 1/7. P. 1/10. V. 1/7. A. 6/18 vel 7/13. C. 1/13/1 et lat. brev. 
Hab. Borneo (Bandjermasin), in fluviis. 

or 
Longitudo 2 speciminum NAS Gr ZIE 

Aanm. Arius microcephalus is zeer na verwant aan Arius gagora 

CV. zoo zelfs, dat ik geaarzeld heb haar als eene daarvan verschil- 

lende soort te beschouwen. Een nader onderzoek van voorwerpen 

van beide soorten van nagenoeg gelijke grootte doet echter ontwaren 

dat bij Artus gagora CV. de kop betrekkelijk langer en lager is, 

de oogen kleiner zijn, de banden tanden in beide kaken aanmerke- 

lijk langer en die der bovenkaak veel slanker en veel langer dan 

het oog. Bovendien zijn rugvin- en borstvindoornen er aanmerkelijk 

minder ontwikkeld en gaan 11/3 tot 11/2 maal in de lengte van den 

kop, terwijl er de tusschenwandbeenskam aanmerkelijk slanker is 

(gaande hare breedte bij den top er meer dan tweemaal in hare 

lengte) en de afronding der snuitlijn van voren stomper. 

Arius argyropleuron K. v. H. CV. Poiss. XV. p. 78 — Zilverzydige Arius. 

Ar. Ario gagorae vel Ario ario sat similis sed linea rostro-dorsali minus convexa; scuto 

capitis cristam interparietalem inter et processum suprascapularem processu distincto, usque 

praeopercula inter tantum granoso; media fronte sulco longitudinali; osse interspinoso 2? 

semilunari, brevi, subglabro; oculis diametro 5 in longitudine capitis; spinis granosis, 

dorsali non producta; colore dorso plumbeo, lateribus ventreque argenteo; pinnis dorsali 

radiosa et adiposa nigricantibus, caudali grisea, ceteris albidis; cirris fuscis. 

DIS ONDE DASS PED ORANG: CASTO ALT: 

Synon. Arius aux flancs argentés CV. Poiss. XV p. 78. 

Hab. Java. 

Longitudo speciminis descripti pollic. paris. 6. 

Aanm. Bovenstaande diagnose is vertaald uit het groote vischwerk. 

Ik bezit deze soort niet en het is mij tot nog toe niet mogen geluk- 

ken haar waar te nemen. Zij schijnt voornamelijk gekenmerkt te 
zijn door een uitsteeksel van het kopschild tusschen de tusschen- 

wandbeenskam en het bovenschouderbladsuitsteeksel, waardoor het 

schild van achteren 5 uitsteeksels vertoont, iets wat ik bij geen mij- 

ner soorten van Arius waarneem. Zij dient echter nog nader en uit- 
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voeriger beschreven te worden om haar met de overige soorten van 

het geslacht behoorlijk te kunnen vergelijken. 

AnIODES Dlkr. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis pluriseriati acuti parvi. Dentes vomerini utroque latere in 

thurmam parvam antice, dentes palatini utroque latere in thurmam 

oblongam medio vel postice in palato collocati. Linea palati media 

edentula. Cirri 6 earnosi. Membrana branchiostega radiis 6. Mem- 

brana interbranchialis non vel parum emarginata. Nares non tubula- 

toe, posteriores valvatae. 

Aanm. De afdeeling Ariodes van het geslacht Bagrus van de heeren 

J. Müller en Troschel omvat mijne geslachten Cephalocassis en Ariodes. 

Cephalocassis omvat slechts die soorten, bij welke het ploegbeen aan 

beide hoeken voor in het gehemelte van elkander verwijderde tand- 

groepjes draagt, terwijl ik het geslacht Ariodes wensch beperkt te 

zien tot die soorten, bij welke 4 vaneenstaande groepen tanden zich 

in het gehemelte bevinden, van welke de twee voorste groepen tot 

het ploegbeen behooren en de twee achterste tot de gehemeltebeen- 

deren. De drie soorten, door de heeren Müller en Troschel in hun- 

ne Horae ichthyologicae beschreven, behooren bepaaldelijk tot mijn 
geslacht Ariodes. 

Voor zoover ik uit de bestaande beschrijvingen heb kunnen na- 

gaan zijn tot het geslacht Ariodes te brengen, behalve de bedoelde 

soorten van de heeren Müller en Troschel (Ariodes clarias, Arius al- 

bicans CV., Ariodes arenarius en Ariodes Meyenii), Arius Dussumie- 

ri CV. van Malabar en misschien ook Arius nigricans Valence. van 

Zuid-Amerika. 

In mijne » Siluroideorum bataviensium conspectus diagnosticus” de 
eersteling mijne vischkundige bijdragen, beschreef ik kortelijk eenige 
soorten, welke tot dit geslacht behooren. Twee daarvan, Arius macro- 

cephalus Blkr en Arius acutus Blkr, zijn daar gebragt tot eene groep 
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van Arius bij welke slechts twee groepen korrelachtige tanden zich 

aan elke zijde midden in het gehemelte bevinden. Die beide soorten 

bezitten echter ook aan elke zijde bovendien een klein groepje ploeg- 

beenstanden welke echter zeer afvallig zijn, en bij oude voorwerpen 

dikwijls ontbreken, zooals het geval was met de toen door mij be- 

schrevene voorwerpen. Zij behooren alzoo wezenlijk tot de andere 

groep, in dezelfde bijdrage door mij opgesteld en welke ik thans voor- 

stel tot een eigen geslacht te verheffen. 

Ik bezit 6 goed gekenmerkte soorten van Ariodes van den Indischen 

Archipel. 

Bij drie dezer soorten, Ariodes tonggol Blkr, Ariodes acutus Blkr 

en Ariodes macrocephalus Blkr zijn de gehemeltetanden in groote 

langwerpige ovale groepen geplaatst, welke achterwaarts tot elkander 

naderen. Deze groepen beginnen eerst op grooten afstand van de 

ploegbeenstanden. Bij de drie andere soorten, Ariodes Leiocephalus 

Blkr, Ariodes polystaphylodon Blkr en Ariodes goniaspis Blkr, zijn 

de gehemeltetanden in zeer verlengde min of meer driehoekige groe- 

pen geplaatst welke achterwaarts van elkander afwijken. Deze groe- 

pen reiken aanmerkelijk verder voorwaarts in het gehemelte en begin - 

nen daardoor veel nader bij de groepen ploegbeenstanden. 

Van de drie eerstgenoemde soorten is Ariodes tonggol herkenbaar 

aan de nog matig ontwikkelde groepen ploegbeenstanden en het ge- 

mis van zwarte vetvinvlek, behalve door nog andere verschillen in 

de lengte-evenredigheden van den kop en de tusschenwandbeenskam. 

Bij Ariodes macrocephalus en Ariodes acutus zijn de ploegbeenstanden 

zeer afvallig en indien zij bestaan steeds weinig talrijk en in zeer 
kleine smalle groepjes geplaatst. Ariodes macrocephalus verschilt ech- 
ter nog zeer duidelijk van Ariodes acutus door grooteren en bolleren 

kop, welke er slechts 3 malen of nog geene 3 malen gaat in de lengte des 

ligchaams zonder de staartvin, alsmede door smallere slankere tusschen- 

wandbeenskam welker breedte ongeveer 2 malen gaat in hare lengte. 

De drie overige soorten zijn gemakkelijk van elkander te onder- 

kennen door de gedaante van de crista interparietalis en de korreling 
van het kopschild. 



81 

Bij Ariodes leiocephalus is het kopschild nagenoeg geheel glad en 
de tusschenwandbeenskam vormt er een ovaal schild, dat, in het mid- 
den breeder dan aan de basis, toch nog aanmerkelijk langer is dan breed. 

Ariodes polystaphylodon en Ariodes goniaspis hebben (zelfs in jeug- 
digen leeftijd, want mijne voorwerpen stellen zeker den nog jeugdigen 
leeftijdstoestand voor) het kopschild met vrij talrijke beenige korrels 
bedekt even als de tusschenwandbeenskam. Zij verschillen onderling 

voornamelijk door de gedaante dezer kam. Bij Ariodes polystaphylo- 
don is deze kam aanmerkelijk langer dan breed en aan de zijden bol 
zoodat hare breedte in het midden harer lengte niet of naauwelijks ver- 
schilt van de breedte aan hare basis, terwijl daarentegen bij Ariodes 
goniaspis de breedte van de kam hare lengte overtreft en zij zelve 
meer zuiver driehoekig is zonder bolle of gekromde randen. 

Mijne 6 bovengenoemde soorten toetsende aan de beschrijvingen 
der overige tot nog toe bekend gewordene soorten, laat geene der- 
zelve zich eenige daarvan bepaald terug brengen. 

Arius Dussumierii CV. van Malabar, komt mij voor zeer na ver- 
want te zijn aan Ariodes polystaphylodon , vooral wegens hare kegel- 
vormige gehemeltetanden en de gedaante en bekorreling van tus- 
schenwandbeenskam en kopschild, doch de bovenkaaksvoeldraden 
zouden er slechts tot aan den rand van het interoperkel reiken, en de 

getallen der vinstralen, indien zij juist opgegeven zijn, gerin oer BU 

t. w. p. 10. A. 13 (De buikvinstralen zijn aangegeven te zijn 9, 
wat wel zal moeten wezen 6 of 1/5). 

Ariodes elarias Müll. Trosch. van Zuid-Amerika onderscheidt zich 
van alle mijne soorten door hare lange voeldraden en groote vetvin, 
welke gezegd wordt een zesde gedeelte der lengte van het geheele 
ligehaam in te nemen, enz. Indien het aantal van 9 kieuwstralen, 
van deze soort vermeld, niet moet gelezen worden 6, zou de geslachts- 
diagnose hierboven gegeven, daarnaar gewijzigd behooren te worden, 
zoo al niet te denken is aan een van Ariodes verschillend geslacht. 

Van Arius nigricans CV. van Zuid-Amerika is het nog geheel on- 
zeker of zij wel tot Ariodes behoort. Ik vermoed zulks slechts wegens de 
„verwantschap welke zij gezegd wordt met Ariodes clarias te hebben. 

11 
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Ariodes arenarius Müll. Frosch. van China schijnt mij toe het naaste 

verwant te zijn aan mijne Ariodes acutus en ik acht het zelfs niet 
onwaarschijnlijk dat zij daartoe behoort, in welk geval de door mij 

reeds in 1846 gegevene naam dient behouden te blijven. 

Bij Ariodes Meyenii Müll. Frosch. staan de kleine oogen, welke 

8 tot 9 diameters van elkander en 5 van de snuitspits zijn verwijderd, 

vóór het midden der lengte van den kop, terwijl er de tusschen- 
wandbeenskam eene ruitvormige gedaante heeft, de groepen gehe- 

meltetanden rondachtig zijn, enz. zoodat deze soort zeer scherp van 

de overige bekende verschilt. 

De soorten mijner verzameling laten zich naar volgend schema zoo- 

wel van elkander als van de overige bekende soorten onderkennen. 

A. Pinna adiposa pinna anali multo brevior. Cirri supramaxillares pinnas ventrales 

non attingentes. 

I. Thurmae dentales palatinae oblongo-ovales postice convergentes. Scutum gra- 

nosum, P. 1/11. 

a. Thurmae dentales vomerinae bene evolutae dentibus non deciduis. 

+ Caput 34 ad 34 in longitudine corporis absque pinna caudali. Crista 

interparietalis trigono-ovalis minus duplo longior quam medio lata. 

Ariodes tonggo! Blkr. 

b. fhurmae dentales vomerinae rudimentariae dentibus deciduis. 

1 Caput 9 ad 3 fere in longitudine corporis absque pinna caudali. Cris- 

ta interparietalis trigona duplo circiter longior quam basi lata. 

Ariodes macrocephalus Blkr. 

1 Caput 32 ad 34 in longitudine corporis absque pinna caudali. Crista 

interparietalis trigona paulo longior quam basi lata. 

Ariodes acutus Blkr. 

IT. Thurmae dentales palatinae trigonae valde elongatae postice divergentes. 

a. Scutum capitis glabrum vel subglabrum. Crista interparietalis scutum ovale 

efficiens. 

f Caput 34 ad 32 in longitudine corporis absque pinna caudali. P, 1/12 
vel 1/18. 



Ariodes leiocephalus Blkr. 

b. Scutum capitis granosum. Crista interparietalis trigona. 

1 Caput 32 ad 8% in longitudine corporis abspue pinna caudali. 
$ Crista interparietalis lateribus convexa, multo longior quam lata. P. 1/12. 

Ariodes polystaphylodon Blkr. 

§ Crista interparietalis lateribus non convexa, latior quam longa. P. 1/11. 

Ariodes goniaspis Bkr. 

Ariodes tonggol Blkr Atl. Silur. tab. IX. Ruwkoppige Ariodes. 

Ariod. corpore elongato, antice aeque alto circiter ac lato, postice compresso, altitudine 

5 circiter in ejus longitudine absque, 6 ad 61 in ejus longitudine cum pinna caudali; ca- 

pite depresso non convexo acuto 3} ad 84 in longitudine corporis absque, 4! ad 4! in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1} ad 2 fere, latitudine 1? ad 

1i in ejus longitudine; linea rostro-dorsali declivi rectiuscula; oculis subposteris, liberis, in 

media longitudine capitis vel majore parte in capitis dimidio anteriore sitis, diametro 32 

ad 6 in longitudine capitis, diametris 24 ad 3 distantibus; scuto capitis suleo longitudinali 

mediano basin cristae interparietalis attingente vel subattingente toto vel toto fere diviso, 

usque inter oculos granoso, granis minoribus sat numerosis subradiatim dispositis; crista 

interparletali trigona ovali lateribus convexa, paulo longiore quam basi, minus duplo lon- 

giore quam medio lata, radiatim rugoso-granosa, granulis vulgo numerosis, apice obtuso 

rotundato medio interdum emarginato os interspinosum 2" breve granosum attingente; ros- 

tro acuto convexiusculo junioribus veulo minus duplo aetate provectis oculo plus duplo 

longiore, vix ante rietum prominente, linea anteriore obtuse rotundata; dentibus maxillis 

pluriseriatis acutis parvis, in vittam subsemilunarem dispositis, vitta intermaxillari vitta in- 

framaxillari multo latiore eaque non vel vix breviore; dentibus vomerinis graniformibus 

vel conico-graniformibus utroque latere in thurmam ovalem mediocrem oculo minorem an- 

gulo ossis vomeris antice in palato collocatis; dentibus palatinis conico-graniformibus utroque 

latere in thurmam trigono-ovalem, longe a thurma vomerina distantem , oculo majorem, 

rectiusculam , postice lineam palati mediam versus convergentem in medio palato collocatis ; 

rictu infero latitudine 2% ad 3 in longitudine capitis; poris conspicuis agglomeratis angulum 

oris inter et oculum seriatis; cirris supramaxillaribus basi osseis os humerale vel opercula 

attingentibus, inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus aperturam 

branchialem paulo superantibus vel fere attingentibus; naribus anterioribus et posterioribus 

subcontiguis, rostri apici multo magis quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, pos- 

terioribus oblongis valvula elevata aperturam magna parte cingente munitis; operculo glabro 

venoso; osse humerali mediocri acuto laevi vel leviter rugoso; axilla poro mucoso conspicuo; 

bl 
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linea laterali ramosa, antice declivi, postice recta, basi pinnae caudalis bifurcata; dorso la- 

teribusque poris parum conspicuis in series simplices transversas distantes parallelas 20 p. 

m. dispositis; pinna dorsali acuta corpore paulo altiore, plus duplo altiore quam basi longa, 

spina mediocri 1i ad 12 in longitudine capitis, antice inferne granosa superne leviter ser- 

rata postice dentibus bene conspicuis armata, appendice molli radium 1" non vel vix supe- 

rante; pinna adiposa quintuplo ad plus sextuplo ejus longitudinis a dorsali radiosa remota 

eaque breviore, aeque alta circiter ae longa, oblique convexa; pinnis pectoralibus acutis 

12 ad 14 in longitudine capitis spina spina dorsali crassiore et vix vel non longiore atque 

eodem modo armata; ventralibus acutis vel obtusis rotundatis capite duplo vel plus duplo 

brevioribus; anali acuta emarginata longiore quam alta adiposa minus triplo longiore; cau- 

dali profunde incisa lobis acutis 9 circiter in longitudine totius corporis; colore corpore su- 

perne coerulescente-olivaceo vel olivaceo, inferne margaritaceo vel argenteo; pinna adiposa 

olivascente maeula magna nigra nulla; pinnis ceteris albido-roseis vel flavescentibus plus 

minusve fusco arenatis; iride flava. 

BAG D 0 71: PALIN AS :6//1995yel ABC IS Meta EP Abrere 

Synon. Arius tonggol Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. consp. p. 45. 

Arius crossocheilos Blkr, ibid. p. 46. 

Ikan Manjong utik Mal. Batav. 

Habit. Java (Batavia), in mari. 

Sumatra (Padang, Trussan), in mari. 

Bintang (Rio), in mari. 

Banka, in mari. 

Longitudo 6 speciminum 190" ad 375". 

Aanm. Hiervoren heb ik reeds kortelijk aangeduid door welke 

kenmerken zich Arius tonggol onderscheidt van de aan haar ver- 

wante soorten Ariodes macrocephalus tn Arius acutus. De ploeg- 

beenstanden zijn er korrelig en vrij talrijk, zoodat zij eene langwer- 

pig-ovale groep vormen, welke ik standvastig aantref bij de oudere 

zoowel als bij de jongere voorwerpen. Uitwendig komt Ariodes ton- 
gol het meeste overeen met Ariodes acutus, doch het is voldoende 

slechts een blik te slaan op de tusschenwandbeenskam van beide 

soorten om ze niet met elkander te verwarren. Imderdaadis deze kam 

bij Ariodes acutus veel smaller, mist volstrekt de eivormige gedaante 

en is veel scherper gekield dan bij onderwerpelijke soort, welke ten 
dezen opzigte een’ overgang vormt tot Ariodes leiocephalus, waar de 

tusschenwandbeenskam een meer zuiver eirond schild daarstelt, doch 

welke soort door haar glad kopschild en naar achteren divergerende 
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groepen gehemeltetanden meer van Ariodes tonggol verschilt dan 

Ariodes acutus. 

Te Batavia wordt Ariodes tonggol minder dikwerf ter markt ge- 

bragt dan Ariodes acutus en zelfs dau Ariodes leiocephalus. De in- 

landers noemen alle drie soorten en ook nog andere met denzelfden 

naam. Haar vleesch is weinig smakelijk en wordt slechts door de 

min gegoede klasse der inlandsche bevolking gegeten, even als dat 

van alle in de zee gevangen wordende soorten van Ariodonten 

Ariodes macrocephalus Blkr, Atl. Silur. tab. X. Grootkoppige Ariodes. 

Ariod. corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, altitudine 

5 fere ad 4L in ejus longitudine absque, 6 ad 53 in ejus longitudine-cum pinna caudali; 

capite depresso, convexiusculo, acuto 3 ad 3 fere in longitudine corporis absque, 8% ad 34 

in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine eapitis 2 circiter, latitudine 1? ad 12 

in ejus longitudine; linea rostro-dorsali rostro, fronte et vertice convexiuscula, nucha conca- 

viuscula; oculis superis liberis, totis fere in capitis dimidio anteriore sitis, diametro 61 ad 7 

in longitudine capitis, diametris 3 ad 3} distantibus; scuto capitis sulco longitudinali mediano 

basin eristae interparietalis attingente toto diviso, usque inter oculos fere granoso, granis me- 

dioeribus parcis sparsis vol subradiatim dispositis; crista interparietali trigona, duplo circiter 

longiore quam basi lata, granosa granis parcis, apice truncato emarginato os interspinosum 

2? breve granosum attingente; rostro convexo oculo plus duplo longiore, paulo ante rictum 

prominente, linea anteriore obtusiuscule rotundata; dentibus maxillis pluriseriatis acutis parvis, 

maxilla superiore in vittam parum curvatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem vitta 

intermaxillari longiorem sed graciliorem dispositis; dentibus vomerinis aetate provectis deciduis 

utroque latere in thurmam parvam angulo ossis vomeris antice in palato, dentibus palatinis 

graniformibus vel conico-graniformibus utroque latere in thurmam ovalem vel oblongo-ovalem 

longe a thurma vomerina distantem oculo non vel vix majorem rectiusculam postice lineam 

palati mediam versus convergentem in medio palato collocatis; rictu infero latitudine 8 circiter 

in longitudine capitis; poris conspicuis agglomeratis angulum oris inter et oculum seriatis; 

cirris supramaxillaribus opercula attingentibus vel subattingentibus , inframaxillaribus externis 

inframaxillaribus internis paulo longioribus aperturam branchialem fere attingentibus; naribus an- 

terioribus et posterioribus subcontiguis rostri apici multo magis quam oculo approximatis, anterio- 

ribus rotundis, posterioribus oblongis valvula aperturam magna parte cingente antice elevata clau- 

dendis; operculo glabro venoso ; osse humerali mediocri acuto laevi vel leviter rugoso; axilla poro 

mucoso conspicuo; linea laterali ramosa antice declivi postice recta basi pinnae caudalis bifur- 

cata; dorso lateribusque poris parum conspicuis in series simplices transversas parallelas dis- 

tantes 20 p. m. dispositis; pinna dorsali radiosa acuta, corpore non vel paulo humiliore, plus 

duplo altiore quam basi longa, spina gracili 11 ad 12 in longitudine capitis, antice granosa 
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postice dentibus parvis leviter serrata appendice molli radium 1 vix vel non superante; 

pinna adiposa plus sextuplo ejus longitudinis a dorsali radiosa remota eaque multo breviore, 

vix vel non longiore quam alta oblique convexa; pinnis pectoralibus acutis 1} ad 12 in lon- 

gitudine capitis, spina dorsali paulo breviore et crassiore antice granosa postice dentibus 

valde conspicuis parviusculis serrata; ventralibus acutis vel acute rotundatis capite plus du- 

plo brevioribus; anali acuta emarginata paulo longiore quam alta, adiposa triplo circiter longiore 

caudali profunde incisa lobis acutiusculis 5! circiter in longitudine totius corporis; colore 

corpore superne olivascente, inferne albido vel argenteo; pinna adiposa superne macula nigra: 

pinnis ceteris flavescentibus; iride flava vel flavescente-rosea. 

B.-6. D. 1/7. P. 1/11. V. 1/8. A. 6/14 vel 7/14. C. 1/18/ et lat. brev. 

Synom. Arius macrocephalus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI. I Silur. bat. consp. p. 40. 

Ikan Manjong utik. Mal. Bat. 

Habit. Java (Batavia), in mari. 

Longitudo 2 speciminum 870” et 401,” 

Aanm. Reeds bij den eersten oogopslag onderscheidt zich onder- 
werpelijke soort van de 6 mij naar de natuur bekende van Ariodes, door 

haren buitengewoon grooten kop, welke slechts 3 malen of nog geene 3 
malen gaat in de lengte des ligchaams zonder de staartvin, en boven- 

dien zich van dien der overige soorten onderscheidt door een zacht 

bol profiel van snuit en voorhoofd. Zij bezit overigens nog meerdere 

andere teekenen, door welke zij zich van de overige soorten laat on- 

derkennen. Het naaste is zij verwant aan Ariodes acutus, vooral 

wegens den rudimentairen toestand en afvalligheid der ploegbeens- 
tandgroepjes, maar zij verschilt van deze soort zelfs nog in het 

tandenstelsel, vermits er de tusschenkaaksbeenstanden in een’ breederen 

en meer gebogen’ band zijn geplaatst, de tusschenwandbeenskam aan- 

merkelijk slanker is en de korrels van kopschild en tusschenwand- 

beenskam kleiner zijn. 

Ariodes macrocephalus is zeer zeldzaam. De beide door mij be- 
schrevene voorwerpen bezit ik reeds 12 jaren lang en sedert dien tijd 

heb ik geene andere waargenomen, hetzij te Batavia, hetzij elders in 

den Indischen archipel. 

Ariodes acutus Blkr, Atl. Silur. tab. XI. Spitskoppige Ariodes. 

Ariod. corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, altitudine 

1$ ad 5 in ejus longitudine absque, 53 ad 64 in ejus longitudine cum pinna caudali; capi- 
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te depresso non convexo acuto 32 ad 31 in longitudine corporis absque, 4} ad 4 in lon- 

gitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 13 ad 4 fere, latitudine 1? ad 13 

in ejus longitudine; linea rostro-dorsali declivi rectiuscula; oculis subposteris liberis, in me- 

dia longitudine capitis vel majore parte in dimidio capitis anteriore sitis, diametro 4j ad 7 

in longitudine capitis, diametris 2 ad 34 distantibus; scuto capitis suleo longitudinali me- 

diano basin cristae interparietalis attingente toto diviso, usque inter oculos vel fere inter 

oculos granoso, granis majoribus sat parcis subradiatim dispositis; crista interparietali trigo- 

na, paulo longiore quam basi duplo vel plus duplo longiore quam medio lata, longitudina- 

liter rugoso-granosa granis parcis, apice obtuso truncato vel emarginato os interspinosum 

2m breve granosum attingente; rostro acuto convexiusculo oculo junioribus minus duplo 

aetate provectis plus duplo longiore vix ante rictum prominente, linea anteriore obtuse ro- 

tundata; dentibus maxillis pluriseriatis parvis acutis, maxilla superiore et maxilla inferiore 

in vittam leviter curvatam vel subsemilunarem dispositis, vitta intermaxillari vitta inframaxillari 

multo latiore eaque non vel vix breviore; dentibus vomerinis utroque latere in thurmam minimam 

oblongam vel gracilem angulo ossis vomeris antice in palato collocatis, aetate provectioribus fre- 

quenter deciduis; dentibus palatinis utroque latere in thurmam ovalem vel oblongo-ovalem 

longe a thurma vomerina distantem oculo non vel vix majorem rectiusculam postice lineam 

palati mediam versus convergentem in medio palato collocatis; rictu infero latitudine 2} ad 

3 in longitudine capitis; poris conspicuis agglomeratis angulum oris inter et oculum seriatis ; 

cirris supramaxillaribus os humerale vel opercula attingentibus, inframaxillaribus externis 

inframaxillaribus internis longioribus aperturam branchialem paulo superantibus vel non at- 

tingentibus; naribus anterioribus et posterioribus subcontiguis, rostri apice multo magis quam 

angulo oris approximatis, anterioribus rotundis, posterioribus valvu!a aperturam antice cin- 

gente elevata; operculo glabro venoso; osse humerali mediocri acuto laci vel leviter rugoso ; 

axilla poro mucoso conspicuo; linea laterali ramosa antice declivi, postice recta, basi pinnae 

caudalis bifureata; dorso lateribusque poris parum conspicuis in series simplices transversas 

parallelas distantes plus quam 15 dispositis; pinna dorsali radiosa acuta corpore paulo alti- 

ore, plus duplo altiore quam basi longa, spina gracili 14 ad 11 fere in longitudine capitis, 

antice granosa postice dentibus parvis leviter serrata appendice molli radium 1m vix supe- 

rante; pinna adiposa minus quintuplo ejus longitudinis a dorsali radiosa remota eaque bre- 

viore, aeque alta ac longa vel minus duplo longiore quam alta, oblique convexa; pinnis 

pectoralibus acutis 11 ad 12 in longitudine capitis spina spina dorsali crassiore sed paulo 

breviore, antice superne serrata postice dentibus conspicuis armata; ventralibus acutis vel 

obtusis rotundatis capite duplo vel minus duplo brevioribus; anali acuta emarginata, longiore 

quam alta, adiposa minus triplo longiore; caudali profunde incisa lobis acutis 5 circiter in 

longitudine corporis; colore corpore superne coerulescente-viridi, inferne margaritaceo vel ar- 

genteo; pinna adiposa olivascente macula magna coerulescente-nigra; pinnis ceteris flavescen- 

tibus plus minusve fusco arenatis; iride flava. 

B. 6. D. 1/7. P. 1/11. V. 1/5. A. 6/13 vel 6/14 vel 7/13 vel 7/14. C. 1/13/1. et 

lat. brev. 

Synon. Arius acutus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. consp. p. 41. 
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Arius Hamiltonis Blkr, ibid. p. 47. 

Bayrus (driodes) arenarius Müll. Frosch. Hor. ichth. III 1819 p. 9? 

Ikan Manjong Mal. Batav. 

Habit. Java (Batavia), in mari et ostiis fluviorum. 

Sumatra (Moarakompeh), in fluviis. 

Longitudo 12 speciminum 180" ad 460’. 

Aanm. De beschrijving van Ariodes arenarius Müll. Trosch. komt 

bijna volkomen met de mijne overeen, doch gaat niet genoeg in bij- 

zonderheden, dan dat ik met zekerheid zou kunnen bepalen of die 

« soort inderdaad dezelfde is als Ariodes acutus. 

Zekerder is het, dat Ariodes acutus soortelijk verschilt van Ariodes 

macrocephalus en Arius tonggol, de beide soorten mijner verzame- 

ling welke het naaste aan haar verwant zijn. Zij heeft de afvallige 

ploegbeenstanden van Ariodes macrocephalus en den habitus van den 

kop van Ariodes tonggol, met welke soort een oppervlakkig onder- 

zoek haar lietelijk zou kunnen doen verwarren indien men geen acht 

sloeg op de ploegbeenstanden en de gedaante van de tusschenwand- 

beenskam. 

Ariodes acutus iste Batavia niet zeldzaam en wordt enkele keeren 

zelfs in vrij talrijke voorwerpen ter markt gebragt. Zij wordt ge- 

woonlijk slechts gevangen in de met rivierwater bedeelde kustwa- 

teren der baai of in of geheel nabij de mondingen der rivieren. 

Ariodes leiocephalus Blkr. Atl. Silur. tab. XII fig. 2. Gladkoppige Ariodes. 

Ariod. corpore elongato, antice aeque alto circiter ac lato, postice compresso, altitudine 51 

ad 42 in ejus longitudine absque, 61 ad 5$ in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 

depresso non convexo acuto 3! ad 82 in lengitudine corporis absque, 4! ad 4?in longitu- 

dine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1? ad 15, latitudine 12 ad 14 in ejus 

longitudine; linea rostro-dorsali fronte et vertice antice declivi rectiuscula; oculis subposteris 

liberis majore parte in capitis dimidio anteriore sitis, diametro 41 ad 61 in longitudine capitis, 

diametris 21 ad 31 distantibus; scuto capitis sulco longitudinali mediano basin cristae interpa- 

rietalis subattingente toto fere diviso, toto fere laevi, cristam interparietalem versus et aetate 

valde provectis et etiam latera versus leviter rugoso-granoso, granis parcissimis; crista interpa- 

rietali scutum ovale efficiente, basi valde coarctata, multo sed minus duplo longiore quam lata, 

junioribus tota glabra adultis granoso-rugosula apice rotudato medio leviter emarginato os 
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interspinosun 2" valde breve vulgo rugosum attingente; rostro acuto convexiusculo, juniori- 

bus oculo minus duplo, aetate provectis oculo plus duplo longiore, vix ante rictum prominente, 

linea anteriore obtusiuscule rotundata; dentibus maxillis pluriseriatis acutis parvis, maxilla 

superiore in vittam parum curvatam quadruplo circiter longiorem quam latam angulis acutam, 

maxilla inferiore in vittam subsemilunaren vitta intermaxillari paulo longiorem sed gracilio- 

rem dispositis; dentibus vomerinis graniformibus utroque latere in thurmam ovalem mediocrem 

oculo multo minorem angulo ossis vomeris antice in palato collocatis; dentibus palatinis gra- 

niformibus utroque latere in thurmam trigonam elongatam oculo duplo vel plus duplo 

longiorem linea mediana carinatam vel elevatam a thurma vomerina distantem atque 

usque in palati partem posticam sese extendentem postice a linea palati media divergentem 

collocatis; rictu subinfero latitudine 22 ad 21 in longitudine capitis; poris conspicuis agglome- 

ratis angulum oris inter et oculum seriatis; cirris supramaxillaribus basi osseis os humerale vel 

operculum attingentibus; cirris inframaxillaribus externis internis longioribus aperturam bran- 

chialem paulo superantibus vel non attingentibus; naribus anterioribus et posterioribus subcon- 

tiguis rostri apici multo magis quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, posterioribus 

oblongis valvula elevata aperturam antice cingentem claudendis; operculo glabro venoso; osse 

humerali mediocri acuto laevi; axilla poro mucoso conspicuo; linea laterali ramosa, antice 

declivi, postice recta, basi pinnae caudalis bifurcata; dorso lateribusque paris parum con- 

spicuis in series simplices transversas distantes parallelas 16 p. m. dispositis; pinna dorsali 

acuta corpore non vel paulo altiore, duplo vel plus duplo altiore quam basi longa, spina 

crassa 1} ad 11 in longitudine capitis antice inferne granosa apicem versus leviter serrata 

postice tota glabra vel apicem versus tantum denticulis aliquot munita appendice mol- 

li radium 1? non velvix superante; pinna adiposa plus sextuplo ejus longitudinis a dorsali ra- 

diosa remota eaque duplo circiter breviore, aeque alta circiter ae longa, oblique convexa; 

pinnis pectoralibus acutis 11 ad 1! in longitudine capitis, spina spina dorsali vix vel non breviore 

antice basin versus granosa apicem versus leviter serrata postice junioribus valde conspicue 

aetate provectis non vel apicem versus tantum leviter serrata; pinnis ventralibus acutis capite 

duplo vel plus duplo brevioribus; anali acutiuscula emarginata, longiore quam alta, pinna 

adiposa plus duplo longiore; caudali profunde incisa lobis acutis superiore inferiore longi- 

ore 4! ad 4} in longitudine totius corporis; colore corpore coerulescente-viridi vel oliva- 

ceo, inferne margaritaceo vel argenteo; pinna adiposa olivascente fuscescente marginata; 

pinnis ceteris flavescentibus plus minusve fusco arenatis; iride flavescente. 

B. 6. D. 1/7. P. 1/12 vel 1/13. V. 1/5. A. 5/10 ad 5/12 vel 4/13. C. 1/13/1 et lat. brev. 

Syn. Arius leiotetocephalus Blkr Verh. Dat. Gen. XXI, I Silur. bat. consp. p. 48. 

Ikan Manjong tonggol Mal. Bat. 

Habit. Java (Batavia, Surabaja), in mari et aquis fluvio-marinis, 

Singapore, in mari, 

Celebes (Macassar), in mari. 

Longitudo 12 speciminum 220” ad 470" 

Aanm. Ariodes leiocephalus staat aan het hoofd van eene groep soorten 
12 

aad 
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van het geslacht Ariodes, welke gekenmerkt is door eigenaardige 
rangschikking der gehemeltetanden in twee langwerpige aan het ach- 
tereinde vaneenwijkende groepen. Zij heeft dit kenmerk gemeen met 
Ariodes polystaphylodon en Ariodes goniaspis en misschien met nog 

andere mij ten dezen opzigte niet bekende soorten, maar zij is uiterst 

gemakkelijk bij den eersten oogopslag kenbaar aan haar glad of na- 

genoeg glad kopschild en tusschenwandbeenskam, alsmede aan de 

min of meer eivormige gekielde scherp begrensde gedaante dier kam. 
Ariodes leiocephalus is te Batavia niet bijzonder zeldzaam. Meermalen 

heb ik voorwerpen dezer soort ter markt zien brengen, doeh nooit in 

groot aantal, en meestal ter lengte van 1 tot 2 voeten. Als voe- 

dingsmiddel is zij evenmin gezocht als de overige verwante soorten. 

Ariodes polystaphylodon Blkr Atl. Silur. tab. XII fig. 3. Veeltandige 

Ariodes. 

Ariod. corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, altitudine 

5 et paulo in ejus longitudine absque, 64 circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 

depresso non convexo acuto 3? circiter in longitudine corporis absque, 4j circiter in longi- 

tudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 circiter, latitudine 1? circiter in ejus 

longitudine; linea rostro-dorsali fronte et vertice antice concaviuscula, vertice postice con- 

vexa; oculis subposteris, liberis, majore parte in capitis dimidio anteriore sitis, diametro 4} cir- 

citer in longitudine capitis, diametris 2 circiter distantibus; scuto capitis sulco longitudinali 

mediano basin cristae interparietalis fere attingente toto fere diviso, usque inter oculos 

fere rugoso-granoso, granis mediocribus latere scuti et suleum medianum versus sat confertis; 

crista interparietali scutum trigono-oblongum efficiente, lateribus convexa, medio quam basi non vel 

vix graciliore, multo longiore quam lata, basiradiatim granosa, apice gracilescente obtuso emar- 

ginato os interspinosum 2m breve rugosum attingente; rostro acuto convexo, oculo minus 

duplo longiore, vix ante rictum prominente, linea anteriore obtusiuscule rotundata; denti- 

bus maxillis pluriseriatis parvis acutis, maxilla superiore in vittam parum curvatam quadruplo 

circiter longiorem quam latam angulis acutam, maxilla inferiore in vittam subsemilunarem 

vitta intermaxillari paulo longiorem sed graciliorem dispositis; dentibus vomerinis conicis 

obtusis utroque latere in thurmam obliquam ovalem mediocrem oculo multo minorem angulo 

ossis vomeris antice in palato collocatis; dentibus palatinis conicis obtusis utroque latere in 

thurmam trigonam elongatam basi rotundatam oculo multo sed minus duplo longiorem linea 

mediana carinatam vel elevatam a thurma vomerina distantem atque usque in palati partem 

posteriorem sese extendentem postice a linea palati media divergentem collocatis ; rictu subinfero 

latitudine 3 fere in longitudine capitis; poris conspicuis angulum oris inter et oculum seriatis ; 

cirris supramaxillaribus os humerale attingentibus; cirris inframaxillaribus externis inframaxil- 
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luribus internis longioribus aperturam branchialam superantibus; naribus anterioribus et poste- 

rioribus subcontiguis, rostriapici multo magis quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, 

posterioribus oblongis valvula elevata claudendis; operculo radiatim rugosulo-venoso; osse 

humerali mediocri acuto rugosulo; axilla poro mucoso conspicuo; linea laterali ramosa , antice 

declivi postice recta, basi pinnae caudalis bifurcata; dorso lateribusque poris parum conspicuis in 

series simplices transversas distantes parallelas 16 p. m. dispositis; pinna dorsali acuta corpore 

paulo altiore, duplo circiter altiore quam basi longa, spina mediocri 1% circiter in longitudine 

capitis antice inferne granosa apicem versus leviter serrata postice denticulis parum conspi- 

cuis obsita, appendice molli radium 1m vix vel non superante; pinna adiposa plus quadruplo 

ejus longitudinis a dorsali radiosa remota eaque multo breviore, non vel paulo longiore quam 

alta, oblique convexa; pinnis pectoralibus acutis 12 circiter in longitudine capitis, spinaspina 

dorsal non vel vix longiore et crassiore atque eodem modo armata; pinnis ventralibus acutis 

vel acutiusculis capite plus duplo brevioribus; anali acutiuscula emarginata longiore quam 

alta, adiposa duplo vel plus duplo longiore; caudali profunde incisa lobis acutis 5} ad 54 

in longitudine totius corporis; colore corpore superne olivaceo, inferne margaritaceo vel 

argenteo; pinnis flavescentibus plus minusve fusco arenatis; iride flavescente. 

B. 6. D. 1/1. P. 1/12. V. 1/5. A. 4/11 vel 4/12 vel 5/11 vel 5/12. C. 1/13 1 et lat. brev. 

Syn. Arius polystaphylodon Blkr, Verh. Dat. Gen. XXI, I, Silur. bat. consp. p. 40. 

Ikan Manjong pidada Mal. Batav. 

Hab. Java (Datavia), in mari. 

Sumatra(Priaman), in mari. 

Longitudo 2 speciminum 150’" et 160”. 

Aanm. Ik bezit van deze Ariodes slechts de twee beschrevene 

kleine voorwerpen. De soort wordt vermoedelijk echter veel grooter. 

Zij kan niet met de hierboven beschrevene soorten worden verward, 

deels wegens de lange naar achteren vaneenwijkende groepen gehemel- 
tetanden, deels wegens haar gekorreld kopschild en driehoekig tus- 

schenwandbeensuitsteeksel hetwelk, hoezeer de zijranden eenigzins 

bol zijn, aan de basis veel breeder is dan in het midden. Zij schijnt 

zeer zeldzaam te zijn, vermits mij geene andere voorwerpen van haar 

onder de oogen zijn gekomen dan de beschrevene van Batavia en 
Priaman. 

Ariodes goniaspis Blkr, Atl. Silur. tab. XII fig. 1. Hoekkoppige Ariodes. 

Ariod. corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, altitudine 
5 circiter in ejus longitudine absque, 6 circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; ca- 
pite depresso vertice convexo acuto 3% ad 3} in longitudine corporis absque, 44 ad 42 in 

py 
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longitudine corporis eum pinna caudali; altitudine capitis 13 ad 1$, latitudine 1j ad 1} in 

ejus longitudine; linea rostro-dorsali fronte et vertice antice declivi rectiuscula, vertice pos- 

tice convexa gibbosula; oculis superis in media longitudine capitis sitis, diametro 32 ad 4 in 

longitudine capitis, diametris 2 circiter distantibus; scuto capitis sulco longitudinali mediano 

basin cristae interparietalis fere attingente toto fere diviso, usque inter oculos fere granoso, 

granis mediocribus latere scuti et sulcum medianum versus sat confertis; crista interparietali 

trigona lateribus non convexa, latiore quam longa, subradiatim granosa, apice obtuso emar- 

ginato os interspinosum 2" breve rugosum attingente; rostro acuto convexo, oculo minus 

duplo longiore, vix ante rictum prominente, linea anteriore obtusa rotundata; dentibus 

maxillis pluriseriatis parvis acutis, maxilla superiore in vittam parum curvatam quadruplo 

circiter longiorem quam latam angulis acutam, maxilla inferiore in vittam subsemilunarem 

vitta intermaxillari paulo longiorem sed graciliorem dispositis; dentibus vomerinis conico- 

graniformibus utroque latere in thurmam obiiquam ovalem mediocrem oculo multo mino- 

rem angulo ossis vomeris antice in palato collocatis; dentibus palatinis conico-graniformibus, 

utroque latere in thurmam trigonam elongatam basi rotundatam oculo multo sed minus duplo lon- 

giorem, linea mediana non carinatam velelevatam, a thurma vomerina distantem atque usque 

in palati partem posteriorem sese extendentem postice a linea palati media divergentem col- 

locatis; rictu subinfero latitudine 2! ad 14 in longitudine capitis; poris conspicuis angulum 

oris inter et oculum seriatis; cirris supramaxillaribus apicem pinnae pectoralis subattingenti- 

bus; cirris inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus basin pinnae pectoralis 

superantibus; naribus anterioribus et posterioribns subcontiguis, rostri apici magis quam oculo 

approximatis, anterioribus rotundis, posterioribus oblongis valvula elevata claudendis; operculo 

radiatim rugosolo-venoso; osse humerali mediocri acuto valde rugoso; axilla poro mucoso conspi- 

cuo; linea laterali ramosa, antice declivi, postice recta, basi pinnae caudalis bifurcata; pinna 

dorsali radiosa acuta, corpore paulo altiore, duplo circiter altiore quam basi longa, spina 

mediocri 1} ad 1? in longitudine capitis antice inferne granosa superne leviter serrata 

postice leviter denticulata, appendice molli radium 1m paulo vel non superante; pinna adi- 

posa quintuplo circiter ejus longitudinis a dorsali radiosa remota eaque multo breviore, 

vix vel non longiore quam alta, oblique convexa; pectoralibus acutis 14 ad 15 in longitu- 

dine capitis, spina spina dorsali vix vel non breviore et graciliore atque eodem modo ar- 

mata; ventralibus acutis capite duplo circiter brevioribus; anali acuta emarginata, longiore 

quam alta, adiposa duplo circiter longiore; caudali profunde incisa lobis acutis lobo superiore 

inferiore longiore 5 circiter in longitudine totius corporis; colore corpore superne coerules- 

cente-viridi vel olivaceo, inferne margaritaceo vel argenteo; pinna adiposa olivascente; pin- 

nis flavescentibus fusco plus minusve arenatis; iride roseo-flavescente. 

B.26. D. 147. Po M/s We, 1/5. A525 Bevel 5/12; Ci //19/1*etilat. Drev. 

Synon Arius goniaspis Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. III Zesde Bijdr. Vischfaun. 

van Sumatra p. 44. 

Hab. Sumatra (Priaman), in mari. 

Longitudo 2 speciminum 100" et 113". 

Aanm. Ariodes goniaspis is zeer na verwant aan Ariodes polysta- 
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phylodon maar stellig als eene eigene soort te beschouwen. Zij 

is voornamelijk onderkenbaar van laatstgenoemde soort aan de ge- 

daante van de tusschenwandbeenskam, welke breeder is dan lang en 

de zijranden niet bol heeft. Zij heeft overigens een overeenkomstig 

tandenstelsel, hetwelk ook in het wezen met dat van Ariodes leiceo- 

phalus overeenkomt. Ik geloof dat mijne beide voorwerpen ook 

tot den jeugdigen leeftijdstoestand behooren. Ken onderzoek van 

nog meerdere voorwerpen van deze en de voorgaande soort zal moe- 

ten leeren of aan het voorkomen van één straal minder in de borst- 

vin dan bij Ariodes polystaphylodon eene soortelijke beteekenis te 
hechten is. 

Netuma Blkr. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis pluriseriati acuti parvi. Dentes vomero-palatini acuti utroque 

latere in thurmam trigonam tripartitam antice in palato collocati , linea 

palati media edentula. Cirri 6 carnosi basi rigidi. . Membrana branchi- 
ostega radis 5 vel 6. Membrana interbranchialis parum emarginata. 
Nares non tubulatae, posteriores valvatae. 

Aanm. In de groote Histoire naturelle des poissons zijn onder de 

geslachten Bagrus eenige vischsoorten beschreven, welke gezegd wor- 

den groote verwantschap met elkander te hebben en ook met elkander 

overeenkomen wat de geaardheid van het tandenstelsel betreft, zijnde 
er de ploegbeensgehemeltetanden in twee driehoekige groepen aan 
elke zijde vóór in het gehemelte geplaatst en elke groep in drie dui- 

delijk afgescheidene groepen verdeeld. Deze soorten zijn Bagrus bili- 
neatus CV., Bagrus laevigatus CV., Bagrus netuma CV., Bagrus 

proöps CV., Bagrus passany CV., Bagrus couma CV.en Arius nasu- 
tus CV. Deze verwante soorten, onder twee verschillende geslachten 

geplaatst, leveren een voorbeeld te meer van de noodzakelijkheid der 
herziening van de verdeeling der Ariodonten van den heer Valenciennes. 

Inderdaad stellen de genoemde soorten eene eigene rei daar, welke 
men wegens hare eigenaardige dentitie tot een eigen geslacht kan 
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verheffen, en mogt het al zijn dat men aan die dentitie alleen geene 
genoegzame waarde mogt willen hechten om die soorten generisch te 

scheiden van Arius dan zal men toch in dat geslacht aan deze den- 

titie een scherp kenmerk hebben ter bepaling eener groep, onder 

welke men de nog te weinig bekende hierboven genoemde soorten 

eene plaats zal kunnen aanwijzen. 

Het is moeielijk volgens de bestaande beschrijvingen de soorten 

van Netuma van elkander te onderkennen. Aan verschillen, afhanke- 

lijk van leeftijdstoestanden der voorwerpen, is blijkbaar in die beschrij- 

vingen te groot gewigt gehecht, vooral wat betreft de soorten van 

den Indischen oeeaan, en het zou mij niet bevreemden indien Bagrus 

bilineatus CV., Bagrus netuma CV., Bagrus laevigatus CV. en Arius 

nasutus CV. bleken slechts verschillende namen eener zelfde soort te 

zijn. De amerikaansche soorten zijn met meer zekerheid als eigene soorten 

te beschouwen, zooals Bagrus proöps CV., Bagrus passany CV. en Bagrus 

couma CV. Misschien ook behoort Bagrus albicans CV. van Cayenne 

nog tot hetzelfde geslacht. 

Kuhl en Van Hasselt hadden voor de soort, welke zij van dit geslacht 

kenden den geslachtsnaam Catastoma voorgesteld, doch deze naam 

reeds in 1818 door Lesueur aan een geslacht der cyprinoiden en in 

1830 door Wagler aan een geslacht der reptiliën gegeven zijnde, kan 

niet behouden worden, waarom ik den geslachtsnaam aan een der 

soorten, Bagrus netuma CV., heb ontleend. Uit eene manuskriptlijst 

van door Van Hasselt van Java naar Nederland verzondene visch- 

soorten ontwaar ik ook dat die soort voorkomt onder den naam van 

Sarcogenys rostratus, zonder dat ik kan nagaan door wien die ge- 

slachtsnaam gegeven is. 

De eenige soort mijner verzameling laat zich van de amerikaansche 

soorten onderkennen als volgt. 

I. Oculi limbo praeopereuli multo magis quam rostri apici approximati. Crista 

interparietalis longior quam lata. Os aetate provectis inferum. B.5. 

Netuma nasuta Blkr. 
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Netuma nasuta Blkr, Atl. Silur. tab. XIII. Langneuzige Netuma. 

. . * . 

Netum. corpore elongato, antice aeque lato ac alto vel paulo altiore quam lato, postice 

compresso, altitudine 42 ad 52 in ejus longitudine absque, 65 ad 6% in ejus longitudine 

cum. pinna caudali; capite depressiusculo acuto 4 ad 3? in longitudine corporis absque, 

51 ad 4! in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 14 ad 12, latitudine 

i ad 12 in ejus longitudine; oculis liberis lateraliter spectantibus, totis vel maxima parte 

in anteriore capitis parte sitis diametro 3 ad 6 fere in longitudine capitis, diametris 14 ad 

21 distantibus; scuto capitis granoso, granis lateribus scuti sat numerosis sparsis medio scuti 

parcis, suleo longitudinali basin eristae interparietalis non attingente maxima parte diviso; 

crista interparietali trigona lata -paulo longiore quam basi lata, cranosa , lineamediana 

carinata, apice truncato os interspinosum 2" breve granulosum attingente; rostro depresso, 

convexiusculo, oculo juvenilibus non aetate provectis plus duplo longiore, junioribus vix 

vel non aetate provectis sat longe ante rictum prominente, linea anteriore junioribus semi- 

lunariter aetate provectis acute rotundato; dentibus maxillis pluriseriatis acutis parvis, maxil- 

la superiore in vittam semilunarem’, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini subrefe- 

rentem dispositis; dentibus vomero-palatinis parvis acutis in thurmas 2 tripartitas trigonas antice 

in palato collocatis, thurma utroque latere parte anteriore minorein thurmulas 2. divisa thurmula 

externa interna multo breviore, parte posteriore trigona basi lata parti anteriori contigua, longiore 

quam lata apice rotundato postrorsum spectante; rictu junioribus subinfero, aetate provectis infero; 

cirris supramaxillaribus opercula vel os humerale attingentibus vel superantibus, inframaxillari- 

bus externisinframaxillaribus internis longioribus junioribus aperturam branchialem superantibus 

aetate provectis aperturam branchialem subattingentibus; naribus anterioribus et posterioribus sub- 

contiguis rostri apici magis quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, posterioribus 

oblongis valvula triplice anteriore quam superioreet inferiore multo majore aperturam totam vel 

totam fere tegente; operculo junioribus venosulo aetate provectis radiatim rugosulo; osse 

humerali acuto rugoso; axilla poro mucoso conspicuo; dorso lateribusque poris parvis vulgo 

non conspicuis in series simplices transversas distantes paralellas dispositis; linea laterali antice 

declivi ramosa postice recta basi caudalis bifurcata; pinna "dorsali radiosa acuta, corpore non 

vel paulo altiore, plus duplo altiore quam basi longa; spina medioeri 11 ad 11 in longitudine 

capitis antice inferne granulosa apicem versus antice et. postice dentibus parvis serrata; dorsali 

adiposa dorsali radiosa duplo ad triplo breviore, altiore quam longa, oblique rotundata; pinnis 

pectoralibus acutis 1 ad 12 in longitudine capitis, spina mediocri spinae dorsali subaequali antice 

basin versus granulata apicem versus antice et postice dentibus parvis serrata; ventralibus 

acutis angulatis pectoralibus multo brevioribus; anali acuta emarginata, longiore quam alta, 

dorsali adiposa plus duplo ad triplo longiore; caudali, profunde. incisa lobis acutis, lobo su- 

periore inferiore longiore 45 ad 4 fere inlongitudine totius corporis; colore corpore super- 

ne umbrino-rubescente-viridi, inferne griseo vel margaritaceo vel argenteo, pinnis flavescente- 

hyalino; pinna adiposa macula nigricante-fusca ; iridi flava. 

B. 5, D. 1/7. P. 1/11 ad 1/18. V. 1/5. A. 6/9 ad 6/12. C.-1/ T2/1- et: lat. br ev. 
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Syn. Sarcogenys rostratus K. v. H. Mss. 
Catastoma nasutum K. v. H. Mss. 

Bagrus thalassinus Rüpp. N. Wirb. Faun. Abyss. F. R. M. p. 75. tab. 20 fig. 2. 

Arius nasutus CV. Poiss. XV p. 45, Blkr Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. 

consp. p. dl. 

Arius à nez CV. Poiss. XV p. 45. 

Bagrus rhodonotus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. consp. p. 

Bagrus carchariorhynchos Blkr, ibid. p. 30. 

Bayad Arab. 

Ikan Manjong utik, Manjong karbo et Manjong tonggol Mal. et Sundan. 

Habit. Java (Batavia, Bantam, Tjiringin, Pasuruan, Besuki), in mari. 

Sumatra (Telokbetong, Benkulen, Padang, Tiku, Sibogha), in mari. 

Nias, in mari. 

Bintang (Rio) in mari. 

Celebes (Macassar), in mari. 

Longitudo 23 speciminum 120" ad 590". 

Aanm. Netuma nasuta is merkwaardig door de verandering 

welke er de kop ondergaat, naarmate de visch in leeftijd toeneemt. 

Bij voorwerpen van zeer jeugdigen leeftijd is de snuit er in niets ver- 

schillende van dien bij zoo vele andere verwante soorten en zelfs bij 

voorwerpen van ruim 3 decimeters lengte heeft die snuit nog niets 
buitengewoons en den omtrek van voren stomp afgerond. Bereikt 

echter de visch eene grootere lengte, dan begint de snuit allengs 

meer en meer voor de bekspleet uit te puilen en wordt zijne omtrek 

van voren hoekig en spits afgerond, zoodat de kop, van onderen 
gezien, een haaiachtig voorkomen erlangt. Deze verschillende ont- 

wikkelingstoestanden kunnen ligtelijk aanleiding geven, wanneer 

men voorwerpen van zeer verschillenden leeftijd vergelijkt, zonder 

de tusschen- of overgangs-vormen te raadplegen, ze te beschouwen 

als tot afzonderlijke soorten te behooren. Dit gebeurde mij in den 
aanvang mijner nasporingen en daaraan zijn de nominale soorten 

Bagrus rhodonotus en Bagrus carchariorhynchos te wijten. 

Netuma nasuta is ver door den Indischen Oceaan verbreid. 

Een der weinige Siluroïden, welke zich bij voorkeur in zee ophou- 

den, bezoekt deze soort de kusten van af Egypte en Arabië tot aan 
die van Celebes, hare meest oostelijk bekende woonplaats. Te Ba- 
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tavia wordt zij nagenoeg dagelijks ter markt gebragt, hoezeer zelden 

in talrijke voorwerpen, welke dan meestal langer dan een’ halven 

meter zijn en dikwerf zelfs langer dan een meter. 

Kuhl en Van Hasselt ontdekten haar te Batavia en de heer Valen- 

ciennes ontving haar ook van Malabar en de Roode zee. De heer 

roede afbeeldir Rüppell gaf er eene g ip en beschrijving van onder den 

naam van Bagrus thalassinus. 

Ik ben ook zeer geneigd Russell's Deddi jellah (Corom. Fish. fig. 169) 

voor dezelfde soort te houden, even als Bagrus bilineatus, Bagrus 

netuma en Bagrus laevigatus van den heer Valenciennes, soorten, 

welke bij nader onderzoek waarschijnlijk zullen blijken slechts ver- 

schillende leeftijdstoestanden van eene zelfde soort voor te stellen. 

Ik word in dit gevoelen nog versterkt, doordien de heer Rüppell, 

aan wien de heer Valenciennes zijne Bagrus laevigatus te danken had, 

welke in de Roode zee gevangen was, van die zee geene andere 

soort van Bagrus vermeldt als zijne Bagrus thalassinus, welker door 

hem gegevene afbeelding volkomen beantwoordt aan mijne jonge 

voorwerpen van Netuma nasuta. 

Indien mijne meening ten opzigte der synonymie dezer soort in alle 

opzigten juist is, behooren reeds ten deze niet minder dan 6 soorten 

uit het geslacht Dagrus Val. te vervallen t. w. Bagrus bilineatus CV. 

Bagrus netuma CV., Bagrus laevigatus CV., Bagrus thalassinus Rüpp., 

Baegrus rhodonotus Blkr en Dagrus carchariorhynchos Blkr. 

De overige soorten van Netuma behooren te huis in de wateren van 

Guyana en de Antillen en verschillen van Netuma nasuta door de plaat- 

sing der oogen veel nader bij de snuitspits, andere vormen van het tus- 

schenwandbeensuitsteeksel enz. De heer Valenciennes geeft de getallen 

der kieuwstralen van die soorten, althans die van zijne Bagrus 

proöps op als te zijn 6 doch de heer Valenciennes spreekt ook van 6 

kieuwstralen by Arius nasutus, terwijl ik na naauwkeurig onder- 
zoek van alle mijne voorwerpen, standvastig slechts 5 kieuwstralen 

gevonden heb. 
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CeprarLocassis Dlkr. ScHILDKOPVISCH. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes ma- 

xillis pluriseriati acuti parvi. Dentes vomerini utroque latere in thur- 

mam indivisam antice in palato collocati, linea palati media edentula. 

Cirri 6 carnosi. Membrana branchiostega radiis 6. Membrana inter- 
branchialis non vel parum emarginata. Nares non tubulatae, poste- 

riores valvatae. 

Aanm. Het geslacht Cephalocassis omvat die soorten van het ge- 

slacht Arius van den heer Valenciennes, welke vrij scherp gekenmerkt 

zijn door de twee onverdeelde groepen ploegbeensgehemeltetanden 

aan elke zijde geheel vóór in het gchemelte, alsmede door hare 6 

voeldraden en 6 kieuwstralen. 

Ik bezit van dit geslacht zeven goed gekenmerkte soorten van welke 

drie reeds min of meer herkenbaar in de groote Histoire naturelle des 

Poissons beschreven zijn onder de namen Arius truncatus CV., Arius 

caelatus CV. en Arius venosus CV., terwijl de vier overige door mij 
werden ontdekt en vroeger reeds poat onder de namen Arius me- 

lanochir, Arius leptonotacanthus, Arius macronotacanthus en Arius utik. 

Dehalve deze soorten behooren tot dit geslacht nog Arius grandicassis 

CV. van Guyana, Arius parmocassis CV. van Vahia, Arius stricticas- 

sis CV. van Cayenne, Arius subrostratus CV. van Malabar, Arius 

rostratus CV. van Alipey, Arius aequibarbis CV. van Bengalen en 

Rangoon, Arius granosus CV., Arius Heudelotii CV. van de Se- 

negal, Arius Milberti CV. van Nieuw-York en Charleston, Arius 

Spixii CV. van Brazilië, Arius rugispinis CV. en Arius phrygiatus 
CV. van Cayenne, Arius falearius Richds. van China, en waarschijn- 

lijk,ook Silurus Parkeri Trail van Guyana, benevens vermoedelijk nog 

enkele andere soorten, van welke ik het tandenstelsel niet of niet vol- 

doende beschreven zie. 

Het getal van 6 kieuwstralen schijnt bij dit geslacht standvastig te zijn. 
Een mijner soorten, Cephalocassis melanochir Blkr, welke eene echte 

riviersoort schijnt te zijn en bij de stad Palembang gevangen wordt, 
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is opmerkelijk door de aanwezigheid van zijdelijke fontanellen achter 

in het kopschild, alsmede door hare betrekkelijk lange vetvin en naar 

boven omgebogene achterste rugdoorntanden. 

Bij alle mijne andere soorten is het kopschild aan de zijden van 
de kruin gaaf. 

Een der zes is dadelijk herkenbaar aan haren platten en als aan den 

voorrand afgeknotten kop en naar voren staande en kleine oogen. De- 

ze soort is Cephalocassis truncatus of Arius truncatus CV. 

Van de overige vijf soorten hebben drie betrekkelijk slanke of dun- 

ne rugdoornen en het kopschild geheel of nagenoeg glad, hoogstens 

met eenige weinige kleine beenachtige korreltjes bezet. Zij laten zich 

nog gemakkelijk van elkander onderkennen. Zoo heeft Cephalocassis 

leptonotacanthus het eigenaardige dat er de ploegbeensgehemeltetan- 

den in smalle langwerpige driehoekige ligt gebogene groepen staan 

welke naar voren vaneenwijken en welker spitsen nagenoeg regt naar 

achteren zijn gekeerd. Deze soort onderscheidt zich tevens door haren 

grooten kop welks lengte slechts driemalen gaat in de lengte des lig- 

chaams, de staartvin niet medegerekend. Bij de twee andere soorten, 

Cephalocassis venosus en Cephalocassis utik, zijn de genoemde tand- 

groepen massiver en bij eerstgenoemde zelfs hartvormig. Bij Cepha- 

locassis venosus zijn die groepen met de basis naar voren en de punt 

naar achteren gekeerd terwijl er de kop bijkans of zelfs meer dan vier- 

malen gaat in de lengte des ligchaams zonder de staartvin. Bij Cepha- 

locassis utik daarentegen zijn de spitsen der tanddriehoeken naar voren 

gekeerd en is de koplengte slechts ruim 3 tot 31/2 malen bevat in de 

lengte des ligchaams zonder de staartvin. 

De twee overige soorten van mijne verzameling zijn Cephalocassis 

caelatus en Cephalocassis macronotacanthus. Beide hebben met elkander 

gemeen zeer sterk ontwikkelde rugvin-en borstvindoornen, een sterk 

bekorreld kopschild en eene groote zwarte vetvinvlek, doch zij ver- 

schillen overigens nog zeer duidelijk van elkander, want, terwijl bij 

Cephalocassis caelatus de bovenkaak langer is dan de onderkaak, de 

groepen ploegbeensgehemeltetanden massief driehoekig of hartvormig 

zijn en met de spits naar achteren gekeerd en de kop 31/2 tot 4 malen 
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gaat in de lengte des ligchaams zonder de staartvin, heeft Cephalo- 

cassis macronotacanthus de onderkaak minstens even lang als de boven- 

kaak, den kop slechts 32/5 malen in de genoemde ligchaamslengte en 

de ploegbeensgehemeltetanden in twee smalle ovaal-langwerpige naar 

voren spits uitloopende en sterk konvergerende groepen geplaatst. 

Is het nu gemakkelijk de zeven bovengenoemde soorten van elkander 

te onderkennen, moeijelijker wordt het, door den aard der bestaande 

beschrijvingen, de kenmerken der overige tot dit geslacht behooren- 

de soorten scherp vast te stellen. 

Arius aequibarbis CV. en Arius granosus CV. komen mij voor niet 

soortelijk van Arius caelatus CV. te verschillen en alzoo met mijne 

Cephalocassis caelatus zamen te vallen. 

Arius grandicassis CV. is herkenbaar aan haar buitengewoon in de 

breedte ontwikkeld tusschenwandbeensuitsteeksel 

Bij Arius parmocassis CV. is genoemd uitsteeksel ovaal en aan den 

grond verengd, evenals bij Arius stricticassis CV. waar het uitsteeksel 

echter veel langer en slanker 1s. 

Arius subrostratus CV. en Arius rostratus CV. schijnen verwant te 

zijn aan Cephalocassis truncatus, doch bij eerstgenoemde gaat de kop 

slechts 31/2 malen in de geheele lengte des liechaams en de bovenkaaks- 

draden zouden er niet tot aan het achter het midden der koplengte 

geplaatste oog reiken, terwijl bij Arius rostratus de snuit nog langer 

zou zijn en de bovenkaaksdraden niet tot den uitspringenden hoek 

van het os frontale zouden reiken. 

Arius Heudelotii CV. heeft in habitus veel van Cephalocassis caelatus 

doch den kop betrekkelijk langer (3 maal in het ligchaam zonder de 

staartvin) terwijl er de aartsvin slechts 16 stralen zou hebben en de 

vetvin zonder zwarte vlek zijn, bij zeer kleine en ver vaneenstaande 

tandgroepjes in het gehemelte. 

Arius Milberti CV. zou insgelijks verwant zijn aan Cephalocassis 

caelatus doch kenbaar aan de zeer digte en niet straalsgewijze bekor- 

reling van het kopschild. De opgave dat er slechts 5 kieuwstralen 

aanwezig zouden zijn, verdient nog bevestiging en zou indien zij 

blijkt juist te zijn, eene geringe wijziging in de geslachtsdiagnose van 
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Cephalocassis noodig maken. 
Arius Spixii CV. is zonder twijfel na verwant aan Cephalocassis 

venosus en Cephalocassis utik. Zij onderscheidt zich volgens de be- 

schrijving en afbeelding door een geringer aantal aarsvinstralen en 

door langere bovenkaaksdraden. 

Arius rugispinis CV. en Arius phrygiatus CV. zijn kenbaar, onder 

anderen, aan kleine oogen (9—10 maal in den kop) en groote vetvin 

(bijkans zoo lang of even lang als de aarsvin). 

Arius falcarius Richds. behoort volgens de afbeelding van het tan- 

denstelsel (Voy. Sulphur Zoöl. tab. 62 fie. 9.) insgelijks tot Cephalo- 

cassis. De binnenranden der ploegbeensgehemeltegroepen zouden er 

evenwijdig aan elkander zijn. Ik ben echter niet vreemd aan het 

denkbeeld dat deze soort geene andere is als Netuma nasuta. 

Wat Silurus Parkerii Trail betreft, de Geelbrik der Nederlandsche 

Westindiërs, de tanden in het gehemelte zouden daar in twee groote 

langwerpige bolle groepen zijn geplaatst, de borstvin 11 en de aarsvin 

18 stralen hebben, de bekspleet vorenstaande zijn en de bovenkaaks- 

draden tot aan den top der borstvinnen reiken. Het is wel mogelijk 

dat deze soort behoort tot het geslacht Arius, volgens mijne de- 

finitie. 

Eindelijk behooren nog tot dit geslacht de soorten, in de groote 

Histoire naturelle des Poissons beschreven onder de namen Bagrus 

arioides CV., Bagrus gagorides CV. en Bagrus trachipomus CV. 

Bij DM arioides CV. vormen volgens den heer Valenciennes de 

ploegbeensgehemeltetanden twee breede driehoeken welke elkander 

op de middellijn met een hunner hoeken raken, wat bij geen mijner 

soorten plaats heeft. 

Bagrus gagoroides CV. zou op het voorste gedeelte der zijlijn een 

aantal kleine hoekige knobbeltjes hebben, de achterhelft der vin- 

doornen niet gegroefd en den rugdoornen zonder tanden. Bagrus trachi- 

pomus CV. is volgens de meening van den heer Valenciennes zel- 

ve misschien slechts eene sekse-verscheidenheid van zijne Bagrus 

gagorides. 

Mijne soorten laten zich naar volgend schema bepalen. 



I. Crista interparietalis longior quam medio lata. Thurmae dentales vomerinae di- 
stantes. Linea lateralis ubique laevis. 

A. Scutum capitis fonticulis lateralibus posterioribus. Pinna adiposa anali longior. 
a. Dentes spina dorsi postici sursum curvati. Linea lateralis basi pinnae cau- 

dalis non bifurcata. 

f Thurmae dentales vomero-palatinae oblongo-ovales antice convergentes. 

$ Caput 4 in longitudine corporis absque pinna caudali. Oculi diame- 

tro 7 ad 8 in longitudine capitis. Spina dorsi crassa capite paulo 

brevior. P. 1/12. 

Cephalocassis melanochir Blkr. 

B. Scutum capitis fonticulis lateralibus posterioribus nullis. Pinna adiposa anali 

multo brevior. 

a. Linea lateralis basi caudalis bifurcata. Crista interparietalis lata. 

t Thurmae dentales vomero-palatinae oblongo-rotundatae vel elongatae. 

$ Thurmae postice convergentes, trigonae-pyriformes apice postrorsum 

spectantes. 

* Caput granis parcissimis, 3 in longitudine corporis absque pinna 

caudali. Oculi 52 circiter in longitudine capitis. P. 1/11. Spina 

dorsalis gracilescens 14 in longitudine capitis. 

Cephalocassis leptonotacanthus Blkr. 

§ Thurmae antice convergentes, oblongo-ovales. P. 1/9. 

* Caput radiatim granosum 32 circiter in longitudine corporis abs- 

que pinna caudali, altitudine 14 fere in ejus longitudine. Oculi 54 

ad 5iin longitudine capitis. Spina dorsi crassa capite paulo bre- 

vior. Maxilla inferior maxilla superiore non brevior. 

Cephalocassis macronotacanthus Blkr. 

* Caput longe post oculos parce granosum 32 ad 3$ in longitudine 

corporis absque pinna caudali, duplo longius quam altum. Oculi 

6 ad 8 in longitudine capitis. Spina dorsi crassa 1j ad 14 in lon- 

gitudine capitis. 

Cephalocassis truncatus Blkr. 

+ Thurmae dentales vomero-palatinae cordiformes vel trigonae. 

§ Thurmae apice postrorsum spectantes. Altitudo capitis 14 ad 1} in 
ejus longitudine. 
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* Caput radiatim valde granosum 3! ad 4 fere in longitudine cor- 

poris absque pinna caudali. Oculi diametro 4 ad 54 iu longitudine 

capitis. Spina dorsi valde crassa capite paulo brevior ad paulo 

longior. P. 1/9. Adiposa macula magna nigra. 

Cephalocassis caelatus Blkr. 

Caput totum laeve vel granulis parcissimis 4 fere ad 41 in lon- 
gitudine corporis absque pinna caudali. Oculi 31 ad 4 et paulo in 
longitudine. capitis. Spina dorsi gracilis 1 ad 1! in longitudine 
capitis. P. 1/10. Adiposa macula nigra nulla. 

Cephalocassis venosus Blkr. 

$ Thurmae apice antrorsum spectantes. Altitudo capitis 12 ad 12 in 
ejus longitudine. 
* Caput totum laeve vel granulis parcissimis 34 ad 31 in longitu- 

dine corporis absque pinna caudali. Oculi 3% ad 5 in longitudine 
capitis. Spina dorst gracilis 14 ad 13 in longitudine capitis. P. 
1/10, Adiposa immaculata. 

Cephalocassis utik Blkr. 

Cephalocassis melanochir Blkr Atl. Silur. tab. IV. Zwarthandige Schild- 

kopvisch. 

Cephaloc. corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, altitu- 
dine 43 circiter in ejus longitudine absque, 6 circiter in ejus longitudine cum pinna cauda- 

li; eapite. depressiusculo acuto 4 circiter in longitudine corporis absque, 5 et paulo in lon- 

gitudine corporis cum pinna caudali; altitudine et latitudine capitis 14 ad 12 in ejus longi- 

tudine; oculis liberis magis lateraliter quam sursum spectantibus, totis in dimidio capitis an- 

teriore sitis, diametro 7 ad 8 in longitudine capitis, diametris 21 ad 3 distantibus; scuto 

capitis suleo longitudinali (fonticulo mediano) basin cristae interparietalis non attingente pos- 

tice valde lato toto fere diviso, postice fonticulis lateralibus oculo majoribus, scuto post 

oculos tantum rugoso-granoso partibus lateralibus irregulariter rugoso, parte posteriore me- 

dia radiatim granoso granulis numerosis parvis; crista interparietali minus duplo longiore 

quam basi, plus triplo longiore quam medio lata, tota rugoso-granosa granulis parvis, apice 

obtuso parte media non vel vix graciliore os interspinosum 2m valde breve granosum attin- 
gente; rostro depressiusculo convexo oculo duplo circiter longiore paulo ante rictum prominente, 
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linea anteriore obtuse rotundato; dentibus maxillis pluriseriatis acntis parvis, maxilla superi- 

ore in vittam vix curvatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem dispositis; dentibus 

vomero-palatinis conicis acutis parvis in thurmas 2 oblongas rotundatas oculo breviores gra- 

ciles distantibus oblique antice in palato sitas postice valde divergentes collocatis; rictu in- 

fero latitudine 8 circiter in longitudine capitis; cirris supramaxillaribus os humerale paulo 

superantibus, inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus basin pinnae 

pectoralis attingentibus; maribus anterioribus et posterioribus subcontiguis rostri apici magis 

quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, posterioribus oblongis valvula lata apertu- 

ram totam fere cingente antice elevata claudendis; operculo osseque humerali brevi acuto ve- 

nosis laevibus; axilla poro mucoso conspicuo; linea laterali valde ramosa ramis vulgo elongatis 

simplicibus, antice declivi, postice recta basi pinnae caudalis non bifurcata sed sursum curvata; 

pinna dorsali radiosa acuta, corpore non vel vix altiore, duplo circiter altiore quam basi 

longa, spina valde crassa capite paulo breviore lateribus striata antice inferne granosa api- 

cem versus leviter serrata postice tota longitudine dentibus conspicuis sursum curvatis ser- 

rata; dorsali adiposa dorsali radiosa et anali longiore paulo plus ejus longitudinis a dorsali 

radiosa remota, triplo circiter longiore quam alta, margine superiore obliquo convexo; pin- 

nis pectoralibus acutis capite vix brevioribus spina valde crassa spina dorsali non vel vix 

longiore lateribus striata, antice granulosa apicem versus leviter serrata, postice tota lon- 

gitudine dentibus mediocribus armata; ventralibus obtusis rotundatis pectoralibus brevioribus; 

anali paulo altiore quam longa, vix emarginata apice rotundata; caudali profunde incisa lo- 

bis acutis, superiore inferiore longiore 4! ad 4} in longitudine totius corporis; colore cor- 

pore superne violascente-olivaceo, inferne argenteo vel margaritaceo; pinnis, adiposa imma- 

culata olivacea excepta, flavescentibus medio plus minusve late nigricantibus. 

B. 6. De 1/7, P. 1/19; V. 1/5. A. 1/13. 0. 1/1371 vel 2/13/2 et Tat. brev. 

Syn. Arius melanochir Blkr, Diagn. Vischs. Sumatr. Tient. Iad IV, Nat. T. Ned. Ind. 

MI p. 590. 
IIab. Sumatra (Palembang) in flumine Mussi. 

Longitudo speciminis unici 302". 

Aanm. Deze soort herinnert door haren habitus de soorten van 

Bagrus met platten kop en matie ontwikkelde vetvin. Zij staat, voor 

zoo verre mij bekend is, geheel alleen in haar geslacht wegens de 

zijdelijke fontanellen achter in het kopschild, terwijl zij overigens ook 

opmerkelijk is door hare naar bovengekeerde achterste rugdoornen, 

hare voor dit geslacht bijzonder lange vetvin, de op de basis der staart- 

vin niet verdeelde maar slechts naar boven omgebogene zijlijn, den 

korten band tusschenkaakbeenstanden, welke in zijn geheel geno- 

men slechts ongeveer vier malen langer is dan breed, enz. Ik bezit 

van de onderwerpelijke soort slechts het hier beschrevene voorwerp. 

Zij schijnt zeldzaam te zijn, zel’s bij Palembang. 
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Cephalocassis leptonotacanthus Blkr, Atl. Silur. tab. VI fig. 2. Slankdoor- 
nige Schildkopvisch. 

Cephaloc. corpore elongato, antice aeque latocirciter ac alto, postice compresso, altitudine 

42 circiter in ejus longitudine absque, 52 circiter in ejus longitudine eum pinna caudali; 

capite depressiusculo acuto 3 circiter in longitudine corporis absque, 32 circiter in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 circiter, latitudine 12 circiter in ejus lon- 

gitudine; oculis liberis lateraliter spectantibus, postice in capitis dimidio anteriore sitis, dia- 

metro 5% circiter in longitudine capitis, diametris 3 circiter distantibus; scuto capitis sulco 

longitudinali (fontieulo mediano) basin cristae interparietalis attingente medio lato toto diviso, 

fonticulis lateralibus posterioribus nullis, cristis hinc inde parcissime granulis parvis obsitis; 

crista interparietali trigona breviore quam basi lata apice lato truncato vel emarginato os 

interspinosum 2? brevissimum glabrum attingente, carina mediana elevata, lateribus rugosa; 

rostro depressiusculo convexo oculo minus duplo longiore, paulo ante rictum prominente, linea 

anteriore obtuse rotundato; dentibus maxillis pluriseriatis acutis parvis, maxilla superiore in 

vittam leviter curvatam , maxilla inferiore in vittam semilunarem vitta intermaxillari longiorem 

sed graciliorem dispositis; dentibus vomero-palatinis conicis obtusiusculis in thurmas 2 subtri- 

gonas leviter arcuatas graciles oculo breviores plus earum longitudine distantes antice in pa- 

lato sitas postrorsum leviter convergentes apice acuto postrorsum spectantes collocatis ; rictu 

infero latitudine 2! circiter in longitudine capitis; cirris supramaxillaribus basin pectoralis, in- 

framaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus aperturam branchialem attingen- 

tibus; naribus anterioribus et posterioribus subcontiguis rostri apici magis quam oculo ap- 

proximatis, anterioribus rotundis, posterioribus oblongis valvula lata aperturam totam fere 

cingente antice elevata claudendis; opereulo glabro venoso; osse humerali acuto mediocri 

rugosulo; axilla poro mucoso conspicuo; linea laterali antice declivi, postice recta, basi pinnae 

caudalis bifurcata; pinna dorsali radiosa acuta corpore non vel paulo humiliore duplo circiter 

altiore quam basi longa, spina sat gracili 15 circiter in longitudine capitis lateribus striata 

antice inferne granosa apicem versus leviter serrata postice tota longitudine dentibus conspicuis 

deorsum spectantibus armata; dorsali adiposa plus triplo ejus longitudinis a dorsali radiosa 

remota eaque multo sed minus duplo breviore, minus duplo longiore quam alta, angulata; 

pinnis pectoralibus acutis 11 circiter in longitudine capitis, spina spina dorsali crassiore 

sed paulo breviore lateribus striata antice basin versus granosa apicem versus serrata 

postice tota longitudine dentibus conspicuis armata; ventralibus acute rotundatis pectoralibus 

brevioribus; anali antice rotundata, leviter emarginata, dorsali adiposa duplo circiter longiore, 

multo longiore quam alta; caudali profunde incisa lobis acutis 54 ad 6 in longitudine 

totius corporis; colore corpore superne olivascente, inferne albido vel argenteo; pinnis, adiposa 

olivascente excepta, flavescentibus plus minusve fusco arenatis. 

B. 6. 1/7. P. 1/11. V. 1/5. A. 7/14. C. 1/18/1 et lat. brev. 
Syn. Arius leptonotacanthus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Bijdr. ichth. Madura p. 11. 

Ikan Keteng Madurens. 

Hab. In Freto Madura prope Surabaja et Kammal, 

Longitudo speciminis unici 211." 

14 
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Aanm. Alle mijne soorten van Cephalocassis zijn, zooals gezegd is, goed 

herkenbaar aan haar tandenstelsel, want hoezeer zij alle met elkander 

gemeen hebben twee vaneenstaande groepjes puntige tanden voor in 

het gehemelte, zijn er geene twee, bij welke gedaante, rigting en 

grootte dier groepen hetzelfde zijn. Cephalocassis leptonotacanthus 

is de eenige dier soorten, bij welke die tandgroepjes naar voren van 
een wijken en naar achteren konvergeren , terwijl zij bovendien eene 

zeer langwerpig peervormige en eenigzins gebogene gedaante hebben 

van welke de spits naar achteren is gekeerd. Overigens is deze 

soort, wegens haar weinig bekorreld kopschild en slanken rugdoorn, 

verwant aan Cephalocassis venosus en Cephalocassis utik, hoezeer zij 

ook, buiten het tandenstelsel, nog in meerdere punten daarvan ver- 

schilt, vooral door betrekkelijk grooteren kop. 

Ik ken haar tot nog toe slechts van Straat Madura. 

Cephalocassis macronotacanthus Blkr. Atl. Silur. tab. VII. Grootdoornige 

Schildkopvisch. 

Cephaloc. corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, altitu- 

dine 4! circiter in ejus longitudine absque, 5} circiter in ejus longitudine cum pinna cauda- 

li; capite depresso acuto 32 circiter in longitudine corporis absque, 4} ad 4} circiter in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 14 fere, latitudine 12 circiter in 

ejus longitudine; oculis liberis lateraliter spectantibus, postice in capitis dimidio anteriore 

sitis, diametro 51 ad 51 in longitudine capitis, diametris 2} circiter distantibus; scuto capi- 

tis suleo longitudinali (fonticulo mediano) basin cristae interparietalis attingente medio lato 

toto diviso, fonticulis lateralibus posterioribus nullis, irregulariter vel subradiatim granuloso, 

granulis parvis sat numerosis medio scuto quam ejus augulos versus parcioribus; crista in- 

terparietali trigona breviore quam basi lata apice valde late truncato vel emarginato os 

interspinosum 2" breve granosum attingente, carina mediana parum elevata, lateribus ru- 

gosa; rostro depresso convexo oculo minus duplo longiore, non ante rictum prominente, 

linea anteriore obtuse rotundato; dentibus maxillis pluriseriatis acutis parvis, maxilla supe- 

riore in vittam subsemilunarem, maxilla inferiore in vittam semilunarem dispositis ; dentibus 

vomero-palatinis conicis acutis in thurmas 2 oblongo-rotundatas antice acutas longitudine oculi di- 

ametrum subaequantes minus earum longitudine distantes valde oblique antice in palato sitas 

postrorsum valde divergentes collocatis; rictu terminali, latitudine 15 ad 1$ in longitudine 

capitis; cirris supramaxillaribus apicem ossis humeralis, inframaxillaribus externis inframaxil- 

laribus internis longioribus basin pinnae pectoralis attingentibus; naribus anterioribus et 

posterioribus subcontiguis rostri apici magis quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, 
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posterioribus oblongis valvula aperturam totam cingente antice elevata claudendis; operculo 
glabro venoso; osse humerali acuto mediocri rugoso-granoso; axilla poro mucoso conspicuo ; 

linea laterali valde ramosa, antice declivi, postice recta, basi pinnae caudalis bifurcata; dorso 

lateribusque poris parum conspicuis in series simplices transversas parallelas 15 p. m. 

dispositis; pinna dorsali radiosa acuta corpore sat multo altiore, radio 1? paulo producto, 

plus duplo altiore quam basi longa, spina valde crassa capite paulo breviore, lateribus re- 

ticulatim rugosa antice inferne granosa apicem versus leviter serrata postice dentibus par- 

vis sursum et deorsum spectantibus leviter armata; dorsali adiposa plus triplo ejus longitu- 

dinis a dorsali radiosa remota eaque non multo breviore, minus duplo longiore quam alta, 

obtuse rotundata; pinnis pectoralibus acutis 12 circiter in longitudine capitis, spina crassa 

spina dorsali breviore lateribus reticulatim rugosa antice basin versus leviter serrata pos- 

tice dentibus conspicuis armata; ventralibus acutis pectoralibus brevioribus; anali antice ro- 

tundata, leviter emarginata, dorsali adiposa minus duplo longiore, non multo longiore quam 

alta; pinna caudali profunde incisa lobis acutiusculis superiore inferiore longiore 53 ad 6 

in longitudine totius corporis; colore corpore superne olivascente, inferne albido velargen- 

teo; pinna dorsali adiposa olivacea macula magna nigra; pinnis ceteris flavescentibus plus 

minusve fusco arenatis, 

Bao. Dai iia PU NE 7175: AS S/o vel 712-5 CSB et lat: brew: 

Synon. Arius macronotacanthus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. consp. p. 32. 

Ikan Manjong pidada Mal. Batav. 

lab. Java (Batavia), in mari. 

Longitudo speciminis unici 290, 

Aanm. Onder mijne soorten van Cephalocassis zijn er 4, welke zich 

van de overige onderscheiden door bijzonder sterk ontwikkelde rug- 

vin- en borstvindoornen en sterk korrelachtig kopschild. Een dier 

soorten heb ik boven nader doen kennen als merkwaardig door hare 

zijdelijke kopschildfontanellen, naar boven gekeerde rugvindoorntan- 

den, enz. Bij de overige drie soorten ontbreken die fontanellen, zijn 
de rugvindoorntanden niet naar boven gekeerd, is de zijlijn op den 

grond der staartvin gevorkt en de vetvin korter dan de aarsvin. De- 
ze soorten zijn de onderwerpelijke, alsmede Cephalocassis caelatus en 

Cephalocassis truncatus. Maar deze drie soorten verschillen nog in 

talrijke opzigten van elkander, in gedaante en betrekkelijke grootte 

van kop en tusschenwandbeenskam en in bijzonderheden betrekkelijk 

tandenstelsel, vindoornen, vetvin, enz. 

Cephalocassis macronotacanthus is het naaste verwant aan Cepha- 

locassis caclatus, maar zij is gemakkelijk onderkenbaar aan hare 
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ploegbeenstanden, welker groepen langwerpig peervormig zijn en met 

de spitsen naar voren gekeerd en sterk konvergerende. Bovendien zijn 

de vindoornen wel overlangs gegroefd maar missen de honigraatach- 

tige cellen of verdiepingen welke men in die van Cephalocassis caelatus 

waarneemt, terwijl ook de onderkaak bij laatstgenoemde soort korter is, 

kop en tusschenwandbeenskam aanmerkelijk breeder zijn, enz. 

Ook van Cephalocassis macronotacanthus is het mij tot nog toe niet 

gelukt meer dan een enkel voorwerp magtig te worden. 

Cephalocassis truncatus Blkr. Atl. Silur. tab. VIJL Afgeknotte Schild- 

kopvisch. 

Cephaloc. corpore elongato, antice latiore quam alto, postice compresso, altitudine 43 ad 

6 et paulo in ejus longitudine absque, 61 ad 8! in ejus longitudine cum pinna caudali; 

capite depresso acuto 3$ ad 3% in longitudine corporis absque , 41 ad 41 circiter in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 2 circiter, latitudine 1% ad 2 fere in ejus 

longitudine; oculis liberis lateraliter spectantibus, magna parte in capitis tertia parte ante- 

riore sitis, diametro 6 ad 8 in longitudine capitis, diametris 2 ad 21 distantibus; scuto ca- 

pitis suleo longitudinali (fonticulo mediano) basin eristae interparietalis attin gente vel subattin- 

gente sat gracili toto vel toto fere diviso, fonticulis lateralibus posterioribus nullis, usque 

post oculos glabro, postice irregulariter granoso granis mediocribus juvenilibus parcis aetate 

provectis crebrioribus; crista interparietali minus duplolongiore quam basi, plus duplo longiore 

quam medio lata, carina mediana humili, longitudinaliter rugosa et granosa, apice late trun- 

cato vel emarginato os interspinosum 2m breve glabrum vel granosum attingente; dentibus 

maxillis pluriseriatis acutis parvis, maxilla superiore in vittam paulo curvatam, maxilla in- 

feriore in vittam semilunarem dispositis; dentibus vomero-palatinis conicis acutis in thurmas 

2 oblongo-rotundatas oculi diametro vulgo breviores oblique antice in palato sitas postror- 

sum divergentes collocatis; rostro depresso convexiusculo non ante rictum prominente, linea 

anteriore quasi truncato; rictu subinfero latitudine 3 circiter in longitudine capitis; cirris 

supramaxillaribus os humerale, inframaxillaribus externis et internis subaequalibus aperturam 

branchialem attingentibus vel subattingentibus; naribus approximatis, posterioribus oblongis 

valvula claudendis, anterioribus rotundis rostri apici multo magis quam oculo approximatis ; oper- 

culo et osse humerali mediocri acuto laevibus venosis; axilla poro mucoso conspicuo; linea la- 

terali ramosa, antice declivi, postice recta, basi pinnae caudalis bifurcata; dorso lateribus- 

que poris parum conspicuis in series 16 ad 20 simplices distantes parallelas transversas dis- 

positis; pinna dorsali radiosa acuta corpore multo altiore, plus duplo altiore quam basi longa, 

radio nullo producta, spina valida 1! ad 14 in longitudine capitis lateribus rugosa antice 

inferne granosa superne leviter serrata postice tota longitudine dentibus mediocribus deorsum 

spectantibus armata; dorsali adiposa plus triplo ejus loagitudinis a dorsali radiosa remota 
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eaque non vel paulo tantum breviore, longiore quam alta, oblique rotundata; pinnis pec- 

toralibus acutis 14 circiter in longitudine capitis, spina valida spina dorsali breviore antice 

basin versus serrata postice tota longitudine dentibus mediocribus armata; ventralibus angu- 

latis. apice rotundatis pectoralibus brevioribus; anali antice rotundata, emarginata, dorsali 

adiposa duplo vel plus duplo longiore, longiore quam alta; caudali profunde incisa, lobis acutis 

superlore inferiore vulgo longiore 5j ad 6 in longitudine totius corporis; colore corpore 

superne coerulescente-olivaceo , inferne albido vel argenteo; pinnis, adiposa olivascente excep- 

ta, flavescentibus fusco plus minusve arenatis; cirris supramaxillaribus nigricantibus; iride 

flava. 

B. 6. D. 1/7: P. 1/9: V. 1/5. A. 6/16 ad 0/18: vel 7/16) ad 7/18. C. 1/18/1 et. lat. brev. 

Syn. Arius truncatus CV. Poiss. XV p. 48, Cantor Catal. Mal .Fish. p. 256. Blkr Zesde bij- 

drage Ichth. Borneo, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. III p. 426. 

Arius d nez tronqué CV. Poiss. XV p. 48. 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Borneo (Pamangkat, Sinkawang), in fluviis et aquis fluvio-marinis. 
"i 

Longitudo 5 speciminum 121" ad 330". 

Aanm. Hoezeer deze soort gezegd wordt ook op of bij Java voor 

te komen, is het mij tot nog toe niet gelukt, haar van dit eiland te 

erlangen. Zij is overigens ook bekend van Malakka en Pinang. 
In habitus herinnert Cephalocassis truncatus sommige slankkoppige 

soorten van Bagrus, doch vooral de soorten van Ariodes. 

De groepen ploegbeenstandjes bij onderwerpelijke soort zijn kleiner 

dan bij de overige soorten, evenals zij ook verder van elkander en 

van den tusschenkaakstandband verwijderd zijn. Reeds daaraan en 

aan de ovale gedaante dier groepen is deze de soort herkenbaar, maar 

hare herkenning is ook bij den eersten oogopslag gemakkelijk we- 

gens haren betrekkelijk slanken kop, het ophouden der kopschild- 

korrels reeds ver achter de oogen, de gedaante van de tusschenwand- 

beenskam welke meer dan tweemaal zoo lang is als hare breedte in 

het midden en voorts nog wegens de afwezigheid der zwarte vlek op 

de vetvin, welke bij de verwante soorten Cephalocassis caelatus en 

Cephalocassis macronotacanthus sterk uitgedrukt is. 
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Cephalocassis caelatus Blkr, Atl. Silur. tab. V. Gebeeldhouwde Schild- 

kopvisch. 

Cephaloc. corpore elongato, antice aeque lato ac vel paulo latiore quam longo, postice 

compresso, altitudine 43 ad 42 in ejus longitudine absque, 6 ad 5% in ejus longitudine cum 

pinna caudali; capite depresso acuto 4 fere ad 3j in longitudine corporis absque, 5 ad 4} 

in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 11 ad 1}, latitudine 1} ad 15 

in ejus longitudine; oculis liberis postice in anteriore dimidio capitis sitis, lateraliter spectan- 

tibus, diametro 4 ad 51 in longitudine capitis, diametris 2 fere ad 3 distantibus; scuto ca- 

pitis sulco longitudinali (fontieulo mediano) basin cristae interparietalis attingente medio val- 

de lato toto diviso, fonticulis lateribus posterioribus nullis, radiatim vel subradiatim usque 

oculos inter granoso, granis mediocribus aetate provectis sat confertis; crista interparietali 

breviore quam basi lata, carina mediana humili, tota granosa, apice valde late truncato vel 

emarginato os interspinosum 2™ breve granosum attingente; rostro depresso convexiusculo 

oculo minus duplo longiore, non ante rietum prominente, linea anteriore obtuse rotundato; 

dentibus maxillis pluriseriatis acutis parvis, maxilla superiore in vittam subsemilunarem , 

maxilla inferiore in vittam semilunarem dispositis; dentibus vomero-palatinis acutis in thur- 

mas 2 cordiformes oculo vix vel non minores apice antrorsum spectantes et valde conver- 

gentes multo minus earum longitudine distantes oblique antice in palato collocatas dispositis ; 

rictu subterminali latitudine 2 circiter in longitudine capitis; cirris supramaxillaribus os hu- 

merale usque ad apicem pectoralium attingentibus, inframaxillaribus externis inframaxillari- 

bus internis longioribus os humerale attingentibus vel superantibus; naribus anterioribus et 

posterioribus subcontiguis rostri apici magis quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, 

posterioribus oblongis valvula aperturam totam fere cingente antice elevata claudendis; operculo 

glabro venoso; osse humerali acuto mediocri rugoso; axilla poro mucoso conspicuo; linea 

laterali ramosa, antice declivi, postice recta basi pinnae caudalis bifurcata; dorso lateribusque 

poris parum conspicuis in series simplices transversas parallelas 15 p. m. dispositis; pinna 

dorsali radiosa acuta corpore multo altiore, plus duplo altiore quam basi longa, spina valde 

crassa parte ossea junioribus capite vulgo longiore aetate provectis capite vulgo paulo bre- 

viore lateribus reticulatim rugosa antice inferne granosa superne leviter serrata postice 

dentibus mediocribus deorsum spectantibus armata appendice molli parte ossea vulgo duplo 

vel plus duplo breviore; pinna adiposa triplo vel minus triplo ejus longitudinis a dorsali 

radiosa remota eaque paulo breviore, duplo vel minus duplo longiore quam alta, oblique 

rotundata; pinnis pectoralibus acutis junioribus capite paulo aetate provectis capite multo 

brevioribus, spina spina dorsali breviore et graciliore lateribus reticulatim rugosa antice ba- 

sin versus granosa apicem versus serrata postice dentibus mediocribus armata; ventralibus 

acutis angulatis vel rotundatis pectoralibus brevioribus radio postico interdum valde tumido 

cartilagineo; anali antice acuta, emarginata, dosali adiposa duplo fere ad multo minus 

duplo longiore, longiore quam alta; pinna caudali profunde incisa lobis acutis 4? ad 6 in 

longitudine totius corporis; colore corpore superne coerulescente-olivaceo, inferne albido vel 

argenteo; pinna adiposa olivascente macula magna nigricante-violacea; pinnis ceteris flaves- 
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centibus plus minusve dense fusco arenatis; cirris dimidio apicali vulgo nigricantibus; iride flava. 

B. 6. D. 1/7. P. 1/9. V. 1/5. A. 7/13 ad 7/25 vel 8/18 ad 8/13. C. 1/13/1 et lat. brev. 

Syn. Arius caelatus CV. Poiss. XV. p. 49. 

Arius d casque ciselé CV. ib. 

Arius aequibarbis CV., ibid. p. 51. 

Arius d barbillons égaux CV, ibid. p. 51. 

Arius granosus CV. , ibid. p. 51. 

Arius à gros grains CV. ibid. p. 51. 

Arius coelatoides Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, II Silur. bat. consp. p. : 

Arius microgastropterygius Blkr, ibid. p. 83. 

co bo 

Arius clypeaster Blkr, ibid. p. 34. 

Arius clypeastroides Dlkr, ibid. p 94. 

Arius chondropterygius Blkr, ibid. p. 35. 

Arius melanopterygius Blkr, Verh. Bat. Gen. XXII Bijdr. Ichth. Madur. p. 10. 
Ikan Keteng Jav. 

Ikan Uteh Madurens. 

Than Manjong pidada Mal. Bat. 

Habit. Java (Batavia, Surabaja, Pasuruan), in mari et ostiis fluviorum. 

Madura (Kammal), in mari et aquis fluvio-marinis. 

Sumatra (Padang), in mari. 

3orneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Longitudo plus quam 20 speciminum 135" ad 320". 

Aanm. Toen ik de in de bovenstaande synonymie vermelde no- 

minale soorten opstelde, hechtte ik te veel waarde aan sommige on- 

dergeschikte kenmerken, welke bij later onderzoek gebleken zijn geene 

soortelijke waarde te bezitten. Door deze ervaring geleid en na de 

bedoelde soorten tot eene enkele te hebben teruggebragt, meende 

ik deze soort op nieuw te moeten toetsen aan de beschrijving, door 

den heer Valenciennes van Arius caelatus geveven, eene soort wel- 

ke van Bombay bekend geworden is, doch door Quoy en Gaimard 

ook te Batavia werd waargenomen. Ik ben thans van meening dat 

Arius caelatus CV. geene andere soort is dan de onderwerpelijke. De 

verschillen in de beschrijvingen van den heer Valenciennes en mij 

zijn gedeeltelijk van geene soortelijke waarde en slechts aan individuele 

verscheidenheden toe te schrijven, terwijl eenige andere verschillen, 

zooals die van de afmetingsverhoudingen van oogen en tusschen- 

wandbeenskam, zich laten verklaren door de wijze waarop de afmetingen 



112 

genomen zijn. Wat mijne wijze van afmeten betreft, neem ik van het 

oog steeds den grootsten diameter en begrijp daarin het oogvlies, 

terwijl ik dan die lengte steeds meet in de volstrekte lengte van den 
kop zonder de krommingen, van de snuitspits tot het einde des 

operkels. Het komt mij voor dat door den heer Valenciennes, even- 
zeer als vroeger door mij zelven, bij de soorten van Ariodonten dik- 

werf te veel gewigt gehecht is aan kenteekenen van ondergeschikte 

waarde, zooals kleine soms toevallige verschillen in de lengte der 

voeldraden, grootere of kleinere en talrijkere of minder talrijke kop- 

schildkorrels enz. en ik geloof, op grond daarvan, dat ook zijne Arius 

aequibarbis van Rangoon en Bengalen en zijne Arius granosus van 

Pondichery niet wezenlijk van Arius caelatus verschillen. 

Cephalocassis caelatus is voornamelijk herkenbaar aan den eigen- 

aardigen bouw harer vindoornen, welke zeer dik zijn en vooral aan 

de grondhelft talrijke digt bijeen liggende celachtige verdiepingen 

bezitten, die een eigenaardig voorkomen aan ze geven. Een ander 

herkenningsmiddel is gelegen in de gedaante der groepen ploegbeens- 

tanden, welke driehoekig-hartvormig zijn, met de spits naar voren 

gekeerd en konvergerende en welker juist naar achteren gekeerde 

basis uitgerand is. Zooals boven reeds gezegd is verschilt zij boven- 

dien van Cephalocassis macronotacanthus door breederen kop en bree- 

dere tusschenwandbeenskam. 

Cephalocassis caelatus is eene der te Batavia het meest voorkomende 

Siluroïden en wordt soms in groote hoeveelheden ter markt gebragt. 

Zij schijnt niet veel grooter te worden dan het grootste mijner voor- 

werpen, althans heb ik nooit voorwerpen gezien van meer dan 11/3 

voet lengte. Zij leeft veelal gemeenschappelijk met Arius arius CV. 

en Arius pidada Blkr in de riviermondigen en de sterk met rivier- 

water bedeelde kustwateren. Langs de moerassige stranden van de baai 

van Batavia wordt zij dikwerf met sleepnetten bij praauwen vol ge- 

vangen. Haar vleesch is echter weinig gezocht en wordt in den regel 

slechts door de minder gegoede inlanders en Chinezen gegeten, die 

voor eenige weinig duiten in deze soort een ruim maal kunnen vinden. 

De eijeren ontwikkelen zich, even als bij Arius, in den buik der 
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moeder tot de vruchten genoegzaam ontwikkeld zijn om zich met 
haren dojerzak vrij in het water te kunnen bewegen. 

Cephalocassis venosus Blkr. Atl. Silur. tab VI fig. 1. Geaderde Schild- 

kopvisch. 

Cephaloc. corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, 

altitudine 5 ad 43 in ejus longitudine absque, 6 ad 6! in ejus longitudine cum pinna cau- 

dali; capite depresso acuto 4! ad 4 fere in longitudine corporis absque, 5! ad 5 fere in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 ad 1! 1, latitudine 14 ad 14 in 

ejus longitudine; oculis libber totis fere in dimidio capitis anteriore sitis, diametro 3! ad 4 

et paulo in longitudine capitis, diametro 12 ad 1% distantibus; scuto capitis sulco longitudi- 

nali (fonticulo mediano) basin eristae interparietalis attingente gracili toto diviso, fonticulis 

lateralibus posterioribus nullis, vulgo granulis aliquot tantum suleum medianum et latera 

versus obsito; crista interparietali trigona paulo longiore quam basi lata, carina mediana 

humili interdum granosa, lateribus laevi vel granulis pareis obsita, apiee truncato os inter- 

spinosum 2" breve laeve vel leviter granosum attingente; rostro depresso convexo oculo 

junioribus vix aetate provectis non multo longiore, vix ante rictum prominente, linea ante- 

riore subsemilunariter rotundato; dentibus maxillis pluriseriatis acutis parvis, maxilla superiore 

in vittam paulo curvatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem dispositis; dentibus 

vomero-palatinis acutis in thurmas 2 trigonas vel subeorliformes oculo minores apice pos- 

trorsum spectantes, aeque latas fere ac longas, antice (basi) valde approximatas, vix oblique 

antice in palato sitas collocatis; rictu subinfero latitudine 2 vel 2 fere in longitudiue capitis; 

cirris supramaxillaribus os humerale attingentibus vel superantibus, inframaxillaribus exter- 

nis inframaxillaribus internis longioribus basin pinnae pectoralis attingentibus; naribus ante- 

rioribus et posterioribus subcontiguis, rostri apici magis quam oculo approximatis , anteriori- 

bus rotundis, posterioribus oblongis valvula aperturam totam cingente antice. elevata claudendis ; 

operculo osseque humerali mediocri acuto laevibus; axilla poro mucoso conspicuo; linea late- 

rali ramosa, antice declivi, postice recta, basi pinnae caudalis bifurcata; dorso lateribusque 

poris vix conspietis in series simplices 15 p. m. transversas distantes parallelas dispositis ; 

pinna dorsali radiosa acuta corpore altiore, plus duplo altiore quam basi longa spina 

gracili 1 ad 1! in longitudine capitis lateribus striata antiee inferne granosa superne leviter 

serrata postice dentibus conspicuis mediocribus deorsum spectantibus serrata parte produeta fili- 

formi spina ipsa vix ad minus duplo breviore; pinna adiposa plus triplo ejus longitudinis a 

dorsali radiosa remota eaque breviore, minus duplo longiore quam alta, oblique rotundata; 

pinnis pectoralibus acutis capite non vel vix brevioribus, spina gracili spina dorsali non 

vel vix breviore lateribus striata antice basin versus granosa apicem versus leviter serrata 

postce dentibus mediocribus armata; ventralibus acutis. vel rotundatis longitudine valde 

variantibus, pectoralibus multo ad vix brevioribus, radio postico interdum tumido latissimo 

cartilagineo; anali antice acuta vel acutiuscule rotundata leviter emarginata, dorsali 

adiposa duplo circiter longiore, longiore quam alta; caudali profunde incisa lobis acutis, 

15 
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superiore inferiore longiore longitudine valde variante 41 ad 6 in longitudine totius 

corporis; colore corpore superne umbrino-olivascente vel olivaceo, inferne albido vel 

argenteo; pinna dorsali adiposa olivacea; pinnis ceteris flavescentibus fusco plus minusve 

arenatis: iride flava. 

B:/6. D. 1/0. B. 00/10; Ne Was AS 1d aad 709: 30 507/1377 XUI Bore: 

Synon. Arius venosus CV. Poiss. XV. p. 52? Blkr Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. 

consp. p. 99. 

Arius veiné CV. Poiss. XV p. 52. 

Arius laeviceps Blkr Verh. Bat. Gen. XXI. I, Silur. bat. consp. p. 38. 

Arius micruropterygius Dlkr, ibid. p. 38. 

Arius macruropterygius Blkr, ibid. p. 37. 

Arius manjong Dlkr, ibid. p. 96. 

Arius micronotacanthus Blkr, ibid. p. 36. 

Ikan Manjong utik Mal. Datav. 

Hab. Java (Batavia, Surabaja), in mari. 

Madura (Kammal), in mari. 

Bintang (Rio), in mari. 

Banka, in mari. 

Singapora, in mari. 

Longitudo 20 speciminum 200" ad 260". 

Aanm. Alhoewel de beschrijving, door den heer Valenciennes van 

zijne Arius venosus gegeven, niet toelaat te bepalen, of de hier be- 

schrevene soort dezelfde is of wel dat die beschrijving betrekking 

heeft tot Cephalocassis utik Blkr, geloof ik haar tot de onderwerpe- 

lijke soort te mogen brengen, omdat zij meer algemeen voorkomt dan 

Cephalocassis utik en, behalve bij bovengenoemde eilanden, ook gevon- 

den is bij Rangoon en Manilla. 
De verschillen welke zich bij deze soort voordoen ten opzigte van 

de betrekkelijke lengte der doornen, van den kop, van de buikvin- 

nen en staartvin en van de getallen der aarsvinstralen, leidden mij 

er toe, in het begin mijner ichthyologische nasporingen, de soorten 

op te stellen, hierboven in de synonymie genoemd, doch welke soor- 

ten latere waarnemingen mij geleerd hebben alle slechts eene enkele 

uit te maken. 

Zij behoort tot de groep met slanke vindoornen en glad of zeer 

weinig bekorreld kopschild en staat in verwantschap nabij Cephalocas- 

sis utik, van welke zij zich echter onderscheidt door aanmerkelijk 

P 
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korteren en betrekkelijk hoogeren kop, met betrekking tot den kop 

langere vindoornen, alsmede door de gedaante der ploegbeenstand- 

groepen welke hier, in tegenstelling van die bij Cephalocassis utik, 

breed-driehoekig zijn, elkander zeer genaderd, met de spits naar 

achteren geriet en de basis naar den tusschenkaakstandband gekeerd. 

Cephalocassis venosus schijnt niet grooter te worden dan ruim drie 

decimeters, hebbende ik tot nog geene voorwerpen gezien, welke die 

lengte overtreffen. 

Cephalocassis utik Blkr. Atl. Silur. tab. III fig. 2. Grootkoppige Schild- 
kopvisch. 

Cephaloc. corpore elongato, antice aeque lato circiter ac alto, postice compresso, alti- 

tudine 51 ad 4} in ejus longitudine absque, 6! ad 6 in ejus longitudine cum pinna cauda- 

li; capite depresso acuto 3! ad 3L in longitudine corporis absque, 41 ad 44 in longitudine 

corporis eum pinna caudali; altitudine capitis 1$ ad 1%, latitudine 12 ad 12 in ejus longi- 

tudine; oculis liberis totis vel totis fere in capitis dimidio anteriore sitis, diametro 3$ ad 5 

in longitudine capitis, diametris 1I ad 2 fere distantibus; scuto capitis sulco longitudinali 

(fontieulo mediano) basin cristae interparietalis attingente gracili toto diviso, fonticulis late- 

ralibus posterioribus nullis, laevi, interdum granulis aliquot tantum suleum medianum 

et latera versus obsito; crista interparietali trigona paulo longiore quam basi lata, carina 

mediana humili interdum granosa, lateribus vulgo laevi vel granulis parcissimis obsita, api- 

ce truncato vel emarginato os interspinosum 2m breve laeve vel leviter granosum attingen- 

te; rostro depresso convexo oculo junioribus vix aetate provectis non multo longiore, vix 

ante rictum prominente, linea anteriore subsemilunariter rotundato; dentibus maxillis pluri- 

seriatis acutis parvis, maxilla superiore in vittam subsemilunarem, maxilla inferiore in vit- 

tam semilunarem dispositis; dentibus vomero-palatinis acutis in thurmas 2 trigonas vel sub- 

cordiformes oculo minores apice antrorsum spectantes et valde convergentes minus earum 

longitudine distantes oblique antice in palato sitas collocatis; rictu subinfero latitudine 21 

ad 2! in longitudine capitis; cirris supramaxillaribus os humerale, inframaxillaribus externis 

inframaxillaribus internis longioribus opercula attingentibus; naribus anterioribus et poste- 

rioribus subcontiguis, rostri apiei magis quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, 

posterioribus oblongis valvula aperturam totam cingente antice elevata claudendis; oper- 

culo osseque humerali medioeri acuto laevibus venosis; axilla poro mucoso conspicuo; linea 

laterali ramosa, antice declivi, postice recta, basi pinna caudalis bifurcata; pinna dorsali 

radiosa acuta corpore altiore, plus duplo altiore quam basi longa, spina gracili 11! ad 12 

in longitudine capitis lateribus striata antice inferne granosa superne leviter serrata 

postice dentibus mediocribus deorsum spectantibus serrata parte producta filiformi spina 

ipsa minus vel plus duplo breviore; pinna adiposa plus triplo ejus longitudinis a dorsali ra- 
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diosa remota eaque paulo breviore, minus duplo longiore quam alta, oblique rotunda- 

ta; pinnis pectoralibus acutis 1; ad 12 in longitudine capitis, spina gracili spina dorsali 

non vel paulo breviore lateribus striata antice basin versus granosa apicem versus leviter 

serrata postice dentibus conspicuis armata; ventralibus acutis vel acute rotundatis pectora- 

libus brevioribus; anali antice acuta vel acute rotundata, leviter emarginata, dorsali adiposa 

duplo vel Cuplo fere longiore, longiore quam alta; caudali profunde incisa lobis acutis 

superiore inferiore longiore 43 ad 5 circiter in longitudine totius corporis; colore corpore 

superne umbrino-olivascente vel pallide-olivaceo, inferne albido vel argenteo; pinna dorsali 

adiposa olivacea iridescente, superne interdum plus minusve flavescente; pinnis ceteris flaves- 

centibus fusco plus minusve arenatis; iride flava; cirris roseo-albidis. 

BUG. Dy 1/74 P. 1/30: NES AL Ts ad Wis ad S/lOivel 8/19 AC S AST eb latabrev. 

Syn. Arius wik Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. consp. p. 40. 

Ikan Munjonyg utik Mal Batav. 

Habit. Java (Batavia), in mari. 

Longitudo 11 speciminum 200" ad 225 

Aanm. Onderwerpelijke soort heeft zoo groote verwantschap met 

de voorgaande, dat een oppervlakkig onderzoek haar ligtelijk voor 

dezelfde zou kunnen doen houden. Evenwel onderscheidt zij er zich 

wezenlijk van door aanmerkelijk grooteren en lageren kop, andere 

schikking der groepen ploegbeenstanden, welke smal-driehoekig zijn, 

zeer schuins geplaatst, met de basis naar achteren gekeerd en diver- 

gerende en de spitsen scherp en elkander zeer naderende, enz. 

Cephalocassis utik is te Batavia veel zeldzamer dan Cephalocassis 

venosus en schijnt niet grooter te worden dan hare verwante. Ik heb 

baar nergens elders dan te Batavia waargenomen, noch ook van el- 

ders ontvangen. 

BarnacuockPHaLUS Dlkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. consp. 

p. 92. Kixvonscukopviscu. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis eonici vel eylindriei obtusi pluriseriati, series anteriores inter 

et posteriores spatio elabro. Dentes palatini conici vel cylindrici obtusi 

utroque latere antice in palato in thurmam oblongam longitudinalen 

collocati. Vomer edentulum. Cirri 2 inframaxillares rudimentarii carnosi. 

Oculi liberi superi. Membrana branchiostega radiis 5. Membrana inter- 
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branchialis non vel vix emarginata. Nares non tubulatae. Maxilla 

inferior prominens. 

Aanm. Ik ontdekte dit geslacht in het jaar 1845 en beschreef het 

ter boven aangehaalde plaatse. Langen tijd was ik slechts in het be- 

zit van een enkel voorwerp daarvan, maar na 1850 kwam van tijd 

tot tijd een nieuw voorwerp mijne verzameling verrijken, zoodat ik 

er thans reeds een tiental van bezit en bovendien enkele naar Leiden en 

Parijs en Weenen heb kunnen zenden. Mijne vroegere diagnose heeft 

eene geringe verandering moeten ondergaan, vermits ik bij de later 

ontvangene voorwerpen heb ontwaard, dat de onderkaak twee zeer 

kleine voeldraden heeft, welke echter der waarneming ligtelijk ont- 

glippen. 

Het geslacht is zeer merkwaardig en dadelijk herkenbaar aan den 

habitus van den kop, welke veel gelijkt op dien eens kikvorsch, 

gekozen heb. De boven de bek- 

spleet geplaatste oogen, de voor de bovenkaak uitpuilende onderkaak, 

naar welke gelijkenis ik den naam 

de eigenaardige dentitie, de sterke ontwikkeling van de tusschenkaaks- 

beenderen, welke onderling en met de breede binnenste uitsteeksels 

der voorste voorhoofdsbeenderen vast vereenigd zijnen de verwelking 

der bovenkaaksbeenderen welke tot slechts nietige beenstukjes zijn 

teruggebragt, geven Batrachocephalus eene scherp afgebakende plaats 

in de afdeeling der Ariodonten, in welke het overigens nabij de ge- 

slachten Rita en Cephalocassis moet geplaatst worden. 

Buehanan heeft ongetwijfeld dit geslacht voor zich gehad in zijne 

Ageneiosus mino, beschreven op bladz. 159 en 160 van zijn „ Ac- 

count of the fishes found in the river Ganges and its branches" en het 

zou mij zelfs niet bevreemden dat zijne Ageneiosus mino niet ver- 

schilt van de soort, welke ik het geslacht Batrachocephalus heb op- 

gesteld. De korte onderkaaksdraden zijn door Buchanan evenmin 

waargenomen als aanvankelijk door mij, maar alles wat hij zegt van zijne 

Ageneiosus mino duidt op onderwerpelijk geslacht en geenszins op Age- 

neiosus Lac. 
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Batrachocephalus micropogon Blkr. Atl. Silur. tab. XVIL... Kortdradige 

Kikvorschkopvisch. 

Batrachoceph. corpore elongato, antice paulo vel vix altiore quam lato, postice compres- 

so, altitudine 4! ad 4 et paulo in ejus longitudine abs que, 53 ad 5 et paulo in ejus lon- 

gitudine cum pinna caudali; capite depresso acuto 3$ ad 87 in longitudine corporis absque , 

4* ad 4L in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 13 ad 14, latitudine 

12 ad 1i in ejus longitudine; oculis supra angulum oris sitis, diametro 4 ad 4j in longi- 

tudine capitis, diametro 1} ad 2 distantibus; scuto capitis superne praesertim granulis parvis 

obsito, suleo longitudinali dimidio anteriore tantum diviso; crista interparietali granulis par- 

vis numerosis obsita, paulo longiore quam basi lata, apice emarginato os interspinosum 2" 

rugosum trigonum breve attingente; rostro depresso convexiusculo, oculo breviore, linea 

anteriore semilunariter rotundata; naribus orbitae approximatis, posterioribus et anterioribus 

subcontiguis, posterioribus oblongis valvatis, anterioribus rotundis; cirris mento 2 minimis gracilli- 

mis pupilla vulgo brevioribus; dentibus maxillis et palatinis cylindricis vel conicis obtusis, maxillis 

quadri- ad quinqueseriatis, series externas inter et internas spatio edentulo, intermaxillaribus 

vittam latam semilunarem, inframaxillaribus vittam latam formam ferri equini referentem 

efficientibus; dentibus palatinis in thurmas 2 oblongas parvas longe distantes sed vittae den- 

tium intermaxillarium approximatas collocatis; maxilla inferiore maxilla superiore paulo 

longiore; rictu sub oculi margine posteriore desinente 2, ad 2} in longitudine capitis; oper- 

culo laevi venuloso; osse humerali acuto rugoso; axilla poro mucoso conspicuo; linea laterali 

ramosa, antice declivi, postice recta, basi caudalis bifurcata; pinna dorsali radiosa aeuta , 

corpore paulo humiliore vel altiore, plus duplo altiore quam basi longa, spina crassa 1j 

ad 1L in longitudine capitis lateribus rugosa antice inferne granulosa superne leviter 

serrata postice tota dentibus parvis serrata; dorsali adiposa plus triplo ejus longitudinis a 

dorsali radiosa remota eaque vulgo paulo breviore, longiore quam alta, oblique rotundata; 

pinnis pectoralibus acutis 1} ad 1 et paulo in longitudine capitis, spina crassa spina dorsali 

vulgo paulo longiore, lateribus rugosa, antice basin versus granulosa apicem versus serrata, 

postice tota dentibus conspicuis serrata; ventralibus obtusangulis vel rotundatis pectoralibus brevi- 

oribus; anali acutiuscula leviter emarginata longitudine 53. ad 6! in longitudine corporis absque 

pinna caudali, longiore quam alta; caudali profunde incisa lobis acutis, lobo superiore lobo 

inferiore vulgo longiore 5 fere ad 5j in longitudine totius corporis; colore corpore superne 

coerulescente-viridi, inferne margaritaceo vel argenteo-albido; pinnis flavescente-hyalinis vel 

membrana margaritaceis, dorsalibus vulgo dense fusco arenatis; caudali superne late sed 

diffuse fusco marginata; iride flava. 

Bb Dele ADN aly os AS 7/12 adoro as Cellier lat bren 

Synon. Ageneiosus mino Buch. Gang. Fish. p. 159 375. 

Batrachocephalus ayeneiosus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXT, I, Silur. bat. consp. p. 52. 

Ikan Manjong kodokh Mal. Batav. ; 

Habit. Java (Batavia, Surabaja), in mari et aquis fluvio-marinis. 

Sumatra (Palembang), in flumine Mussi. 

Longitudo 10 speciminum 180" ad 248", 
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Aanm. De vroeger aan deze soort gegeven naam niet wel behou- 

den kunnende blijven, omdat hij op een foutief vermeld kenmerk 

berust, stel ik voor haar naar hare uiterst kleine voeldraden mieropo- 

gon te noemen. Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor dat de 

bengaalsche soort, door Buchanan gevonden in de hoogere gedeelten 

der riviermondingen van Bengalen, waar het water weinig of niet meer 

brak is, van de onderwerpelijke niet verschilt. De beschrijving van Age- 

neiosus mino Duch., hoezeer vrij uitvoerig, handelt meer over algemeene 

geslachtskenmerken dan over soortelijke bijzonderheden, zoodat zij 

zeer wel op meer dan eene soort kan passen en niet toelaat te be- 

oordeelen of de bengaalsche soort van die van Java en Sumatra ver- 

schilt. Indien ik beide voor alsnog voor verschillend houd, is zulks 

slechts wegens den grooten afstand der woonplaatsen, hoezeer meer 

dan één bengaalsche siluroied ook in de soendasche wateren leeft. 

OsrEocENEkrosts  Dlkr, Verh, Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. consp. 

p. 49. BEENDRAADVISCII, 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis pluriseriati parvi acuti. Dentes palatini in thurmas 2 oblongo- 

areuatas in anteriore palati parte dispositi, linea palati media glabra. 

Cirri 2 supramaxillares, ossei, rigidi. Oculi liberi posteri. Membrana 

branchiostega radiis 5. Membrana interbranchialis angulatim incisa, 

incisura post oculum desinente. Nares non tubulatae. 

Aanm. Het geslacht Osteogeneiosus, ten koste van het geslacht 

Arius van den heer Valenciennes door mij opgesteld, is zeer natuur- 

lijk en kenbaar niet alleen aan zijne beenachtige voeldraden of ver- 

lengde bovenkaaksbeenderen, maar ook aan de afwezigheid van 

ploegbeenstanden, de rangschikking der gehemeltetanden in twee gebo- 

gene langwerpige aan de buitenzijde bolle en met de toppen konver- 

gerende groepen, en de sterke ontwikkeling van de voorste voorhoofds- 

beenderen en hunnen celachtigen bouw. 

Ik bezit van dit geslacht 3 soorten, één van Bengalen, door mij 
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onder den naam van Osteogeneiosus Cantoris beschreven in mijne 

Nalezingen op de ichthyologische fauna van Bengalen en Hindostan, 

en twee van Indischen archipel. 

De twee soorten van dezen archipel zijn vroeger ten onregte door 

mij beschouwd geworden als meerdere soorten uit te maken. Kleine 

verschillen in de lengte-evenredigheden van kop en voeldraden en in 

de uitzetbaarheid van de keelhuid deden mij in den aanvang mijner 

ichthyologische nasporingen meer waarde daaraan hechten, dan mijne 

latere waarnemingen daaraan hebben doen toekennen, en zoo heb ik 

mijne vroegere zes soorten tot twee teruggebragt, de hieronder be- 

schrevene Osteogeneiosus Valenciennesii en Osteogenciosus macroce- 

phalus. 

De eerste soort, welke van dit geslacht bekend werd, is Silurus 

militaris L. De kenmerken, door Linneus aan haar toegekend, 

passen echter op alle 4 thans bekende soorten en het is alzoo geheel 

onzeker tot welke dier soorten Silurus militaris teruggebragt moet 

worden. Dat is het groote gebrek van de diagnosen van Linneus, die 

bij de in zijn’ tijd nog geringe bouwstoffen voor de natuurlijke ge- 

schiedenis, meende in eenige weinige woorden eene soort te kunnen 

kenschetsen en niet kon weten dat de opwekking, door zijne werken 

aan de studie der natuur gegeven, in een paar menschenlecftijden 

duizenden en duizenden nieuwe soorten van planten en dieren zou doen 

ontdekken, welke zijne diagnosen wegens hare kortheid als onbruik- 

baar of onvoldoende zouden doen verwerpen. 

Van de 4 thans bekende soorten wijkt Osteogeneiosus Cantoris 

van de overige 3 aanmerkelijk af door haar sterk korrelachtig kop- 

schild en de aanmerkelijke ontwikkeling van de voorste voorhoofds- 

beenderen. 

Van de overige drie soorten zijn Osteogeneiosus militaris CV. en 
Osteogeneiosus Valenciennesii Blkr zeer na aan elkander verwant, zoo 

zij niet, wat vooralsnog niet uit te maken is, tot eene zelfde species 

behooren. Osteogeneiosus maeroeephalus onderscheidt zich van de ove- 

rige soorten voornamelijk door den bijzonder grooten kop. 

De twee of drie soorten van den Indischen archipel, laten zich naar 

volgend schema onderkeunen. 
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I. Scutum capitis totum vel totum fere glabrum 

a. Caput 44 ad 4% in longitudine totius corporis. 

T Corpus altitudine 64 ad 6% in tota ejus longitudine. Oculi diametro longitu- 

dinali 44 ad 54 in longitudine capitis, diametris 24 ad 21 distantes, 

Osteogeneiosus Valenciennesit Blkr. 

T Corpus altitudine 5 ad 5 et paulo in tota ejus longitudine. Oculi diametro 

longitudinali 6 ad 6 et paulo in longitudine capitis, diametris 5 (vel 3?) 

distantes. 

Osteogenciosus militaris CVE 

b. Caput 35 ad 4L in longitudine totius corporis. 
b b o 

Osteogeneiosus macrocephalus Blkr. ii 1 

Osteogeneiosus Valenciennes Blkr. Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. 

consp. p. 91. Atl. Silur. tab. XV Valenciennes Beendraadvisch. 

Osteog. corpore elongato antice altiore quam lato vel aeque lato ac alto, postice compresso, 

altitudine 5} ad 5! in longitudine corporis absque, 6% ad 6} in ejus longitudine cum piuna 

caudali; capite convexiusculo acuto 34 ad 44 in longitudine corporis absque, 44 ad 4% in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 ad 12, latitudine 12 ad 11! in 

ejus longitudine; oculis duplo circiter longioribus quam altis, diametro longitudinali 41 ad 

54 in longitudine capitis, diametris longitudinalibus 2! ad 24 circiter distantibus; scuto ca- 

pitis glabro venuloso, interdum cristis hine inde tantum granulis parcis parvis obsito, sulco 

longitudinali basin cristae inparietalis non attingente toto fere diviso; osse frontali anteriore 

celluloso subclavato antice oculo graciliore, cellulis osseis numerosis sub cute plus minusve 

conspicuis; crista interparietali medio quam basi non vel vix latiore, triplo circiter longiore 

quam lata, longitudinaliter rugosa et granosa, apice os interspinosum 2™ attingente; rostro 

convexiusculo oculo minus duplo longiore, linea antiore semilunariter rotundato; naribus pos- 

terioribus oblongis et anterioribus rotundis approximatis plus oculi longitudine ante orbitam 

perforatis; cirris os humerale attingentibus vel superantibus; dentibus maxillis parvis pluri- 

seriatis acutis, maxilla superiore in vittam semilunarem , maxilla inferiore in vittam formam 

ferri equini subreferentem dispositis; dentibus palatinis conico-graniformibus vel graniformibus 

in thurmas 2 oblongas curvatas antice et postice convergentes collocatis; operculo venoso; 

16 
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osse Lumerali brevi acuto laevi; axilla poro mucoso conspicuo; linea laterali antice ramosa 

postice vulgo simplice; poris dorso lateribusque parvis parum conspicuis in series 12 ad 15 

transversas parallelas dispositis; pinna dorsali radiosa acuta corpore paulo non vel altiore, 

duplo vel plus duplo altiore quam basi longa, spina mediocri 1j ad 12 in longitudine capitis 

antice granulata postice dentibus parvis serrata; pinna dorsi adiposa plus quaduplo ejus lon- 

gitudinis a dorsali radiosa remota eaque breviore, aeque alta circiter ac basi longa, oblique 

rotundata; pinnis pectoralibus acutis 12 ad 1! in longitudine capitis, spina mediocri spina 

dorsali vulgo breviore antice granulosa et dentibus parvis serrata postice tota dentibus parvis ser- 

rata; ventralibu sobtusis rotundatis pectoralibus brevioribus; anali acutiuscula emarginata, longitu- 

dine 13 ad 12 in longitudine capitis, longicre quam alta; caudali profunde incisa lobis latis sub- 

aequalibus. 5% ad 6! in longitudine totius corporis; colore corpore superne nitide coerules- 

cente-viridi vel olivaceo, inferne margaritaceo vel albido, pinnis flavescente; lateribus, ventre 

pinnisque frequenter fusco arenatis; dorsali adiposa superne macula magna violaceo-nigra. 

BDP 2/9) vel 1/1072V 2817/54096. 215542006 ANT CLS 7 Daet? lat; d brev: 

Syn. Osteogeneiosus gracilis Blkr, Verh. Dat. Gen. XXI. ISilur. bat. consp. p. 51. 

Osteogeneiosus Blochii Blkr, ibid p. 51. 

Ikan Manjong-karbo Mal. Batav. 

Ikan Lundu Indig Samar. 

Ikan Keting Indig Surabaja. 

Hab. Java (Batavia Samarang, Surabaja, Pasuruan), in mari et aquis fluvio-marinis. 

Banka (Pankalpinang), in aquis fluvio-marinis. 

Longitudo plus quam 20 speciminum 210" ad 350”. 

Aanm. Nadat ik uit de waarneming van eene groote rei van voor- 

werpen van de onderwerpelijke soort had ontwaard, dat mijne Osteo- 

geneiosus Valenciennesii, Osteogeneiosus gracilis en Osteogeneiosus Dlo- 

chii terug te brengen waren tot individuële verschillen eener zelfde 

soort, meende ik deze soort nogmaals te moeten toetsen aan de be- 

schrijving en afbeelding, door den heer Valenciennes van zijne Arius 

militaris openbaar gemaakt, ten einde na te gaan of mijne drie nomi- 

nale soorten welligt ook niet met Arius militaris Val. genoegzaam 

zouden zijn overeen te brengen om ze alle onder deze laatste te 

kunnen rangschikken. Ik heb daartoe gekozen voorwerpen van de- 

zelfde grootte als de door den heer Valenciennes beschrevene, 

doch ik vind bij mijne voorwerpen zoo vele afwijkingen van Arius 

militaris Val. dat ik het er voor moet houden dat Arius militaris Val. 

inderdaad eene daarvan verschillende soort uitmaakt. Ten einde deze 

verschillen meer te doen uitkomen laat ik hier volgen die gedeelten 



der beschrijving van den heer Valenciennes, welke daarop betrekking 

hebben. 

„Sa hauteur est un peu plus de cinq fois dans sa longueur. — Sa 

v hauteur. (de la tête) est de moitié de sa longueur. — Son diamétre 

longitudinal (de l'oeil) est d'un peu plus d'unsixiéme de la longueur 
= de la tête. Il va cinq de ces diamètres d'un oeil à l'autre. — Sa forme 

= (de la production interpariétale) est une ellipse alongée". 

Volgens deze bijzonderheden zouden bij Arius militaris Val. het 

ligchaam minder slank, de kop lager wezen en de oogen kleiner zijn 

en aanmerkelijk verder vaneenstaan en de tusschenwandbeenskam 

ellipsoiedvormig afgerond zijn. 

De heer Cantor, eene nieuwe beschrijving gevende (Catal. Mal. 

Fishes p. 259 —26.) van de soort, welke hij als Arius militaris CV. 

beschouwt, spreekt van eene zwarte okselvlek en van slechts 3 diameters 

vaneeustaande oogen, welk laatste meer aan Osteogeneiosus Valencien- 

nesit zou beantwoorden, ofschoon de beschrijving van den heer Cantor 

overigens meer op die van den heer Valenciennes past. 

Eene dadelijke vergelijking der voorwerpen, door de heeren Valen- 

ciennes en Cantor waargenomen, met de door mij verzamelde, zal 

alleen in staat stellen met juistheid te beoordeelen of de beide soorten 
wezenlijk verschillen of met elkander zamenvallen. 

Osteogeneiosus Valenciennesii is te Batavia, hoezeer niet gemeen, toch 

ook niet zeldzaam, wordende zij van tijd tot tijd, maar altijd slechts 

met weinige voorwerpen te gelijk, te Batavia ter markt gebragt. Zij 

geldt, even als alle soorten van Siluroïden te Batavia, voor eene wei- 

nig smakelijke soort en wordt ook slechts door inlanders en Chinezen 

Osteogenciosus militaris Blkr. Soldaat-beendraadvisch. 

Osteogen. corpore elongato postice compresso, altitudine 5 ad 5 et paulo in tota ejus 
longitudine; capite 4} ad 4% in longitudine totius corporis; scuto capitis toto vel toto fere 
glabro; oculis diametro longitudinali 6 ad 6 et paulo in longitudine capitis, diametris 5 
(?) distantibus. 
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BL DU GN ee lO 5900 MEAT OC alii 

Syn. Silurus militaris L. Syst. nat. ed. 13* p. 1356? (nec BĲ), 

Arius militaris CV. Poiss. XV p. 85 fig. 430, Cant. Catal. Mal. Fisch. 

p. 959. 

Arius à deux traits CV. Poiss. XV p. 85 fig. 430. 

Hab. Singapora, Pinang, Malaeca (Cantor). Hindostan, Bengalen, Pegu (Valence), 

Aanm. Deze soort, indien zij inderdaad van Osteogeneiosus Valen- 

ciennesii moet verschillen, niet zelf bezittende, heb ik hierboven 

slechts de voornaamste kenmerken medegedeeld volgens welke zij 

van de overige soorten zou afwijken. Indien de afbeelding in de groote 

Histoire naturelle des Poissons aanspraak mag maken op eene voldoen- 

de mate van naauwkeurigheid, wordt mijne meening omtrent het ver- 

schil van beide soorten hoogstens versterkt, zijnde daar de vormen 

des ligchaams aanmerkelijk meer gedrongen en de kop platter voorge- 

steld dan zij zijn bij Osteogeneiosus Valenciennesii. Deze meening is ove- 

rigens onder de beschrijving van laatstgenoemde soort nader toegelicht. 

Osteogeneiosus macrocephalus Blkr. Verh. Bat. Gen. XXII, Silur. bat. 

consp. p. 49., Atl. Silur. tab. XVI. Grootkoppige Beendraadvisch. 

Osteogen. corpore elongato, antice latiore quam alto vel aeque lato ac alto, postice com- 

presso, altitudine 6 ad 51 in ejus longitudine absque, 7j ad 61 in ejus longitudine cum 

pinna caudali; eapite convexo acuto 3! ad 32 in longitudine corporis absque, 4 fere ad 4¢ 

in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 2 ad 2L, latitudine 15 ad 1$ in 

ejus longitudine; oculis duplo circiter longioribus quam altis, diametro longitudinali 6 circiter 

in longitudine capitis, diametris longitudinalibus 2} circiter distantibus; scuto capitis glabro 

venuloso interdum cristis hinc inde tantum granulis parcis parvis obsito, sulco longitudi- 

nali basin cristae interparietalis non attingente toto fere diviso; osse frontali anteriore cellu- 

loso subclavato antice oculo multo graciliore, cellulis osseis numerosis cute tegente parum 

conspicuis; crista interparietali medio vulgo quam apice et basi latiore, triplo circiter longi- 

ore quam lata, longitudinaliter rugosa et granosa, apice os interspinosum 2" attingente ; rostro 

convexo oculo minus duplo longiore, linea anteriore semilunariter rotundato; naribus poste- 

rioribus oblongis et anterioribus rotundis approximatis plus oculi longitudine ante orbitam 

perforatis; cirris os humerale attingentibus vel subattingentibus; dentibus maxillis parvis 

pluriseriatis acutis, maxilla superiore in vittam semilunarem, maxilla inferiore in vittam 
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formam ferri equini subreferentem dispositis; dentibus palatinis conico-graniformibus in thur- 

mas 2 oblongas curvatas antice et postice convergentes collocatis; operculo venoso; osse hu- 

merali brevi acuto laevi; axilla poro mucoso conspicuo; linea laterali antice ramosa postice 

simplice; poris dorso lateribusque parum conspicuis parvis in series 12 ad 15 transversas 

parallelas dispositis; pinna dorsali radiosa acuta corpore non vel paulo altiore, plus duplo 

altiore quam basi longa, spina mediocri 1$ ad 1% in longitudine capitis antice granulosa 

postice dentibus parvis serrata; pinna dorsi adiposa plus quadruplo ejus longitudinis a dorsali 

radiosa remota eaque breviore, aeque alta circiter ac basi longa, oblique rotundata; pinnis 

pectoralibus acutis 12 ad 1% in longitudine capitis, spina mediocri spina dorsali vulgo breviore 

antice granulosa postice dentibus parvis serrata; ventralibus obtusis rotundatis pectoralibus 

multo brevioribus; anali acuta leviter emarginata longitudine 1? ad 2 in longitudine capitis, 

altiore quam longa; caudali profunde incisa lobis latis subaequalibus acutiusculis 5% ad 6? 

in longitudine totius corporis; colore corpore superne nitide coerulescente-viridi vel 

aureo-olivaceo, inferne margaritaceo vel albido, pinnis flavescente; lateribus, ventre 

pinnisque plus minusve fusco arenatis; dorsali adiposa superne macula magna violaceo-nigra. 

Bo) Die T/1- P: 1/9 vel 1/105 Vin 719/52 7A5757/1422d55/14-40291/15/1 66 late Drev: 

Synon. Osteogeneiosus longiceps Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. cons. p. 50. 
Osteogeneiosus ingluvies Blkr, ibid. p. 50. 

Ikan Manjong-karbo Mal. Patav. 

Ikan Keteng Indig. Surabaj. 

Ikan Songop Indig. Pasur. 

Surabaja, Pasuruan), in mari et aquis fluvio-marinis. o? Habit. Java (Batavia, Samarang 

Madura, in mari. 

Longitudo 8 speciminum 260” ad 304". 

Aanm. Even als Osteogeneiosus Valenciennesii mij gebleken is nog 

twee nominale soorten te omvatten, lossen zich ook mijne vroegere 

Osteogeneiosus longiceps en Osteogeneiosus ingluvies in Osteogeneiosus 

macrocephalus op. De lengteverhoudingen van den kop, hoezeer zij 

deze soort bij den eersten oogopslag van Osteogeneiosus Valencien- 

nesii doen onderkennen, verschillen toch nog in kleine frakties, aan 

welke ik vroeger te veel gewigt hechtte, en de keelhuid bij een mijner 

voorwerpen bijzonder slap zijnde en zich tot eene wijde krop latende 

uitzetten, gaf mij voornamelijk aanleiding tot de opstelling van mijne 

Osteogeneiosus ingluvies. 

De onderwerpelijke soort is veel zeldzamer dan Osteogeneiosus 
Valenciennesii en wordt slechts enkele keeren in enkele individu's te 

Batavia ter markt gebragt, 
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HexaNeMaticutuys Dlkr. KEDOEKAN. 
* 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis et vomero-palatini pluriseriati parvi aeuti, vomero-palatini in 

vittam transversam quadripartitam antice in palato dispositi. Cirri 

carnosi 6. Membrana branchiostega radiis 7. Nares non tubulatae, 

posteriores valvatae. Membrana interbranchialis vix. emarginata. 

Aanm. Het geslacht Hexanematichthys is wat zijne dentitie betreft 

na verwant aan Dagrus. Evenwel, terwijl de band ploegbeensgehemel- 

tetanden bij Bagrus onverdeeld is, bestaat hij bij Hexanematichthys 

duidelijk uit vier verschillende doch aan elkander liegende groepen, 

twee aan elke zijde van de middellijn van het gehemelte. 

Bovendien verschilt Hexanematichthys van Bagrus doordien de neus- 

draden ontbreken, de neusgaten zeer nabij elkander gelegen zijn nabij 

den voorrand van den snuit, de voorste neusgaten niet buisvormig 

zijn en de achterste met eene soort van klapvlies kunnen worden ge- 

sloten. Verdere verschillen bestaan nog in het naauwelijks uitwerand 

zijn van het tusschenkieuwvlies, het geringe aantal kieuwstralen, en 

voorts in den geheelen habitus des ligchaams, welke door den vorm 

van het kopschild en de nekbekleeding eene geheel andere is, dan 

men bij eenige soort van Bagrus aantreft. 

Ik bezit van Hexanematichthys slechts eene enkele soort, t. w. Hexa- 

nematichthys sundaicus, dezelfde, welke in de groote Histoire naturelle 

des Poissons onder de namen Bagrus sondaicus en Bagrus javensis 

beschreven is. 

In hetzelfde groote werk zijn nog eenige andere soorten beschreven, 

welke mij voorkomen insgelijks tot dit geslacht gebragt te moeten 

worden, zooals Dagrus chinta CV. en Bagrus sagor CV. van Hin- 

dostan en Bengalen, soorten trouwens, welker verschillen van Hexa- 

nematichthys sundaicus scherper behooren te worden aangeduid dan tot 

nog toe geschied is, om ze als afzonderlijke species te blijven beschouwen. 

Ik geloof dat evenzeer tot dit geslacht behooren gebragt te worden twee 

soorten van de noordwestkust van Nieuw-Holland, naar slecht bewaarde 

exemplaren door den heer Richardson in de Zoölogie der reis van de 
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Erebus en Terror beschreven onder de namen Bagrus venaticus en 

Bagrus vertagus, soorten welke voornamelijk van Hexanematichthys sun- 

daicus verschillen door hare talrijke aarsvinstralen (28 tot 30). Ook 

zal misschien? Bagrus crinalis Richds. van Canton tot dit geslacht te 

brengen zijn, doch deze soort slechts naar eene afbeelding beschreven 

zijnde laat zich hieromtrent voor alsnog niets met zekerheid bepalen. Met 

meer zekerheid is nog tot Hexanematichthys te brengen de soort, door 

den heer Valenciennes onder den naam van Bagrus doroides beschreven 

en afgebeeld, eene soort, welke na aan den soendaschen Kedoekan 

schijnt verwant te zijn, doch daarvan voornamelijk verschilt door 

drickwabbig tusschenwandbeensuitsteeksel, stompe en scherp bepaal- 

de voorste afgrenzing van het kopschild en meer ontwikkelde en tal- 

rijkere beenplaatjes op het voorste gedeelte der zijlijn. Naar de be- 

staande kennis te oordeelen geloof ilk dat de kenmerken van de eenige 

soort mijner verzameling voornamelijk nederkomen op het volgende. 

I. Crista interparietalis non lobata. Analis radiis + 1S vel 19. 

JHevanematichthys sundaicus Dlkr. 

Hecanematichthys suidaicus Vlkr. Atl. Silur. tab. XIV. Soendasche 

Kedoekan. 

Iiexanem. corpore elongato antice latiore quam alto postice compresso, altitudine 5! ad 

6 fere in ejus longitudine absque, 7 ad 6% in ejus longitudine eum pinna caudali; capite 

depresso acuto 4 ad 3? in longitudine corporis aUsque, 5 ad 4? circiter in longitudine cor- 

poris eum pinna caudali; altitudine capitis 1} ad 1}, latitudine 1 et paulo in ejus longi- 

tudine; oculis liberis magis lateraliter quam sursum spectantibus, diametro 5 ad 7! in lon- 

gitudine capitis, diametris 2 ad 5! distantibus ; scuto eapitis valde granoso granulis radia- 

tim vel subradiatim dispositis, paulo longiore quam postice lato, dimidio anteriore sulco 

longitudinali diviso, postice cum crista interparietali confluente; crista interparietali scutiformi, 

basi latiore quam longa, linea mediana carinata, postice late rotundata incisuram ossis inter- 

spinosi lati granulosi carinati scutiformis bialati intrante; rostro depresso convexo oculo lon- 

giore, linea anteriore valde obtuse rotundato; rictu subsemilunari latitudine 2 circiter in 

longitudine capitis; dentibus maxillis et vomero-palatinis pluriseriatis acutis aequalibus parvis 

in vittas subsemilunares dispositis, vitta vomero-palatina in thurmas 4 rotundatas contiguas 
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vel subcontiguas divisa; rictu subinfero; cirris 6 carnosis, supramaxillaribus pectorales at- 

tingentibus vel superantibus, inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longiori- 

bus pectorales attingentibus vel subattingentibus; naribus magnis approximatis, posteri- 

oribus oblongis anterioribus rotundis majoribus; operculis junioribus vix vel non aetate pro- 

vectis valde granosis; margine praeoperculari, osse scapulari et anteriore lineae lateralis parte 

aetate provectis frequenter granulis scabris; osse humerali acuto granoso capite plus duplo 

breviore; axilla poro mucoso conspicuo; dorso lateribusque poris parvis sed conspicuis in 

series simplices transversas distantes parallelas 14 p. m. dispositis; linea laterali inferne ra- 

mulos edente , antice declivi, postice rectiuscula; axilla poro mucoso parum conspicuo; pinna dor- 

sali radiosa acuta corpore vulgo altiore, spina crassa capite paulo ad duplo breviore granosa 

postice et antice apicem versus dentibus parvis serrata; dorsali adiposa dorsali radiosa breviore, 

triplo ad quadruplo ejus longitudinis a dorsali radiosa remota, minus duplo longiore quam 

alta, oblique rotundata; pinnis pectoralibus acutis capite brevioribus, spina crassa dorsali vulgo 

longiore granulosa postice et antice apicem versus dentibus conspicuis serrata; ventralibus 

acutis vel rotundatis pectoralibus multo brevioribus; anali angulata antice vulgo rotundata 

corpore humiliore adiposa multo longiore; caudali profunde incisa lobis acutis superiore inferiore 

longiore 5 circiter in longitudine totius corporis; colore corpore superne profunde olivaceo- 

viridi vel coerulescente-olivaceo , inferne albido vel roseo-margitaceo ; dorso lateribusque superne 

vittis nitente-margaritaceis transversis distantibus parallelis 10 vel pluribus (speciminibus in 

spiritu vini conservatis evanescentibus); pinnis radiis flavescentibus, membrana violascente- 

hyalinis plus minusve fuscoarenatis; adiposa vulgo olivascente; cirris supramaxillaribus olivaceo- 

fuscis vel nigricantibus 

D S Rl SNEDE A1 vel 7719-4 G0 1S /Asetslat. Abre: 

Synon. Bagrus sondaicus CV. Poiss. XIV p. 329, Blkr Verh. Bat. Gen. XXI, I, Silur. 

batav. consp. p. 29. Cantor Catal. Mal. Fish. p. 255. 

Bagre de la Sonde CV. Poiss. XIV p. 329. 

Dagrus javensis CV. Poiss. XIV p. 350. 

Bagre de Java CV. Poiss, XIV p. 330. 

Ikan Kedukan Mal. Batav. 

Hab. Java (Batavia, Bantam, Surabaja, Kammal, Pasuruan), in mari et ostiis fluviorum, 

Madura (Kammal), in mari. 

Sumatra (Palembang), in ostiis fluminis Mussi. 

Banka (Pankalpinang), in aquis fluvio-marinis. 

Borneo (Sinkawang), in aquis fluvio-marinis. 
DELI 

Longitudo 40 speciminum 140" ad 443 

Aanm. De Kedoekan mag gezegd worden met Bagrus gulio CV. 

en Cephalocasis caelatus Blkr de te Datavia het meest voorkomende 

meerval te zijn. De soort houdt zich voornamelijk op, even als de 

Loendoe (Bagrus gulio CV), in de riviermondingen en langs modder- 



129 

achtige stranden waar zij soms in zeer groote hoeveelheden met sleep- 
netten wordt gevangen. Er gaat te Batavia misschien geen dag om 
dat zij niet ter markt wordt gebragt en dikwijls bij praauwen vol. Zij 
is echter van weinig waarde en wordt slechts door de mindere klasse 
der inlandsche bevolking gegeten. 

De soort wordt ruim een halven meter lang doch de ter markt ge- 
bragte voorwerpen zijn in den regel niet veellanger dan 3 tot 5 de- 
cimeters. 

Hexanematichthys sundaicus is levendbarend of althans ontwikke- 
len zich de eijeren in de ovaria tot de grootte van knikkers. De jonge 
vischjes zijn, wanneer de eijeren het moederlijk ligchaam verlaten, ge- 
heel gevormd en bewegen zich zeer levendig op den dan nog grooten 
dojerzak, waarmede zij in den eersten tijd van hun buitenmoederlijk 
bestaan vrij rondzwemmen. De eijeren zijn miet zeer talrijk. Bij 
een groot exemplaar vond ik 16 eijeren ter grootte van kleine knik- 
kers in het linker en 15 eijeren van gelijke grootte in het regter- 
eijernest, doch aan den binnenwand der eijernestholte was boven- 
dien een honderdtal eitjes ter grootte van grove hagelkorrels bevestigd. 

Het darmkanaal, zonder de maag, heeft ongeveer de lengte van het 
geheele ligchaam. De maag vormt een’ grooten blinden mi. die onge- 
veer een de van hare geheele lengte inneemt. Het dudes 
de maag verlatende, gaat langs haar en innig door celweefsel en En 
met haar Rede naar voren tot aan dcs oesophagus of cardia, 
waar het zich naar de regterzijde ombuigt en in het verdere durus 
kanaal overgaat welks kronkelingen door een sterk mesenterium ver- 
bonden zijn. De zwemblaasbuis opent zich in het voorste vierde 
gedeelte der maag, aan haren achterwand. In de maag vond ik 
gewoonlijk kleine konchiferen, gastropoden en krustaceën. De zwem- 
blaas is dikwandig, niet in cellen maar slechts in twee zijdelijke helften 
verdeeld, welke twee door een vlies van elkander afgescheidene zak- 
ken daarstellen. 

Van de vier groepen ploesbeensgehemeltetanden zijn de twee mid- 
delste soms, doch zeer zelden, met elkander vereenigd, even als zulks 

bij sommige soorten van Pangasius het geval is. 

17 
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De kedockan leeft, behalve bij de genoemde eilanden, ook bij 
Pinang en Malakka. 

Bacericutuys Blkr. LiPTANDVISCH. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa posterior adiposa. Dentes 

maxillis et vomero-palatini pluriseriati acuti, vomero-palatini in vit- 

tam semilunarem continuam, inframaxillares in vittam duplicem dis- 

positi. Dentes inframaxillares vitta interna minimi multiseriati, vitta 

externa tri- ad quadriseriati elongati subulati. Cirri carnosi 8, infra- 

maxillares appendiculati. Caput cute glandulosa tectum. Oculi cute 

cephalica velati. Membrana branchiostega radiis 7. Nares distantes, 

posteriores foraminiformes, anteriores tubulatae. Cutis regione postsca- 

pulari villosa. 

Aanm. Ik zonder onder een’ eigen’ geslachtsnaam van de soorten 

van Bagrus af eene zeer merkwaardige soort, welke ik in het jaar 

1852 ontdekte en onder den naam van Bagrus hypselopterus be- 

schreef. Inderdaad bezit deze soort eigenaardigheden in ligchaams- 

bouw en tandenstelsel, welke hare verheffing tot een eigen geslacht 

allezins wettigen. Opmerkelijk vooral is de dentitie der onderkaak. 

De kaakrand zelf is bezet met zeer kleine op talrijke reijen geplaat- 

ste weinig zigtbare tandjes, doch vóór hem, in het tandvleesch en 

alzoo tusschen kaak en onderlip, komt een band priemvormige ligt 
gebogene bewegelijke tanden te voorschijn, welke op drie tot vier 

reijen geplaatst zijn en de eigenlijke onderkaakstanden, evenzeer 

als de tusschenkaakbeens- en ploegbeensgehemelte-tanden, in lengte 

zeer aanmerkelijk overtreffen. Deze dentitie, benevens de aanhang- 

sels waarmede de onderkaaksvoeldraden voorzien zijn, duiden op 
eene groote verwantschap van Bagrichthys met het afrikaansche ge- 

slacht Synodontis, en inderdaad schijnt het in den Indischen archipel 

het geslacht Synodontis te vervangen. Maar het is er nog verre af 
dat Bagrichthys met Synodontis tot een enkel geslacht zou mogen wor- 

den vereenigd. Synodontis toch wijkt van Bagrichthys aanmerkelijk af 
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door algemeenen habitus en den bouw van het kopschild, dat met 
zijne verlengsels ook den nek met een breed schild bedekt; en bo- 

vendien is ook het tandenstelsel er niet geheel hetzelfde, terwijl de 
ploegbeensgehemeltetanden zelfs geheel ontbreken, althans bij Syno- 

dontis macrodon Is. Geoffr. S. Hil., van welke ik deze bijzonderheid 

bepaaldelijk vermeld zie. 

Bagrichthys hypselopterus Blkr. Atl. Silur. tab. XX. Hoogvinnige Lip- 
tandvisch. 

Bagrichth. corpore elongato compresso, altitudine 3% ad 3} in ejus longitudine absque, 

5! ad 5 et paulo in ejus longitudine cum pinna caudali; eapite compresso convexo acutius- 

culo 61 ad 7 in longitudine corporis absque, plus quam 9 ad 11 in longitudine corporis 

cum pinna caudali; altitudine capitis 1 circiter, latitudine 14 ad 14 in ejus longitudine; 

linea rostro-dorsali valde declivi nucha concava rostro valde convexa; oculis lateraliter spec- 

tantibus, diametro 7 ad 8 in longitudine capitis, diametris 2 ad 3 distantibus; scuto capitis 

glabro cute glandulosa tecto, sulco longitudinali basin cristae interparietalis attingente vel 

subattingente diviso; crista interparietali gracili, junioribus glabra aetate provectis rugosa, 

triplo vel plus triplo longiore quam basi lata, apice emarginato os interspinosum 1m elon- 

gatum rugosum recipiente; rostro valde convexo oculo plus duplo longiore linea anteriore 

acutiuscule rotundato; dentibus intermaxillaribus multiseriatis conicis parvis subaequalibus in 

vittam latam bipartitam paulo curvatam, vomero-palatinis pluriseriatis parvis aequalibus in 

vittam gracilem continuam leviter curvatam dispositis; dentibus inframaxillaribus internis 

multiseriatis minimis aequalibus in vittam latam bipartitam vix curvatam dispositis, externis la- 

bialibus setiformibus subulatis inaequalibus leviter curvatis tri-ad quadriseriatis apice fuscescenti- 

bus; ore antico; cirris 8, nasalibus praeoperculum vel operculum, supramaxillaribus os humerale 

attingentibus , inframaxillaribus breviter appendieulatis externis internis longioribus opercula 

attingentibus vel subattingentibus; membrana interbranchiali parum emarginata; operculo et 

osse scapulari glabris; osse humerali valde acuto rugoso ; axilla poro mucoso conspicuo; linea 

laterali antice filis conspicuis nullis vel vix conspicuis, simplice, antice curvata postice recta; 

dorso valde elevato angulato; pinna dorsali radiosa spina longissima et radio 1? corpore 

multo ad plus duplo altiore, spina compressa rugosa postice dentibus conspicuis sursum 

spectantibus serrata; dorsali adiposa dorsali radiosae contigua corpore absque pinna caudali 

minus duplo breviore, dorsali radiosa quintuplo ad sextuplo longiore, quintuplo vel plus 

quintuplo longiore quam alta, margine superiore regulariter convexa; pinnis pectoralibus 

acutis capite non vel paulo longioribus, spina crassa capite non vel paulo longiore rugosa 

postice dentibus parvis serrata; ventralibus acutis pectoralibus paulo vel non brevioribus; 

anali acuta corpore minus duplo humiliore, multo altiore quam longa, dorsali adiposae me- 

diae opposita eaque quintuplo fere ad sextuplo breviore; caudali profunde incisa lobis valde 
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acutis in fila plus minusve productis minus quam 3 in longitudine totius corporis; corpore 

umbrino-fuscescente fasciis 4 latissimis irregularibus fuscis profundioribus, fascia 1* cephali- 

ca, 2* dorso-ventrali, 3° adiposo-postanali, 4* caudali; pinnis adiposa et caudali fuscis, cete- 

ris fusco-violaceis. 

Bee DEAT PST/I0svels ate Ldn eke LO vels VAER AREA Der: 

Syn. Bagrus hypselopterus Blkr Diagnost. Beschr. Vischs. Sumatr. Tiental I—IV Nat. 

Tijdschr. Ned. Ind. III p. 588 tab. 

Hab. Sumatra (Palembang), in flumine Mussi. 

Borneo (Sintang), in flumine Kapuas. 
D] Longitudo 3 speciminum 200'^ ad 402”. 

Aanm. Toen ik deze soort naar mijn kleinste voorwerp voor het 

eerst beschreef, bragt ik haar tot het geslacht Bagrus. Twee later 

ontvangene voorwerpen deden mij echter meerdere bijzonderheden 

in den bouw van dezen merkwaardigen visch waarnemen, welke het 

buiten twijfel stellen, dat hij tot eigen geslacht behoort, hetwelk 
naast Synodontis geplaatst behoort te worden. 

Baacroipes Blkr. BAGRODES. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis et vomere pluriseriati parvi conici vel graniformes, vomeri- 

ni in thurmam rotundam, ovalem vel subsemilunarem indivisam, in- 

framaxillares in vittam simplicem dispositi. Cirri carnosi 8. Oculi 

cute cephaliea toti velati. Membrana interbranchialis non incisa. Mem- 

brana branchiostega radiis 7 vel 8. Nares anteriores tubulatae, pos- 

teriores non tubulatae. Caput cute glandulosa tectum. Dentes spina 

dorsali sursum spectantes. Rostrum conicum. Cutis regione post- 

scapulari villosa. 

Aanm. Ik stelde dit geslacht op in het jaar 1851 naar eene soort 
uit de rivieren van Borneo, welke ik toen Bagroides melapterus 

noemde. Sedert ontdekte ik nog twee soorten, welke tot hetzelfde 

geslacht behooren en welke mij geleerd hebben dat de geslachtsken- 
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merken, vroeger door mij aangegeven, eenige wijziging behooren te 
ondergaan. 

De voornaamste kenmerken, door welke zich Dagroides van het 

geslacht Dagrus (volgens mijne bepaling) onderscheidt, zijn gelegen 

in de dentitie van het gehemelte, waar slechts het ploegbeen, en 

niet de gehemeltebeenderen, tanden draagt; alsmede in het tot ver 

achterwaarts vereenigd of niet uitgesneden zijn van het kieuwvlies, 

en de naar boven gekeerde rugdoorntanden. De drie genoemde ken- 

merken zijn volstrekt bepalend voor het geslacht. Men zou er kun- 

nen bijvoegen den rudimentairen toestand der tusschenkaaksbeende- 

ren, de met de huid van den kop overtrokkene oogen, de kinporiën, 

de plaatsing der aarsvin tegenover het midden der vetvin, het 

geringe aantal kieuwstralen en de kleine bekspleet, doch deze ken- 

merken bezitten ook Leiocassis poecilopterus CV. en Leiocassis mi-. 

cropogon, en zeker maken deze beide soorten een’ overgang uit tot 

Bagroides. Deze beide soorten hebben ook het algemeene der kleur- 

verdeeling van Bagroides, doch 9 tot 11 kieuwstralen, de kieuw- 

vliezen van beide zijden tot geheel naar voren gescheiden, de rug- 

doorntanden naar beneden gerigt en de gehemeltetanden zich 
hoefijzervormig op de gehemeltebeenderen uitbreidende, terwijl er 

de snuit niet kegelvormig maar meer plat is en de bekspleet 

betrekkelijk aanmerkelijk wijder. Ik heb daarom gemeend deze soor- 

ten eene plaats in een eigen geslacht te moeten aanwijzen. 

Bagroides schijnt aan Sumatra en Borneo eigen te zijn. Het is 

bijkans zeker dat dit geslacht op Java niet voorkomt, doch ik vermoed 
dat latere nasporingen het ook van Biliton of Banka zullen doen ken- 

nen. De drie soorten mijner verzameling leven alle in de stroomge- 

bieden der oostkust van Sumatra en een dezer soorten, Bagroides me- 

lanopterus, schijnt ook in alle groote rivieren van Borneo te leven. 

De bedoelde drie soorten laten zich volgens onderstaand schema 

gemakkelijk van elkander onderkennen. 
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I. Dentes vomerini in thurmam rotundam vel ovalem collocati. ^ Pinna analis 

pinna adiposa minus duplo brevior. 

Bagroides melanopterus Blkr. 

II. Dentes vomerini in vittam brevem subsemilunarem dispositi. Pinna analis pinna 
adiposa plus triplo brevior. 

a. Rictus oculi diametro non latior. Spina dorsalis capite non vel vix lon- 

gior. Corpus absque pinna caudali altitudine 5 in ejus longitudine. Den- 

tes maxillis et vomere minimi vix conspicui. 

Bagroides macropterus Blkr. 

b. Rictus oculi diametro duplo fere latior. Spina dorsalis capite multo longior. 

Corpus absque pinna caudali altitudine 4 et paulo in ejus longitudine. 

Dentes maxillis et vomere valde conspicui. 

Bagroides macracanthus Dlkr. 

Bagroides melanopterus Blkr, Vierde Bijdr. ichth. Borneo, Nat. 

Tijdschr. Ned. Ind. II p. 204. Atl. Silur. tab. XVIII fig. 3. 

Zwartvinnige Bagrodes. 

Bagroid. corpore elongato compresso, altiore quam lato, altitudine 4 ad 4 et paulo in 

ejus longitudine absque, 5} ad 5 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite acuto con- 

vexo conico 4! ad 5 fere in longitudine corporis absque, 5} ad 6 et paulo in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine et latitudine capitis 11 ad 14 in ejus longitudine; 

oculis lateraliter spectantibus, diametro 5 ad 5 et paulo in longitudine capitis, diametro 

1 ad lj distantibus; scuto capitis laevi, sulco longitudinali basin cristae interparietalis 

attingente vel subattingente diviso; crista interparietali junioribus glabra aetate provectis 

rugosula, gracili, plus triplo longiore quam basi lata, convexa, apice os interspinosum 

1m trigonum vel ovale vix longius quam latum glabrum vel rugosulum attingente; rostro 

convexo rotundato, ante rictum prominente, oculo minus duplo longiore, linea anteriore 

acutiuscule rotundata; naribus anterioribus tantum tubulatis, posterioribus orbitae appro- 

ximatis oculi diametro fere a maribus anterioribus remotis; rictu infero oculi diametro 

duplo fere latiore; labiis latis carnosis subvillosis; dentibus maxillis conicis acutiusculis 

multiseriatis, serie externa ceteris paulo longioribus, maxilla superiore in vittam brevem 

transversam, maxilla inferiore in vittam formam fere equini subreferentem dispositis; den- 

tibus vomerinis graniformibus obtusis in thurmam ovalem vel rotundam collocatis; mento 
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poris 6 vix conspicuis „°°; cirris 8 gracilibus, nasalibus supramaxillaribus brevioribus 

regionem postocularem , supramaxillaribus operculum vel os humerale, inframaxillaribus ex- 

ternis inframaxillaribus internis longioribus aperturam branchialem fere attingentibus; mem- 

brana interbranchiali non vel vix emarginata; operculo glabro; osse humerali lato, rugoso , 

capite multo breviore, postice acuto; axilla poris mucosis 2 vel 1 conspicuis; linea laterali 

antice valde filosa, simplice, rectiuscula; pinna dorsali radiosa acuta, corpore humiliore, mi- 

nus duplo altiore quam basi longa, spina valida capite vulgo (sed non semper) breviore, 

striata, postice dentibus validis apice sursum spectantibus serrata; dorsali adiposa longitudine 

dorsalis radiosae a dorsali radiosa remota eaque duplo circiter longiore, triplo circiter longi- 

ore quam alta, margine superiore obliquo convexo; pinnis pectoralibus acutis, capite paulo 

vel non longioribus, spina valde crassa spina dorsali vulgo (sed non semper) longiore stri- 

ata postice dentibus magnis serrata; ventralibus acutiuscule rotundatis pectoralibus multo 

brevioribus; anali mediae adiposae opposita, corpore humiliore, obtusa, rotundata, paulo al- 

tiore quam basi longa, adiposa minus duplo breviore; caudali profunde incisa lobis acutis , 

superiore inferiore paulo longiore 42 ad 5 in longitudine totius corporis; colore corpore 

flavo-umbrino, pinnis aurantiaco-flavo; fasciis corpore latis transversis valde irregularibus 

transversis nigricante-violaceis 4; fascia 1* cephalica, 2* dorso-ventrali, 3* dorso-anali adipo- 

sam intrante, 4* caudali; fasciis frequenter circa lineam lateralem unitis et semper vitta 

longitudinali flavo-umbrina percursis; pinnis dorsali radiosa, pectoralibus, ventralibus et 

anali dimidio libero violaceo-nigris; caudali margine posteriore medio vulgo nigricante-viola- 

ceo limbata. 

B. 7 vel 8. D. 17. P. 19. V. 1/5. A. 5/11 ad 5/13. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Habit. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin, Kahajan, Sintang, Sambas) in fluviis. 

Longitudo 21 speciminum 128" ad 205”. 

Aanm. Mijne bovenaangehaalde beschrijving was slechts naar een 
paar voorwerpen genomen, de eenige welke ik toen bezat. Sedert 

ontving ik, zoowel van Sumatra als van Borneo, eene groote rei voor- 

werpen van dezelfde soort, welke mij in staat heeft gesteld de ou- 

dere beschrijving aan te vullen. Het normale aantal kieuwstralen is 
ry / en niet 8, welk laatste aantal ik slechts bij een enkel voorwerp 

vond. 

De soort is veel korter van ligchaam en staart dan de beide vol- 

gende en zeer merkwaardig door hare korrelachtige ploegbeenstan- 
den, welke zeer talrijk zijn en in eene ronde of ovale groep geplaatst. 

Zij onderscheidt zich voorts van de volgende door hare veel kortere 

vetvin, breed schouderbeen en sterke rugdoorn- en borstvindoorn- 

tanden. 
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De bandteekening, hoezeer in algemeene trekken standvastig de- 

zelfde, biedt bij de verschillende voorwerpen talrijke schakeringen 

aan ten opzigte van de breedte, vereeniging en voorzettingen der 

banden. 

Bagroides macropterus Blkr, Nieuwe Tientall. Vischsoort. Sumatra, 

Natuurk. ‘Tijdschr. v. Ned. Indië V p. 515, Atl. Silur. tab. 

XIX fig. 2. Grootvinnige Bagrodes. 

Bagroid. corpore elongato compresso, multo altiore quam lato, altitudine 5 circiter in 

ejus longitudine absque, 6} ad 6j in ejus longitudine cum pinna caudali; capite acuto con- 

vexo conico 6 circiter in longitudine corporis absque, 7$ circiter in longitudine corporis 

cum pinna. caudali; altitudine capitis 1} ad 1j, latitudine 1j circiter in ejus longitudine; 

oculis lateraliter spectantibus, diametro 5 circiter in longitudine capitis, diametro 1} 

ad 1i distantibus; scuto capitis laevi vel rugis aliquot longitudinalibus tantum, sulco lon- 

gitudinali basin cristae interparietalis fere attingente diviso; crista interparietali junioribus 

glabra, aetate provectis rugosa, gracili, triplo circiter longiore quam basi lata, convexa, 

apice gracili os interspinosum Im elongatum laeve vel rugoso-granosum attingente; rostro 

valde convexo compresso, ante rictum prominente, oculo minus duplo longiore, linea ante- 

riore acute rotundato; naribus posterioribus orbitae approximatis, oculi diametro circiter a 

naribus anterioribus remotis; rictu infero oculi diametro non latiore; labiis carnosis leviter 

villosis ; dentibus parvis, maxillis pluriseriatis in vittas breves parum curvatas, vomerinis in 

thurmam parvam subsemilunarem dispositis; cirris 8 gracilibus, nasalibus regionem postocula- 

rem, supramaxillaribus nasalibus longioribus operculum vel os humerale, inframaxillaribus 

externis inframaxillaribus internis longioribus aperturam branchialem attingentibus; membrana 

interbranchiali non emarginata; operculo glabro; osse humerali vix vel non rugoso, capite paulo 

breviore, postice acuto; axilla poris mucosis 2 vell conspicuis; linea laterali antice filosa sim- 

plice rectiuscula; pinna dorsali radiosa acuta convexa corpore non vel vix humiliore, duplo 

circiter altiore quam basi longa, spina mediocri capite vix vel non longiore, striata, postice 

dentibus mediocribus apice sursum spectantibus serrata; dorsali adiposa dorsali radiosae valde ap- 

proximata , dorsali radiosa plus quadruplo longiore, quintuplo circiter longiore quam alta, mar- 

gine superiore oblique convexa; pinnis pectoralibus acutis capite paulo longioribus, spina 

valida spina dorsali crassiore sed vix vel non longiore striata postice dentibus validis ser- 

rata; ventralibus acutiuscule rotundatis pectoralibus brevioribus; anali mediae adiposae op- 

posita, corpore humiliore, obtusa, convexa, paulo altiore quam basi longa, adiposa plus triplo 

ad quadruplo fere breviore; caudali profunde incisa lobis acutis, lobo superiore inferiore 

rbeviore valde acuto 4 et paulo ad 4% in longitudine totius corporis; colore corpore flaves- 

cente-umbrino, pinnis flavescente; corpore fasciis 4 latis transversis irregularibus nigrican- 

te-violaceis spatiis intermediis multo latioribus, faseia 1* frontem, vertieem regionemque 
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temporalem amplectente, fascia 2* dorso-ventrali dorsali radiosa multo latiore et axillam et 

pinnas ventrales versus descendente, fascia 3° dorso-anali anali non graciliore et marginem 

adiposae superiorem attingente, fascia 4* caudali anali latiore et adiposam intrante; fasciis 

corpore linea laterali vitta longitudinali flava percursis; pinnis, adiposa et caudali exceptis, 
dimidio libero nigricante-violaceis. 

BAD AREN 1/9. Vs 1/55 As 3/12 vel 3/11 Cy 1/15/1 et. Tat brev, 

Habit, Sumatra (Palembang, Moarakompeh), in fluviis. 

Longitudo 2 speciminum 152" et 256”, 

Aanm. Even als Bagroides macracanthus is de onderwerpelijke 

soort tot nog toe slechts van de stroomen der Oostkustlanden van 

Sumatra bekend. Ik ontdekte haar in 1853 en beschreef haar ter 

bovenaangehaalde plaatse. Sedert kwam ik nog in het bezit van een 
kleiner voorwerp. Deze soort is opmerkelijk door hare kleine bek- 
spleet, rudimentaire tusschenkaaksbeenderen en weinig ontwikkeld 
tandenstelsel. De tanden in kaken en ploegbeen zijn niet alleen in 
slechts kleine groepjes geplaatst, maar zelve zoo klein, dat voor eene 
eenigzins juiste waarneming eene goed vergrootende lens onmisbaar 
is. Bij geen mijner beide voorwerpen heb ik de kinporiën kunnen 
waarnemen, welke bij de andere soorten van het geslacht aanwezig 
zijn, doch ik geloof dat ze evenzeer bestaan, vermits hare waarne- 
ming bij meerdere voorwerpen van Bagroides melanopterus insgelijks 
moeijelijk was. Zij zijn bij de weinig ontwikkelde onderkaak van 
onderwerpelijke soort misschien zeer klein en vallen daardoor moei- 
jelijk onder het bereik der waarneming. 

Bagroides macracanthus Blkr, Overz. den Ichthyol. van Sumatra, 

Nate dechraaNedSe Tdi VB ps Sse Avie lue Lal TE 
fig. 1. Langdoornige Bagrodes. 

Bagr. corpore elongato compresso, multo altiore quam lato, altitudine 4 et paulo in ejus 

longitudine absque, 51 circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; capite acutiusculo 5 1 j À 8 p p 
convexo conico 5$ circiter in longitudine corporis absque, 7 et paulo in longitudine corpo- 
ris cum pinna caudali; altitudine capitis 1} circiter, latitudine 14 circiter in ejus longitudi- 
ne; oculis lateraliter spectantibus, diametro 42 circiter in longitudine capitis, diametro 1 et 
paulo distantibus; scuto capitislaevi, sulco longitudinali basin cristae interparietalis attingen- 
te diviso; crista interparietali rugosa, gracili, plus triplo longiore quam basi lata, rectiuscula, 

18 



apice gracili os interspinosum 1™ valde elongatum gracile glabrum attingente; rostro valde 

convexo rotundato, ante rictum prominente, oculo minus duplo longiore, linea anteriore 

acutiuscule rotundato; naribus posterioribus orbitae approximatis oculi diametro circiter 

a naribus anterioribus remotis; rictu infero oculi diametro multo sed minus duplo latiore; 

labiis carnosis leviter villosis; dentibus maxillis et vomerinis bene conspicuis in thurmas 

semilunares vel subsemilunares dispositis, dentibus maxillis conicis obtusiusculis rectis serie 

externa dentibus ceteris majoribus; mento poris 6 bene conspicuis °°; cirris 8 gracili- 

bus, nasalibus supramaxillaribus brevioribus oculi partem posteriorem, supramaxillaribus 

operculum, inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus aperturam bran- 

chialem attingentibus; membrana interbranchiali non vel vix emarginata; operculo gla- 

bro; osse humerali vix vel non rugoso, capite multo breviore, postice acuto; axilla poris 

mucosis 2 vel l conspicuis; linea laterali antice vix filosa, simplice, rectiuscula; pinna 

dorsali radiosa acuta, corpore paulo altiore, plus duplo altiore quam basi longa, spina me- 

dioeri capite multo longiore leviter striata postice dentibus valde conspicuis apice sursum 

spectantibus serrata; dorsali adiposa dorsali radiosae valde approximamata, dorsali radiosa 

plus quadruplo longiore, quintuplo circiter longiore quam alta, margine superiore sat re- 

gulariter convexa; pinnis pectoralibus acutis capite non vel paulo longioribus, spina me- 

diocri spina dorsali non crassiore et multo breviore striata postice dentibus validis ser- 

rata; ventralibus obtusiuseule rotundatis pectoralibus brevioribus; anali mediae adiposae 

opposita, corpore humiliore, obtusa, convexa, altiore quam basi longa, adiposa quadruplo 

circiter breviore; caudali profunde incisa lobis acutis, lobo superiore inferiore longiore 4% 

circiter in longitudine totius coporis; colore corpore umbrino-fusco fasciis 4 latis transversis 

diffusis irregularibus nigricante-fuscis, fascia 1° cephalica, 2* dorso-ventrali, 3° dorso-anali, 

4* caudali; pinnis fuscescentibus. 

B. 7. D. 1/7. P. 1/9. V. 1/5. A. 4/11 vel 3/12. C, 1/15/1 et lat. brev. 

Habit. Sumatra orientalis, ubi confluunt flumina Lamatang et Enim dicta, 

Longitudo speciminis unici 240". 

Aanm. Het voorwerp, naar hetwelk de bovenstaande beschrijving 

is ontworpen, bevindt zich in een’ onvoldoenden toestand van bewa- 

ring, wat de kleuren betreft. Ik hield het er vroeger zelfs voor dat 

de kleur van het geheele ligchaam bruin was, doch door de kleur- 

teekening der andere soorten van Bagroides en van verwante soorten 

van Bagrus oplettend gemaakt, heb ik mijn voorwerp nader onder- 

zocht en hoezeer de afscheiding der kleuren niet scherp is, kan men 

er toch nog aan ontwaren, dat deze soort overeenkomstige wolk- of 

bandteekening heeft als Bagroides melanopterus en Bagroides ma- 

cropterus, eene bandteekening welke echter onduidelijk uitkomt we- 

gens het meer donkere van de grondkleur des ligchaams. 



Bagroides macracanthus is het naaste verwant aan Bagroides ma- 

eropterus, doch onderscheidt er zich zeer zeer duidelijk van door 

grootere bekspleet, meer ontwikkeld tandenstelsel, hooger ligchaam, 

betrekkelijk grooteren kop, stomperen snuit, langeren rugdoorn, enz. 

Lerocassis Blkr. GLADSCHILDVISCH. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis et vomero-palatini parvi acuti, vomero-palatini in vittam 

transversam continuam, inframaxillares in vittam simplicem dispositi. 

Cirri carnosi 8. Oculi cute cephalica toti velati. Membra interbran- 

chialis profunde incisa. Membrana branchiostega radiis 9 ad 11. 

Pori inframaxillares conspicui. Nares anteriores tubulatae, posteriores 

non tubulatae. Caput cute glandulosa tectum. Dentes spina dorsali 
deorsum spectantes. Rostrum depressum. Cutis regione postscapu- 

lari villosa. 

Aanm. Door algemeenen habitus, kleurteekening en bedekte oogen 
is dit geslacht verwant aan Bagroides en Bagrichthys. Van beide 
verschilt het voornamelijk door het diep uitgesnedene tusschenkieuws- 

vlies, door de naar beneden gekeerde rugdoorntanden, platten snuit 

en talrijker kieuwstralen. Bij de bekende soorten is de huid der 

voorste zijlijnstreek fluweelachtig behaard en de zijlijn van korte draad- 
vormige aanhangsels voorzien, hetwelk eene verwantschap te meer 

daarstelt met geslachten Bagroïdes en Bagrichthys. 

Tot dit geslacht behoort Bagrus poecilopterus K. v. H., terwijl 

ik zelf nog een’ nieuwen vorm van hetzelfde geslacht ontdekte in 

mijne vroegere Bagrus micropogon. Bij mijne beide soorten bevin- 
den zich 6 goed zigtbare kinporiën, welke in twee ongelijkbeenige 
driehoeken naast elkander zijn geplaatst. 

Mijne soorten laten zich naar volgend schema onderkennen. 
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I. Linea lateralis simplex (non ramosa). 

a. Altitudo capitis 14 circiter in ejus longitudine. - Crista interparietalis os inter- 

spinosum Je attingens plus duplo longior quam basi lata. 

Leiocassis poecilopterus Blkr. 

b. Altitudo capitis 2 circiter in ejus longitudine. Crista interparietalis longe 

ante ossa interspinosa desinens, oculi vix longior. 

Leiocassis micropogon Blkr. 

Leiocassis poecilopterus Blkr, Atl. Silur. tab. XVIII fig. 2. Moogkop- 
pige Gladschivildsch. 

Leioc. corpore elongato compresso, altiore quam lato, altitudine 4 et paulo in ejus longi- 

tudine absque, 5 et paulo in ejus longitudine cum pinna caudali; capite depressiusculo co- 

nico acuto 93 circiter in longitudine corporis absque, plus quam 4} in longitudine corporis 

cum pinna caudali; altitudine et latitudine capitis 1} circiter in ejus longitudine; oculis 

magis lateraliter quam sursum spectantibus, diametro 6 circiter in longitudine capitis, dia- 

metro 1% circiter distantibus; scuto capitis laevi nec granuloso nec rugoso, sulco longitudinali 

basin cristae interparietalis attingente vel subattingente diviso; crista interparietali elongata, 

oculo duplo longiore, plus duplo longiore quam basi lata, laevi, apice os interspinosum gla- 

brum acutum attingente vel subattingente ; rostro convexo, ante os prominente , oculo non 

plus duplo longiore, linea anteriore subsemilunariter rotundato; naribus posterioribus minus 

oculi diametro ante orbitam perforatis, plus oculi diametro a naribus anterioribus remotis ; 

dentibus pluriseriatis conicis parvis, intermaxillaribus in vittam leviter curvatam, vomero- 

palatinis et inframaxillaribus in vittam formam ferri equini referentem dispositis, inframaxil- 

laribus et intermaxillaribus serie externa seriebus internis paulo longioribus; cirris 8 gracilibus, 

nasalibus et supramaxillaribus oculum attingentibus, inframaxillaribus externis inframaxillari- 

bus internis longioribus oculum non attingentibus; ore infero; mento poris 6 conspicuis „°°; 

operculo osseque scapulari laevibus; osse humerali venuloso; axilla poro mucoso vix conspi- 

cuo; linea laterali antice filosa, simplice, rectiuscula; pinna dorsali radiosa acuta convexa, cor- 

pore humiliore, multo altiore quam basi longa, spina mediocri 1} circiter in longitudine ca- 

pitis, rugosa, postice denticulis conspicuis serrata; dorsali adiposa tota fere ejus longitudine a 

dorsali radiosa remota, dorsali radiosa minus duplo longiore, triplo circiter longiore quam 

postice alta, margine superiore obliquo convexo; pinnis pectoralibus acutis 14 ad 12 in lon- 

gitudine capitis, spina crassa spina dorsali non longiore rugosa postice dentibus conspicuis ser- 
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rata; ventralibus acutiusculis angulatis vel rotundatis pectoralibus brevioribus; anali corpore 

multo humiliore obtusa rotundata, longiore quam alta, dorsali adiposa vix breviore; caudali 

profunde incisa lobis acute rotundatis subaequalibus 5 circiter in longitudine totius corporis; 

colore corpore fuscescente- vel umbrino-rufo, fasciis latis transversis irregularibus profunde 

fuscis, 1* nucho-opereulari, 2* dorso-ventrali, 3* adiposa-anali, 4* caudali; fasciis linea late- 

rali vitta longitudinali umbriua percursis; pinnis umbrino-rufis nigricante-fusco late bifas- 

ciatis; iride coerulea. 

B. 10 vel 11. D. 1/7. P. 1/7 vel 1/8. V. 1/5. A. 4/12. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Synon. Bagrus poecilopterus K. v. H. CV. Poiss. XIV p. 320. 

Bagre d nageoires variées CV. Poiss. XIV p. 320. 

Bayrus (Bagrus) ramentosus Müll. Trosch. Hor. ichthyol. III p. 7 iv] 
"X 

Hab. Java (Buitenzorg), in fluviis. 
4 

Longitudo speciminis descripti 187”. 

Aanm. Van Hasselt ontdekte deze soort tijdens zijne reis in de 

residentie Bantam, waar zij in de rivier van Lebak werd gevangen. 

Ik dacht vroeger haar teruggevonden te hebben in voorwerpen van 

Borneo, Sumatra, Banka en Biliton, doch sedert heb ik uit het Bui- 

tenzorgsche een voorwerp ontvangen, hetwelk zonder twijfel tot Ba- 

grus poecilopterus K. v. H. behoort doch stellig soortelijk verschilt 

van de voorwerpen, welke ik vroeger onder den naam van Bagrus 

mieropogon en Bagrus poecilopterus heb beschreven. Ik heb mij van 

de identiteit van dat voorwerp met Bagrus poecilopterus K. v. H. 

kunnen overtuigen, vermits ik in het bezit ben van eene teekening 

dier soort, nagelaten door Van Hasselt en welke in grootte, vormen 

en kleuren zoo juist aan mijn bovenbeschreven voorwerp beantwoordt 

dat aan de gelijkheid der soort niet te twijfelen valt, Mijne Bagrus 

micropogon, welke ik in mijne Bijdrage tot de kennis der ichthyolo- 

gische fauna van Biliton (Nat. Tijdschr. Ned. Ind. III 1852 p. 94) 

als eene nieuwe soort opstelde doch later, in mijne zevende Bijdra- 

ge tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo (Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. V p. 445), onder Bagrus poecilopterus K. v. H. bragt, be- 

hoort alzoo inderdaad als eene eigene soort beschouwd te worden, 

zooals uit de de hieronder volgende beschrijving zal blijken. 

De soort is in de groote Histoire naturelle des Poissons kortelijk 

beschreven. Het is echter niet juist wat daar is vermeld, dat de 
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rugdoorn niet getand en de borstvin bijkans niet getand zou zijn, 
evenmin als dat de borstvin en rugvin elke slechts 6 stralen zouden 

hebben. 

Behalve het boven beschreven voorwerp bezit ik nog een zeer 

jeugdig individu dezer soort van slechts 34” lengte, hetwelk in de 

wezenlijke kenmerken met het volwassen voorwerp overeenkomt. 

Volgens de beschrijving van Bagrus (Bagrus) ramentosus door de 
heeren J. Müller en Troschel, moet die soort zeer na verwant zijn 

aan Leiocassis poecilopterus Blkr, en ik zou zelfs geneigd zijn beide 

voor identisch te houden, indien in de bedoelde beschrijving geene 

sprake was van eenige hoezeer geringe verschillen in de lengte ver- 

houdingen van den kop, enz. De opgave der woonplaats welke luidt 

v Amerika", verdient geenszins een onbepaald vertrouwen, vermits de 

soort gezegd wordt uit Bloch's verzameling afkomstig te zijn en ieder 

ichthyoloog weet welke waarde veelal aan Bloch's opgaven omtrent 

de woonplaatsen der door hem beschrevene buiten-europesche soorten 

te hechten is. Ik geloof veeleer dat Bagrus ramentosus in den Soenda- 

archipel te huis behoort en niet wezenlijk verschilt van Leiocassis 

poecilopterus. 

Leiocassis micropogon Blkr, Atl. Silur. tab. XVIII fig. 1. Laagkop- 
pige Gladschildvisch. 

Leioc. corpore elongato antice aeque lato circiter ac alto postice compresso, altitudine 5! 

ad 6 in ejus longitudine absque, 61 ad 8 fere in ejus longitudine cum pinna caudali; ca- 

pite depressiusculo conico acuto 3% ad 932 in longitudine corporis absque, plus quam 4 ad 

2 in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 2 circiter, latitudine 14 ad 

1? in ejus longitudine; oculis magis sursum quam lateraliter spectantibus, diametro 6 ad 8 

in longitudine capitis, diametro 1 ad 1l distantibus; scuto capitis laevi nee granuloso nec 

rugoso, sulco longitudinali basin cristae interparietalis attingente vel subattingente diviso; 

crista interparietali brevi, oculo vix longiore, minus duplo longiore quam basi lata, laevi, 

longe ab ossibus interspinosis glabris remota; rostro convexo ante os prominente juvenilibus 

oculo minus duplo, aetate provectis oculo plus duplo longiore, linea anteriore semilunariter 
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rotundato; naribus posterioribus minus oculi diametro ante orbitam perforatis, plus oculi 

diametro a naribus anterioribus remotis; dentibus pluriseriatis conicis parvis, intermaxilla- 

ribus in vittam leviter curvatam, vomero-palatinis et inframaxillaribus in vittam formam ferri 

equini referentem dispositis, inframaxillaribus et intermaxillaribus serie externa seriebus in- 

ternis longioribus; cirris 8 gracilibus longitudine valde variantibus, nasalibus oculum subat- 

tingentibus vel superantibus, supramaxillaribus oculum vel praeoperculum vel operculum at- 

tingentibus, inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus supramaxilla- 

ribus brevioribus; ore infero; mento poris 6 conspicuis oi operculo ossibusque sca- 

pulari et humerali laevibus; axilla poro mucoso vix vel non conspicuo; linea laterali anti- 

ce filosa, simplice, rectiuscula; pinna dorsali radiosa acuta, convexa, corpore non vel vix 

altiore, multo altiore quam basi longa, spina mediocri 12 ad 2 in longitudine capitis ru- 

gosula postice dentibus parvisserrata; dorsali adiposa plus dimidia ejus longitudine a dor- 

sali radiosa remota, dorsali radiosa plus duplo longiore, plus triplo longiore quam postice 

alta, margine superiore obliquo convexo; pinnis pectoralibus acutis 1? ad 11 in longitu- 
3 

dine capitis, spina valida spina dorsali paulo longiore vel breviore rugosa postice dentibus 

valde conspicuis serrata; ventralibus acute vel acutiuscule rotundatis pectoralibus brevioribus; 

anali aetate provectioribus corpore humiliore, obtusa, rotundata, longiore quam alta, dorsali 

adiposa breviore; caudali profunde incisa lobis acutis vel acute rotundatis subaequalibus 5 

ad 5! in longitudine totius corporis; colore corpore fuscescente- vel umbrino-rufo, fasciis 

4 latis transversis irregularibus profunde fuscis, 1* nucho-operculari, 2* dorso-ventrali, 3* 

adiposo-anali, 4* caudali; fasciis omnibus fascia cephalo-caudali fusca vitta umbrina percursa 

unitis; pinnis umbrino-rufis nigricante-fusco late uni-vel bifasciatis. 

Beoivela lO: D A /i Bie 1/8: VS MA 42e velt 5/ B1 Cel lo/iwetelata brev: 

Syn. Bagrus micropogon Blkr, Bijdr. Ichth. Bilit. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. III p. 94 

(juvenis). 

Dagrus poecilopterus Blkr, Zevende Bijdr. ichth. Born. Nat. T. Ned. Ind. V p. 

445 (nec K. v. H., CV). 

Hab. Sumatra (Palembang, Lahat), in fluviis. 

Banka (Marawang), in fluviis. 

Biliton (Tjirutjup), in fluviis. 

Borneo (Sambas), in fluviis. 

Longitudo 6 speciminum 79’” ad 198". 

Aanm. Mijne vroegere beschrijving dezer soort is hierboven ver- 

beterd na vergelijking met de ware Bagrus poecilopterus K. v. H. 

Niettegenstaande hare groote overeenkomst met de door Van Has- 

selt ontdekte soort, is zij daarvan stellig verschillende en gemakke- 

lijk daarvan te onderkennen aan haar slanker ligchaam, veel lange- 

ren kop (welks hoogte tweemaal in zijne lengte gaat) en aan het 

korte tusschenwandbeensuitsteeksel, dat niet of slechts weinig lauger 
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is dan het oog en op lange na niet tot aan de tusschendoornsbeen- 

deren reikt. 

Ik heb deze soort nog niet van Java ontvangen, evenmin als de 

eigenlijke Bagrus poecilopterus K. v. H. van eenig ander der Soen- 

da-eilanden buiten Java. Beide soorten schijnen ongeveer dezelfde 

lengte te bereiken. 

Bacnus Blkr. — PENNEVISCH. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis et vomero-palatini pluriseriati parvi acuti, vomero-palatini 

in vittam semilunarem continuam, inframaxillares in vittam simplicem 

dispositi. Cirri carnosi 8. Oculi liberi. Membrana branchiostega 

radiis 8 ad 13. Nares anteriores tubulatae, posteriores non tubula- 

tae. Membrana interbranchialis profunde incisa. Poriinframaxillares 

conspieui nulli. Pinna caudalis biloba. 

Aanm. Zooals het geslacht Bagrus hier is omschreven bevat het 

nog talrijke soorten, welke alle tot het oostelijk halfrond behooren. 

Dit geslacht laat zich in natuurlijke groepen splitsen, elke ver- 

tegenwoordigd door verscheidene soorten, welke in habitus en bouw 

groote overeenkomst hebben, doch van de soorten der overige groe- 

pen niet verschillen door kenmerken, gewigtig genoeg om ze onder 

een eigen geslacht te brengen. 

Een dier groepen is kenbaar aan den zeer platgedrukten kop, wel- 

ke, over de operkels gemeten, breeder is dan of even breed als de 

hoogte des ligchaams, en aan den evenzeer platten en breeden snuit. 

De oogen zijn gedeeltelijk naar boven gekeerd, terwijl er de vetvin 

goed ontwikkeld is en langer of althans niet of naauwelijks korter 

dan de aarsvin. "lot deze groep behooren 5 soorten van mijn kabinet, 

t. w. Bagrus nemurus CV., Bagrus Hoevenii Blkr, Bagrus planiceps 

CV. en Bagrus Wyckii Blkr van den Indischen archipel, en Bagrus 

aor CV. van Bengalen. Voorts breng ik daartoe Bagrus aorinus Va- 
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lenc., Bagrus Lamarrii CV., Bagrus corsula CV., Bagrus halepensis 

CY. en, hoezeer met minder zekerheid, Bagrus oculatus CV. en Ba- 

grus limbatus Richds. 

Zene tweede groep heeft het ligehaam en den kop meer zamenge- 

drukt en de oogen zijdelings geplaatst. De vetvin is er goed ontwikkeld 

en gewoonlijk veel langer, nooit korter, dan de aarsvin. Van deze 

groep bezit ik verscheidene soorten, t. w. Bagrus cavasius CV., agrus 

keletius CV. en Bagrus tenggara CV. van Bengalen en Bagrus ma- 

cronema Blkr, Dagrus micracanthus Blkr en Bagrus Wolffii Blkr van 

den Indischen Archipel. Voorts breng ik daartoe nog Dagrus bayad 

CV., Bagrus docmac CV., Bagrus vittatus CV., Bagrus stenomus CV. en 

Bagrus batasio CV. 

Eene derde groep eindelijk is het naaste verwant aan de voorgaan- 

de wat bouw van kop en ligchaam aangaat en onderscheidt er zich 

voornamelijk van doordien de vetvin er weinig ontwikkeld is en kor- 

ter dan de aarsvin. Hiertoe behoort Bagrus gulio CV., welke soort 
ik bezit van Java en Bengalen, alsmede Bagrus birmannus CV., Ba- 

grus trachacanthus CV., Bagrus laticeps Rüpp. en waarschijnlijk ook 
Bagrus tengana CV. 

Behalve de talrijke bovengenoemde soorten, is er nog eene andere, 

welke niet geheel in een der omschreven groepen past en misschien 

tot eene andere tvpe behoort. Ik bedoel Bagrus calvarius Blkr, 
van welke soort in de Ichthyographia Chinae borealis van den heer 
Steph. Basilewski eene fraaije afbeelding onder den naam van Silurus 

calvarius is medegedeeld. Deze soort komt mij voor nog het naaste 

verwant te zijn aan de soorten der groep van Bagrus nemurus CME, 

doch de aarsvin is er aanmerkelijk langer dan de vetvin, welke toch 
zelve niet korter is dan de eerste rugvin. 

Meerdere schrijvers hebben bijdragen geleverd tot de kennis der 
soorten van Bagrus, welke den Indischen Archipel bewonen. In de- 
zen archipel is het geslacht echter geheel beperkt tot de Soenda-eilan- 

19 
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den en daarom vindt men van geene enkele soort gewag gemaakt bij 
de schrijvers, welke meer uitsluitend over de visschen van den Moluk- 

schen Archipel gehandeld hebben, zooals Valentyn, Ruysch, Renard. 

Nieuhof heeft het eerst eene soort van Bagrus van den Indischen 

archipel bekend gemaakt in zijne Gedenkweerdige Zee- en Lantreize. 

Uit de afbeelding welke hij daarvan heeft gegeven en welke behoort 

bij zijne beschrijving van den Pennevisch, is herkenbaar dat hij Ba- 
grus gulio heeft bedoeld. 

Baerus gulio CV. bleef lang de eenige soort van het geslacht, welke 

men van deze gewesten kende en het was eerst na de komst op Java 

van Kuhl en Van Hasselt, dat het voorkomen in den Indischen ar- 

chipel en in het bijzonder op Java, van meerdere soorten van Bagrus 

bekend werd. In eene door hen nagelatene teekening heb ik her- 

kend Bagrus planiceps, doch nog andere door hen ontdekte soorten 

zin naar Europa gezonden en hebben gediend bij de zamenstelling 

van het groote vischwerk van den nieuweren tijd. 

In het 4° deel der groote Histoire naturelle des Poissons heeft de 

heer Valenciennes 11 soorten van Bagrus van den Indischen archipel 

(alle van Java) vermeld. Behalve echter dat niet alle die soorten 

aannemelijk zijn, vallen 3 daarvan, Bagrus poecilopterus K. v. H., 

Bagrus sondaicus CV. en Bagrus javensis CV. buiten het geslacht 

Bagrus. De overige 8 soorten zouden zijn. 

1 Bagrus cavasius CV. 5 Bagrus abbreviatus CV. 

2 v  keletius CV. 6 5  planiceps CV. 
3 v  nigriceps CV. j »  anisurus CV. 

4 " stenomus CV. 8 ; |. nemurus CV. 

Na eene naauwgezette studie ben ik tot de meening gekomen, dat 

meerdere dezer 8 soorten behooren te vervallen of tot andere soorten 

terug te brengen zijn. 
Bagrus cavasius CV. eene bengaalsche soort, komt op Java niet voor. 

De voorwerpen van Java, welke door den heer Valenciennes daarvoor 

gehouden zijn, behoorden waarschijnlijk tot mijne na aan Dagrus ca- 

vasius verwante Dagrus macronema. Ik vermoed dat dezelfde mis- 

vatting heeft plaats gehad ten opzigte van Bagrus keletius, insgelijks 
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eene bengaalsche soort. En zelfs komt het mij voor, dat Bagrus ni- 
griceps CV. geene van Bagrus macronema verschillende soort voor- 

stelt. Indien mijne meening ten deze juist is, behooren alzoo de 3 

eerste der 9 bovengenoemde soorten, voor zooverre zij tot Java be- 

trekking hebben, tot mijne Bagrus macronema te worden terugge- 

bragt. — Bagrus abbreviatus CV. is mijns inziens geene andere soort 

dan Bagrus gulio CV. en valt daarmede alzoo te zamen. 

Verder komt het mij voor, dat Bagrus anisurus CV. dezelfde soort 

voorstelt als Bagrus planiceps CV., zoodat deze beide soorten tot eene 

enkele behooren te worden gerekend. 

Alzoo zouden de 8 soorten der groote Histoire naturelle des Pois- 

sons terug te brengen zijn tot de volgende. 

1 Bagrus nemurus CV. 

2 » planiceps CV. = Bagrus anisurus CV. 

3 »  macronema Blkr = Bagrus nigriceps CV. en Bagrus cavasius en kele- 
tius CV. (javasche voorwerpen). 

" stenomus CV., mij niet naar de natuur bekend. 

gulio CV. = Bagrus abbreviatus CV. a à = 

De waarnemingen van den heer Th. Cantor vallen in denzelfden 

tijd als de mijne. Hoezeer deze verdienstelijke ichthyoloog een ne- 

gental Siluroïden van de eilanden van Straat Malakka beschrijft, be- 

vindt zich daaronder slechts eene enkele soort van Bagrus, t. w. Ba- 

grus gulio CV., onder den naam van Bagrus abbreviatus CV. ver- 
meld in zijne Catalogue of Malayan Fishes. 

In mijne bijdrage over de Siluroïden van Batavia, geschreven in 

1846, noemde ik niet minder dan 16 soorten van Bagrus op, als te 

Batavia voorkomende. Van elders dan Batavia bezat ik toen nog 

geene visschen dezer familie. Evenwel, die 16 soorten zijn mij later 

gebleken op verre na niet alle behouden te kunnen blijven, daar ik 
in het begin mijner nasporingen te groote waarde hechtte aan ken- 

merken, welke eene latere vergelijking van talrijke voorwerpen mij 

leerde slechts als individuéle verscheidenheden te beschouwen. Bo- 

vendien heb ik enkele dier soorten, zooals Bagrus sondaicus Val. , 
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Bagrus rhodonotus Blkr en Bagrus carchariorhynchos Blkr van Ba- 
grus afgezonderd en tot andere geslachten gebragt. De 13 overblij- 

vende soorten heb ik sedert tot slechts 6 teruggebragt t. w. 

1 Bagrus nemurus CV. = Bagrus Sieboldit Blkr. 
2 „__ Moeveni Blkr. 

3 v  planiceps CV. = Bagrus flavus Blkr. 

4 " | macronema Blkr= Bagrus singaringan Blkr = Bagrus heterurus Blkr. 

5 y micracanthus Elkr. 

6 y  gulio CV. = Bagrus gulioides Blkr = Bagrus melas Blkr = Bagrus Schle- 

gelii Blkr = Bagrus rhodopterygius Blkr. 

Meerdere dezer soorten erlangde ik later ook van andere plaatsen 
van Java, alsmede van andere eilanden, van Sumatra, Banka en 

Borneo. 

In 1851 ontving ik nog eene nieuwe soort van Bagrus van den 

Indischen Archipel, in Bagrus Wolffii Blkr van Borneo, welke soort 

mij sedert ook van Sumatra is geworden. 

Eene achtste soort van Bagrus eindelijk van deze gewesten leerde ik 

kennen tijdens een toetje, onlangs gedaan in de Preanger-regentschap- 

pen, waar ik haar te Parongkalong, aan de rivier Tjitarum, ontdekte. 

Deze soort is hieronder beschreven als Bagrus Wijckii. 

Ik bezit thans alzoo 8 goed gekenmerkte soorten van Bagrus, 
zooals sik thans dit geslacht opvat, en die soorten omvatten volgens 
mijne meening ook alle door den heer Valenciennes van deze gewes- 

ten vermelde soorten, met uitzondering slechts van Bagrus stenomus 

CV., welke het mij tot nog toe niet gelukt is terug te vinden. 

Ik het geheel ken ik thans de volgende soorten van Bagrus van 

den Indischen archipel. 

1 Bagrus nemurus CV. ... van Java, Sumatra, Banka, Borneo. 

2 »  MHoeveni Blkr. . . . ” Java, Sumatra, Banka, Borneo. 

3 "  planiceps CV..... v Java, Sumatra. 

4 na stenomus CV. c" ava. 

5 ” macronema Blkr. . . » Java, Sumatra, Borneo. 

6 nos WolffnsBlir v ; Sumatra, Borneo. 

7 1 micracanthus Blkr. . » Jaya, Sumatra, Borneo. 

8 „_gulio CV. ..,... » Java, Sumatra, Borneo. 

9 i  Wycku Blk e ow Java. 
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Opmerking verdient het weder, dat geene enkele soort van Bagrus 

oostelijker dan van Java en Borneo is bekend geworden. Het schijnt 

thans uitgemaakt te zijn dat geene enkele zoetwater-siluroïed op de 

kleine Soenda-eilanden, op Celebes of op de Moluksche eilanden 

voorkomt en het verdient ook opmerking, dat Bagrus gulio CV., wel- 

ke de riviermondingen overschrijdt en zich dikwerf ver van daar zee- 

waarts begeeft, evenmin oostelijker dan Java en Borneo schijnt voor 

te komen. 

De soorten mijner verzameling laten zich op volgende wijze korte- 

lijk kenschetsen. 

I. Caput et rostrum valde depressa Corpus antice latius quam altum. Pinna adi- 1 

posa anali longior vel non vel vix brevior. Scutum capitis sulco longitudinali 

totum fere divisum B. 10 ad 13 

a. Crista interparietalis gracilis vix vel non rugosa vel granulosa. Scutum nuchale 

gracile glabrum. 

+ Seutum capitis rugosum vel rugoso-granosum. Fasciae corpore pinnisve nul- 

lae. Pinna adiposa pinna anali non vel vix longior. 

Altitudo corporis 5 circiter in ejus longitudine absque pinna caudali. Ca- ro) 

put 3 ad 34 in longitudine corporis absque pinna caudali. 

Bagrus nemurus CV. 

$ Altitudo corporis 52 ad 6 in ejus longitudine absque pinna caudali. Ca- 

put 34 ad 33 in longitudine corporis absque piuna caudali. 

Bagrus Hoeven Blkr. 

$ Altitudo corporis 62 ad 6% in ejus longitudine absque pinna caudali. Ca- 

put 4 ad 41 in longitudine corporis absque pinna caudali. 

Bagrus planiceps CV. 

T Scutum capitis glabrum. 

$ Altitudo corporis 5 in ejus longitudine absque pinna caudali. Caput 22 in 

longitudine corporis absque pinna caudali. Oculi sursum spectantes dia- 

metro 10 ad 11 in longitudine capitis. Corpus violascente-violaceum. Pin- 

nae fusco violaceae, caudalis superne et inferne et analis antice late flavo 

marginatae. 
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Bagrus Wycku Blkr. 

IT. Caput et corpus compressa altiora quam lata. Pinna adiposa anali longior vel 
non brevior. Scutum capitis granosum. — Crista interparietalis granosa longior quam 
lataos interspinosum 2" attingens. B. 8 vel 9. Corpus fasciis nullis. 
a. Scutum capitis sulco longitudinali totum fere divisum. 

+ Pinna adiposa anali plus quadruplo longior dorsali radiosae contigua; dorsalis 
radiosa acuta corpore multo ad non altior spina 1} ad 14 in longitudine capitis 
spina pectorali longior. 

Bagrus macronema Bkr. 

1 Pinna adiposa anali vix vel non longior tota ejus longitudine a dorsali ra- 
diosa remota. 

Bagrus Wolff Blkr. 

b. Scutum capitis sulco longitudinali dimidio anteriore tantum divisum. 
+ Pinna adiposa capite non vel paulo longior. 

Bagrus micracanthus Blkr. 

HI. Caput et corpus aeque lata circiter ac alta. Pinna adiposa brevis. Scutum ca- 

pitis granosum. B. 9 vel 10, 

a. Scutum capitis sulco longitudinali dimidio anteriore tantum divisum. 

1 Pinna adiposa capite triplo circiter brevior. Corpus pinnaeque fasciis nullis. 

Crista interparietalis granosa scutum nuchale non attingens. Oculi 5 ad 61 

in longitudine capitis. 

Bagrus gulio CV. 

Bagrus nemurus CV. Poiss. XIV p. 314, Blkr Silur. batav. consp. 

p. 27. Atl. Silur. tab. XXI. Siebold's Pennevisch. 

Bagr. corpore elongato antice latiore quam alto, postice compresso, altitudine 5 circiter 

in ejus longitudine absque, plus quam 6 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite de- 

presso valde acuto 3 ad 3! in longitudine corporis absque pinna caudali; altitudine capitis 

2 fere ad 12, latitudine 12 circiter in ejus longitudine; oculisliberis magis lateraliter quam 

sursum spectantibus, diametro 6 ad 81 in longitudine capitis, diametris 2 ad 23 circiter 
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distantibus; scuto capitis juvenilibus rugoso, aetate provectioribus adultisque rugoso-granu- 

loso, su'co longitudinali basin cristae interparietalis fere attingente diviso; crista interparie- 

tali gracillima magna parte subcutanea, parte basali nuda aetate provectis tantum rugosa, 

trigona, longiore quam basi lata; rostro depresso acuto oculo junioribus duplo circiter aetate 

provectis minus triplo longiore, linea anteriore obtuse rotundato; naribus anterioribus tan- 

tum tubulatis, posterioribus oculi diametro 1 ad 11 ante orbitam perforatis, oculi diametro 

! circiter a naribus anterioribus remotis; dentibus multiseriatis parvis aequalibus, intermaxil- 

laribus in vittam subsemilunarem, inframaxillaribus et vomero-palatinis in vittam formam 

feri equini referentem dispositis; cirris 8, nasalibus oculum attingentibus, supramaxillaribus 

dorsalem radiosam semper et pinnam analem frequenter superantibus, inframaxillaribus ex- 

ternis inframaxillaribus multo longioribus basin pectoralium attingentibus vel superantibus ; 

ore subinfero; operculo radiatim rugoso; ossibus scapulari vix vel non, humerali acuto valde 

rugosis; axilla poro mucoso parum conspicuo; linea laterali antice declivi breviter ramulosa, 

deinde recta simplice; pinna dorsali radiosa corpore paulo altiore vel paulo humiliore, altiore 

quam basi longa, radiis aliquot interdum in fila productis, spina mediocri capite duplo vel 

plus duplo breviore antice granulosa lateribus rugosa postice dentibus conspicuis serrata; dor- 

sali adiposa dorsali radiosa vulgo plus ejus longitudine a dorsali radiosa remota, vix plus 

duplo longiore quam postice alta, margine superiore valde obliquo; pinnis pectoralibus acu- 

tis 1} ad lt in longitudine capitis, spina crassa spina dorsali longiore antice granulosa la- 

teribus rugosa, postice dentibus valde conspicuis serrata; ventralibus obtusiuseule rotundatis 

capite plus duplo brevioribus; anali corpore humiliore acutiuscule rotundata non emarginata, 

paulo altiore quam basi longa, dorsali adiposa paulo tantum breviore; caudali profunde incisa 

lobis acutis, lobo superiore inferiore longiore vulgo in filum producta, absque filo 31 ad 4 in 

longitudine corporis absque pinna caudali; colore corpore superne olivaceo, inferne roseo-albido; 
regione humerali frequenter macula rotunda fuscescente; pinnis adiposa olivacea superne fusco 
postice flavescente marginata, ceteris radiis dilute violascente-viridibus, membrana violascen- 

te-hyalinis; macula plerisque rotunda violascente postoperculari sub linea laterali. 
B. 12 vel 13. D. 1/7. P. 1/9 vel 1/8. V. 1/5. A. 4/9 vel 4/10 vel 5/9 vel 5/10. C. 

1/15/1 et lat. brev. 

Syn. Pimelodus nemurus K. v. H. Mss. 

Bagre à queue en fil CV. Poiss. XIV p. 314. 

Bagrus Sieboldii Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI Silur. bat. consp. p. 27. 

Ikan Bawon Mal. Bat. 

Singgal, Sengah Sundan. 

Tageh Jav. 

Hab. Java (Batavia, Becassi, Krawang, Tjibiliong, Surabaja, Gempol, Grati, Malang), 

in fluviis et lacubus. 

Sumatra (Palembang, Moarakompeh, Padang, Solok, Meninju), in fluviis et lacubus, 
Banka (Toboali), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin, Kahajan, Pontianak, Sambas), in fluviis. 
Longit. 32 speciminum 105” ad 3140”, 
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Aanm. Java bezit 3 soorten van Bagrus, welke behooren tot eene 

afdeeling van het geslacht met neergedrukten kop, met vetvin en 
aarsvin van ongeveer gelijke lengte, en weinig ontwikkeld en gedeel- 

telijk onder de huid verdwijnend tusschenwandbeensuitsteeksel. Deze 

soorten zijn Bagrus nemurus CV., Bagrus Hoevenii Blkr en Bagrus 

planiceps CV. Deze drie soorten zijn zeer na aan elkander verwant 

en slechts van elkander te onderkennen door teekenen, getrokken uit 

de lengte- en hoogte-evenredigheden van het ligehaam of van kop en 

vinnen. Bagrus planiceps CV. laat er zich nog het gemakkelijkste 

van afzonderen wegens in het oog vallend slank ligchaam en kleinen 

kop, doch moeijelijker is het Bagrus nemurus en Bagrus Hoevenii 

van elkander te onderscheiden. Evenwel, wanneer men voorwerpen 

van beide soorten van gelijke lengte met elkander vergelijkt, valt het 

in het oog, dat Bagrus nemurus CV. minder slank van ligchaam is en 

den kop in verhouding tot het ligchaam langer heeft en bovendien 

hooger en breeder en sterker rimpelig of korrelig, terwijl er de vetvin 

langer is en betrekkelijk minder hoog. 

Bagrus nemurus CV. is in de stroomgebieden van westelijk Java eene 

zeer gewone soort en komt veel talrijker voor dan Dagrus Hoevenii Blkr 

en Bagrus planiceps CV. De inlanders te Batavia vangen haar dik- 

werf in tot dat einde in de rivieren uitgezette klepkorven (boeboe), 

in welke zij een stukje vleesch of kippendarmen als aas ophangen aan een 

touwtje dat in verband staat met eene soort van veer, welke, bewo- 

gen wordende, de klep der korf doet toespringen. Im deze korven 

vangt men in de rivieren van Batavia uitsluitend Bawon en geene 

andere vischsoorten. De soort is te Batavia algemeen bekend onder den 

van naam van Bawon en wordt slechts door inlanders en Chinezen ge- 

geten, alhoewel zij mijns inziens tot de meest smakelijke soorten van 

javasche Siluren behoort. Zij bereikt eene lengte van ongeveer 700 

millimeters. 

Buchanan heeft in zijn werk over de visschen van de Ganges, onder 

den foutieven naam van Mugil corsula, de afbeelding (doch niet de 

beschrijving) gegeven van eene soort, naar die afbeelding in de groote 

Histoire naturelle des Poissons als Bagrus corsula beschreven, welke 
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zeer na aan Bagrus nemurus CV. verwant is, en welke ik geneigd 

zou zijn voor dezelfde soort te houden indien niet de neusdraden er 

korter waren afgebeeld, de borstvindoorn ringvormig geknobbeld 

en de zijden met vertikale reijen zwarte stippen geteekend. Deze soort 

' verdient allezins nader te worden opgespoord. 

Bagrus Hoevenii Blkr Verh. Bat. Gen. XXI, I, Silur. batav. consp. 
p: 26, Atl. Silur. tab. XXII. Van der Hoeven's Pennevisch. 

Dagr. corpore elongato antice latiore quam alto postice compreso, altitudine 5? ad 6 in 

ejus longitudine absque, plus quam 7 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite depres- 

so valdo acuto 3} ad 22 in longitudine corporis absque pinna caudali; altitudine capitis 2 

ad 2 et paulo, latitudine 1% ad 13 in ejus longitudine; oculis liberis magis lateraliter quam 

sursum spectantibus, diametro 5 ad 6 et paulo in longitudine capitis, diametris 14 ad 2 

distantibus; scuto capitis juvenilibus rugoso, aetate provectis rugoso et plus minusve granu- 

loso, sulco longitudinali basin cristae interparietalis attingente vel subattingente diviso; crista 

interparietali gracillima majore vel minore parte subcutanea , parte basali nuda aetate provectis 

rugosa trigona longiore quam basi lata; rostro depresso acuto oculo junioribus minus duplo aeta- 

te provectis duplo circiter longiore, linea anteriore obtuse rotundato; naribus anterioribus tan- 

tum tubulatis, posterioribus oculi diametro circiter ante orbitam perforatis, oculi diametro 

1 fere a naribus anterioribus remotis; dentibus multiseriatis parvis aequalibus, intermaxil- 

laribus in vittam subsemilunarem, inframaxillaribus et vomero-palatinis in vittam formam 

ferri equini referentem dispositis; cirris 8, nasalibus oculum attingentibus vel superantibus, 

supramaxillaribus dorsalem radiosam semper et pinnam analem frequenter superantibus, 

inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus basin pectoralium attingenti- 

bus vel superantibus; ore subinfero; operculo radiatim rugoso; ossibus seapulari vix, hume- 

rali acuto valde rugosis; linealaterali antice declivi subsimplice, deinde recta simplice; axilla 

poro mucoso conspicuo; pinna dorsali radiosa corpore vulgo altiore, altiore quam basi longa, 

radiis aliquot vulgo in fila productis, spina mediocri capite duplo circiter breviore antice 

laevi lateribus rugosula postice dentibus conspicuis serrata; dorsali adiposa dorsali radiosa 

paulo vel non breviore, tota ejus longitudine circiter a dorsali radiosa remota, duplo circi- 

ter longiore quam alta, margine superiore valde obliquo; pinnis pectoralibus acutis, 14 ad 

1} in longitudine capitis, spina crassa spina dorsali longiore antice granulosa lateribus ru- 

gosa postice dentibus conspicuis serrata; ventralibus acute vel acutiuscule rotundatis capite 

duplo circiter brevioribus; anali corpore paulo vel non humiliore, acuta vel acutiuscula, 

altiore quam basi longa, dorsali adiposa vix vel non breviore; caudali profunde incisa lobis 

acutis, lobo superiore inferiore longiore frequenter in filum producto, absque filo 3% ad 4 

circiter in longitudine corporis absque pinna caudali; colore corpore superne olivaceo, in- 

ferne roseo-albido; pinnis adiposa dilute olivacea, ceteris radiis dilute violascente-viridibus, 

membrana violascente-byalinis, 

20 
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B. 11 vel 12. D. 1/7. P. 1/9 vel 1/8. V. 1/5. A. 5/10 ad 5/8. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Synon. Ikan Bawon Mal. Batav. 

Singal, Sengal Sundan. 

Habit. Java in fluviis Tjiliwong et Tjidani (Batavia, Duitenzorg) et Lesti (Pasuruan). 

Sumatra (Palembang, Benculen), in fluviis. 

Banka (Marawang), in fluviis. 

Borneo (Prabukarta, Bandjermasin, Pontianak, Montrado), in fluviis. 

Longitudo 10 speciminum 126" ad 290". 

Aanm. Bagrus Hoevenii staat in verwantschap tusschen Bagrus 

nemurus CV. en Dagrus planiceps CV., doch heeft nog de meeste over- 

eenkomst met Dagrus nemurus CV. Zij onderscheidt zich daarvan 

voornamelijk door slanker ligchaam, betrekkelijk korteren kop en groo- 

tere oogen, verschillen welke slechts duidelijk in het oog vallen wan- 

neer men voorwerpen van beide soorten van gelijke grootte met elkander 

vergelijkt. 

Bagrus Hoevenii komt te Batavia zoo zelden voor als Bagrus 

nemurus CV. veelvuldig. Op Java schijnt zij meer in de hoogere ge- 

deelten der stroomgebieden voor te komen dan in de vlakten, doch 

in het algemeen zeldzamer te wezen dan op Sumatra en Borneo. Zij 

bereikt ongeveer dezelfde lengte als Bagrus nemurus CV. 

Bagrus planiceps CV. Poiss. XIV p. 312, Blkr Verh. Bat. Gen. XXI 

Silur. bat. consp. p. 26. Atl. Silur. tab. XXIIL Platkoppige 
Pennevisch. 

Bagr. corpore elongato antice latiore quam alto postice compressiusculo, altitudine 62 ad 

6% in ejus longitudine absque, plus quam 8 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 

depresso valde acuto 4 fere ad 4! in longitudine corporis absque pinna caudali; altitudine 

capitis 2 circiter, latitudine 12 ad 11 in ejus longitudine; oculis liberis magis lateraliter 

quam sursum spectantibus, diametro 5 ad 6 in longitudine capitis, diametris 15 ad 2 di- 

stantibus; scuto capitis parum rugoso nec granuloso, sulco longitudinali basin cristae interpa- 

rietalis attingente vel subattingente diviso; crista interparietali gracillima, magna parte 

subcutanea, parte basali nuda, glabra vel vix rugosa, trigona, vulgo longiore quam basi lata; 

rostro depresso acuto oculo junioribus et adultis minus duplo longiore, linea anteriore ob- 

tuse rotundato; naribus anterioribus tantum tubulatis, posterioribus oculi diametro vel plus 

oculi diametro ante orbitam perforatis, oculi diametro 1 vel plus oculi diametro } a nari- 

bus anterioribus remotis; dentibus multiseriatis parvis aequalibus, intermaxillaribus in vittam 
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subsemilunarem, inframaxillaribus et vomero-palatinis in vittam formam ferri equini referen - 

tem dispositis; cirris 8, nasalibus oculum attingentibus vel subsuperantibus, supramaxillari- 

bus interdum pinnas ventrales non attingentibus, vulgo ventrales superantibus et sat fre- 

quenter analem attingentibus; cirris inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis sat 

multo longioribus basin pectoralium attingentibus vel paulo superantibus; ore subinfero ; 

operculo junioribus glabro, aetate provectis subradiatim rugoso; ossibus scapulari laevi, 

humerali acuto rugoso-granoso; axilla poro mucoso non vel vix conspicuo; linea laterali an- 

tice declivi subsimplice, porro recta simplice; pinna dorsali radiosa corpore paulo vel non 

altiore, vix altiore quam basi longa, radiis aliquot interdum plus minusve in fila productis, 

spina gracili capite duplo ad plus duplo breviore glabriuscula postice non vel dentibus par- 

vis vix serrata; dorsali adiposa dorsali radiosa non vel vix breviore, paulo plus ejus lon- 

gitudinis a dorsali radiosa remota, plus duplo longiore quam postice alta, margine superi- 

ore valde obliqua; pinnis pectoralibus acutis 12 ad 1! in longitudine capitis, spina crassa 

spina dorsali crassiore et longiore antice granulosa lateribus rugosa postice dentibus conspi- 

cuis serrata; ventralibus obtusiuscule rotundatis capite minus duplo brevioribus; anali cor- 

pore humiliore obtusa rotundata, paulo humiliore quam basi longa, dorsali adiposa vix vel 

non breviore; caudali profunde incisa, lobis acutis, superiore inferiore longiore interdum in 

flum producto, absque filo 4 ad 3} in longitudine corporis absque pinna caudali; corpore 

superne dilute olivaceo, vel flavescente-olivaceo inferne roseo-albido vel albido; maeula sca- 

pulari fusco-violacea rotunda plus minusve conspicua; pinnis dilute olivascente-hyalinis. 

B. 11. D. 1/7. P. 1/9. V. 1/5. A. 5/9 vel 5/10. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Syn. Pimelodus planiceps K. v. H. 

Pinelodes anisurus K. v. H. 

Dagre à tète plate CV. Poiss. XIV p. 312. 

Bagrus anisurus CV. ib. p. 313. 

Bagre à queue inégale CV., ibid. p. 313. 

Bagrus flavus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI Silur. batav. consp. p. 28. 

Ikan Bawon et Bawon kuning Mal. Batav. 

Singal Sundanens. 

Habit. Java (Batavia, Buitenzorg, Parongkalong, Garut), in fluminibus Tjiliwong, Tji- 

tarum et Tjimanok. 

Sumatra (Telokbetong, Pangabuang, Lahat, Trussan), in fluviis. 

Longitudo 21 speciminum 130" ad 335", 

Aanm. Bagrus planiceps CV. en Bagrus anisurus CV. zijn vrij 
zeker eene en dezelfde soort, slechts verschillende door afwijkingen 
van weinig belang en tot individualiteit en verschil van leeftijd terug 

te brengen. ‘Tot dezelfde soort behoort voorts nog Bagrus flavus, 
welke ik ruim 10 jaren geleden naar een jeugdig voorwerp beschreef 
als eene nieuwe soort. 
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Alhoewel vele soorten van Bagrus moeijelijk en slechts bij naauw- 

keurige studie van elkander zijn te onderkennen, waartoe ook de on- 

derwerpelijke soort behoort, welke na verwant is aan Bagrus nemurus 

CV, Bagrus Hoevenii Blkren Bagrus Wijekii Blkr, is zij toch reeds 
van die alle herkenbaar aan haren meer neergedrukten kop, die ook 

betrekkelijk aanmerkelijk korter is dan bij de aan haar verwante soorten. 

Voor de kieuwstralen is het getal 11 het normale en niet dat van 

12, zooals het in de groote Histoire naturelle des Poissons is aange- 

geven. 

Bagrus Wycki Blkr., Atlas Silur. tab. XXIV. Van der Wyck's 
Pennevisch. 

Bagr. corpore elongato antice latiore quam alto, postice compresso, altitudine 5 circi- 

iter in ejus longitudine absque, plus quam 6 in ejus longitudine cum pinna caudali; capi- 

te depresso valde acuto 32 ad 3} in longitudine corporis absque, 4} ad 4 in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 14 circiter, latitudine 12 ad 1% in ejus lon- . 

gitudine; oculis liberis magis sursum quam lateraliter spectantibus, diametro 10 ad 11 in 

longitudine capitis, diametris 3 ad 3} distantibus; scuto capitis glabro, nec rugoso nec 

granuloso, sulco longitudinali basin cristae interparietalis fere attingente diviso; crista in- 

terparietali brevi oculo vix longiore, minus duplo longiore quam basi lata, laevi, longe 

ab ossibus interspinosis glabris remota; rostro depresso acuto oculo plus triplo longiore, 

linea anteriore valde obtuso subtruncato; naribus anterioribus tantum subtubulatis, posterio- 

ribus diametro oculi 14 circiter ante orbitam perforatis, diametro oculi 4 circiter a naribus ante- 

rioribus remotis; dentibus multiseriatis parvis aequalibus, intermaxillaribus in vittam leviter 

curvatam, inframaxillaribus et vomero-palatinis in vittam formam ferri equini referentem 

dispositis; cirris 8, nasalibus oculum vix vel non, supramaxillaribus pinnam dorsalem ra- 

diosam vix vel non, inframaxillaribus externis basin pectoralium vix vel non, inframaxilla- 

ribus internis oculum vix vel non attingentibus; ore infero; operculo subradiatim venosulo; 

ossibus scapulari laevi, humerali granoso acuto; axilla poro mucoso parum conspicuo; linea 

laterali antice declivi breviter ramulosa, porro recta simplice basi pinnae caudalis sursum 

curvata; pinna dorsali radiosa corpore non altiore, altiore quam basi longa, antice acu- 

tiuscula, postice rotundata, spina mediocri capite duplo circiter breviore antice granulosa 

lateribus rugosa postice dentibus conspicuis serrata; dorsali adiposa dorsali spinosa multo 

longiore, dimidia circiter ejus longitudine a dorsali radiosa remota, quadruplo circiter 

longiore quam postice alta, margine superiore valde obliqua; pinnis pectoralibus latis acutis 

12 ad 14 in longitudine capitis, spina crassa spina dorsali paulo breviore antice granulosa 

lateribus rugosa postice dentibus validis serrata; ventralibus obtusis rotundatis capite duplo 

vel plus duplo brevioribus; anali corpore humiliore, acutiuscule rotundata non emarginata, 
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paulo altiore quam basi longa, longitudine 1} ad 2 fere in longitudine dorsalis adiposae; 

caudali profunde incisa lobis acutis radio externo in filum producto, filo superiore filo in- 

feriore longiore, lobo superiore absque filo 4 et paulo in longitudine corporis absque pin- 

na caudali; colore corpore superne lateribusque violascente-olivaceo, inferne roseo-albido ; 

pinnis fuscescente-violaceis, caudali superne et inferne et ventralibus analique antice pulchre 

umbrino-flavo marginatis. 

B: 10. D. 1/7. P. 3/1l. V.. 1/5. A. 6/8 vel 6/9. C. 1/15/1 et. lat. brey. 

Synon. J/inur Sundanens. 

Habit. Java, in flumine Tjitarum, provinciae Preanger, prope vicum Parongkalong. 

Longitudo 2 speciminum 820” et 440”. 

Aanm. Deze soort is verwant aan Dagrus nemurus CV. Intusschen 
verschilt zij daarvan nog door vrij talrijke kenmerken. Zoo zijn 

bij Bagrus nemurus CV. de oogen meer zijdelings aan den kop ge- 
plaatst en grooter, het kopschild ruw, de voeldraden langer, de 

vetvin korter, de borstvindoorn langer enz., terwijl er de kleuren 

van ligchaam en vinnen anders zijn, en het kieuwvlies meer stralen 
heeft en de borstvinnen minder. 

Ik heb deze fraaije en uiterst zeldzame soort te danken aan Jkhr 

Mr H. C. Van der Wijck, vroeger Resident der Preanger-regent- 

schappen, thans Resident van Soerabaja. 

Bagrus macronema Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. consp. 

p. 22, Atl. Silur. tab. XXV. Langdradige Pennevisch. 

Bagr. corpore elongato compresso antice altiore quam lato, altitudine 5 fere ad 4j in 

ejus longitudine absque, plus quam 6 ad 6 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 

depressiusculo acuto 4$ ad 45 in longitudine corporis absque, plus quam 6 in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 circiter, latitudine 12 ad 11 in ejus lon- 

gitudine; linea rostro-dorsali valde declivi capite convexiuscula; oculis liberis lateraliter spec- 

tantibus, diametro 3 ad 4 in longitudine capitis, diametro 1 fere ad 14 distantibus; scuto 

capitis rugoso et granuloso, granulis confertis irregulariter collocatis, sulco longitudinali 

basin cristae interparietalis intrante diviso; crista interparietali tota rugosa et granulosa, 

gracilescente, tota conspicua, minus triplo longiore quam basi lata, apice rotundato os 

interspinosum rugosum vel granulosum acute rotundatum attingente vel subattingente; ros- 

tro convexo junioribus oculo non vel vix, aetate provectis oculo multo longiore, linea an- 

teriore obtuse rotundato; naribus anterioribus tantum tubulatis, posterioribus oculi diametro 

circiter ante orbitam perforatis, oculi diametro À circiter a naribus anterioribus remotis ; 
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dentibus pluriseriatis parvis aequalibus, intermaxillaribus in vittam leviter curvatam, vomero- 

palatinis in vittam semilunarem, inframaxillaribus in vittam formam ferri equini referentem dispo- 

sitis; cirris 8, nasalibus regionem postocularem vel opercula, supramaxillares caudam vel pin- 

nam caudalem attingentibus, inframaxillaribus externis apicem pinnae pectoralis, inframaxil- 

laribus internis basin pectoralis attingentibus vel superantibus; ore subinfero; operculo ra- 

diatim rugoso; ossibus scapulari et humerali acuto rugosis; linea laterali simplice rectius- 

cula; axilla poro mucoso parum conspicuo; pinna dorsali radiosa acuta corpore junioribus sat 

multo aetate provectis non vel vix altiore, longitudine 3 ad 3? in longitudine dorsalis adiposae , 

spina gracili 1! ad 14 in longitudine capitis antice lateribusque rugosula postice apicem 

versus denticulata; dorsali adiposa dorsaliradiosae subcontigua, capite duplo circiter longiore, 

corpore absque pinna caudali plus duplo breviore, margine superiore convexa, quintuplo ad 

septuplo longiore quam alta; pinnis pectoralibus acutis capite paulo brevioribus spina crassa 

spina dorsali vulgo paulo breviore antice granulosa lateribus rugosula postice dentibus valde 

conspicus serrata; ventralibus acute rotundatis pectoralibus non vel paulo brevioribus; anali 

angulata corpore humiliore dorsali adiposa plus quadruplo breviore; caudali profunde incisa 

lobis acutis, lobo superiore lobo inferiore multo longiore 33 ad 4 et paulo in longitudine 

totius corporis; colore corpore superne olivascente-viridi, inferne margaritaceo vel albo, plus 

minusve arena fusca tincto; pinnis adiposa dilute viridi-hyalina, ceteris dilute violascente- 

hyalinis plus minusve fusco arenatis. 

B9. D: 1/0 P-:1/9:ad 1/012 Ve 1/5. Av 3/8 vel 4/8. C. 1715/4 et lat. breve 

Synon. Bagrus niyriceps CV. Poiss. XIV p. 305? 

Bagre d tête noire CV. ibid. p. 805? 

Bagrus singaringan Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. consp. p. 22. 

Bagrus heterurus Blkr, ibid. p. 23. 

Ikan Singaringan Mal. Batav. 

Keting Javan. Banjumas, Karbugeran Javan. Surakart. 

Habit. Java (Batavia, Tjikao, Banjumas, Samarang, Surakarta, Surabaja, Pasuruan, Gra- 

t), in fluviis et lacubus. 

Sumatra (Palembang, Lematang-Enim, Lahat), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin, Pengarong, Kahajan, Sambas), in fluviis. 
oor" 

. Longitudo plus quam 50 speciminum 150” ad 535 

Aanm. Bagrus macronema werd door mij reeds als eene eigene soort 

beschreven in het jaar 1845, tijdens ik mijne ichthyologische naspo- 

ringen begon, ofschoon ik toen reeds duidde op de mogelijkheid, dat 
zij geene van Bagrus cavasius CV. verschillende soort daarstelde. Ik 

kon toen dit punt niet uitmaken, aangezien ik niet in het bezit was 

van voorwerpen van Pimelodus cavasius Buch. van Bengalen. De heer 

Valenciennes, zijne Bagrus cavasius beschrijvende (Poiss. XIV. p. 304) 

zeet dat deze soort ook van Java gezonden is door Kuhl en Van Has- 
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selt. Waarschijnlijk hebben Kuhl en Van Hasselt echter mijne Bagrus 
macronema naar Nederland gezonden en zijn beide soorten door den 
heer Valenciennes voor eene enkele gehouden geworden. 

Mijn vriend de heer Cantor, te Calcutta, heeft mij sedert in de ge- 

legenheid gesteld door toezending van eenige voorwerpen van Pimelo- 

dus cavasius Buch. van Bengalen, beide soorten met elkander te ver- 

gelijken en ik ben door die vergelijking in mijne meening versterkt 

geworden dat zij inderdaad verschillende soorten zijn. 

De meest wezenlijke verschillen tusschen beide soorten zijn daarin 

gelegen, dat het kopschild bij Bagrus cavasius CV. nagenoeg geheel 

glad en bij Bagrus macronema zeer rimpelig en korrelig is. Voorts is bij 

Dagrus cavasius het ligchaam slanker en ook de tusschenwandbeenskam 

aanmerkelijk slanker, zijn de schouderbeenderen glad, de straalachtige 

rugvin spitser en hooger en hare doorn korter. De genoemde ver- 

schillen komen voornamelijk uit bij vergelijking van voorwerpen van 

beide soorten van gelijke grootte. 

Naar mijne meening behoort alzoo Bagrus cavasius CV. van de lijst 
der Javasche visschen geschrapt te worden. 

Niet minder na verwant dan aan Bagrus cavasius is Bagrus ma- 

cronema aan Bagrus keletius CV. van Bengalen. Beide soorten hebben 

nagenoeg alle kenmerken met elkander gemeen, doch bij alle mijne 

voorwerpen van Bagrus keletius isde 1° rugvin aanmerkelijk stomper 

en lager en de rugdoorn aanmerkelijk korter, terwijl kopschild en schou- 
derbeenderen er sterker gekorreld zijn, de kopschildsleuf zich niet 

uitstrekt tot in de basis van de tusschenwandbeenskam en de borstvin- 

doorn er sterker ontwikkeld is en steeds aanmerkelijk langer dan de 

rugvindoorn. Deze Bagrus keletius CV. is door mij op Java even- 

min aangetroffen als Bagrus cavasius CV. en op denzelfden grond 

als hierboven is gezegd meen ik ook dat Bagrus keletius van de lijst 
der Javasche visschen zal moeten vervallen. 

Evenzoo behooren te vervallen de twee soorten, welke ik vroeger, 

naar geringe verschillen in de lengte der voeldraden en den bouw 

der vinnen, van Bagrus macronema scheidde en onder de namen Ba- 

grus singaringan en Bagrus heterurus kortelijk beschreef. Die ver- 
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schillen zijn mij later gebleken geene grootere waarde te hebben dan 
individuéle en gedeeltelijk afhankelijk te zijn van den leeftijdstoestand. 

In de groote Histoire naturelle des Poissons wordt voorts nog als 

eene eigene soort vermeld en kortelijk beschreven Bagrus nigriceps 

CV. (Bagreà tête noire), welke door Kuhl en Van Hasselt van Java 

naar Leiden gezonden zou zijn. De in de beschrijving aangeduide bij- 
zonderheden dier soort komen mij voor, met betrekking tot mijne 

Bagrus macronema slechts van individuële beteekenis te zijn, zoodat 

ik ook deze soort voor eene slechts individuéle verscheidenheid houd 

van Bagrus macronema. Op een mijner voorwerpen van Palembang 
zou de naam wnigrieeps” volkomen van toepassing zijn, doch het is 

zeer zeker niet soortelijk verschillend van Bagrus macronema. 

Bagrus macronema is in de lagere gedeelten der stroomgebieden 

van noordelijk Java eene vrij veelvuldig voorkomende soort en in 

West-Java onder den naam van Singaringan bij de inlanders bekend. Te 
Banjoemas noemt men haar Keting en te Soerakarta Karboegeran. Zij 
geeft een weinig smakelijk vleesch en wordt ook slechts door de in- 

landers en min gegoede Chinezen gegeten. 

Bagrus Wolff Blkr, Vierde Bijdr. ichth. Borneo in Nat. Tijdschr. 

Ned Sind ilps 205 “Atl Silur. stab. XXV Tong. lijks 

Pennevisch. 

Bagr. corpore elongato antice altiore quam lato, compresso, altitudine 4 ad 4} in ejus 

longitudine absque, plus quam 5 ad 6 in ejus longitudine cum pinna candali; capite de- 

pressiusculo acuto 4 ad 4} in longitudine corporis absque, plus quam 5 usque ad 6 in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 14 ad 1j, latitudine 1} ad 1L in 

longitudine; ejus linea rostro-dorsali declivi rectiuseula capite convexiuscula; oculis liberis 

lateraliter spectantibus diametro 3 ad 31! in longitudine capitis, diametro 1 ad 11 distanti- 

bus; scuto capitis rugoso-granuloso, granulis confertis irregulariter collocatis, suleo longitu- 

dinali basin eristae interparietalis attingente vel subattingente; crista interparietali rugoso- 

granulosa, gracilescente, tota conspicua, duplo ad triplo longiore quam basi lata, apice 

emarginato os interspinosum rugosum vel granosum acute rotundatum attingente vel sub- 

attingente; rostro convexo junioribus et aetate provectis oculo breviore, linea anteriore ob- 

tusiuseule rotundato; maribus anterioribus tantum tubulatis, posterioribus oculi diametro } 

circiter ante orbitam perforatis minus diametro oculi ! a naribus anterioribus remotis; den- 

tibus pluriseriatis parvis aequalibus, inframaxillaribus in vittam leviter curvatam , vomero- 
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palatinis in vittam semilunarem, inframaxillaribus in vittam formam ferri equini referentem 

dispositis; cirris 8 nasalibus pinnam pectoralem, supramaxillaribus pinnam caudalem attin- 

gentibus, inframaxillaribus externis basin ventralium, inframaxillaribus internis basin pecto- 

ralium superantibus; operculo, ossibus scapulari et humerali acuto non vel leviter tantum 

rugosis; linea laterali simplice rectiuscula; axilla poro mucoso non vel vix conspicuo; pin- 

na dorsali radiosa valde acuta emarginata, corpore sat multo altiore, dorsali adiposa paulo 

tantum breviore, spina mediocri 1} ad lj in longitudine capitis antice granulosa lateribus 

rugosa postice dentibus conspicuis serrata; dorsali adiposa tota circiter ejus longitudine a 

dorsali radiosa remota, capite multo breviore, corpore absque pinna caudali sextuplo ad sep- 

tuplo breviore, margine superiore obliqua convexa, duplo circiter longiore quam alta; pin- 

nis pectoralibus acutis capite non vel vix brevioribus, spina crassa spina dorsali longiore, 

antice. granulosa lateribus rugosa postice dentibus valde conspicuis serrata; ventralibus 

acutis pectoralibus brevioribus; anali angulata, corpore humiliore, dorsali adiposa non vel 

vix breviore; caudali profunde incisa lobis acutis lobo superiore inferiore longiore 32 ad 4 

circiter in longitudine totius corporis; colore corpore superne olivascente-viridi, inferne mar- 

garitaceo vel albido, plus minusve fusco arenato; pinnis, adiposa dilute viridi, ceteris dilute. 

violascente-hyalinis plus minusve fusco arenatis. ; 

B. 8 vel 9. D. 1/7. P. 1/8 vel 1/9. V. 1/5. A. 4/10 vel 4/11 vel 5/10. C. 1/15/1 et 

lat. brev. 

Synon. Sinyirian Mal. Bandjermas. 

lab. Borneo (Bandjermasin, Pontianak), in fluviis, 

Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Longitudo 16 speciminum 71” ad 172”. 

Aanm. Ook deze Bagrus behoort tot de groep van Bagrus macro- 

nema Blkr en Bagrus micracanthus Blkr, zijnde zij naar dezelfde ty- 
pe gebouwd. Zij is echter van alle aan haar verwante soorten zeer 

gemakkelijk te onderkennen aan hare korte vetvin, welke niet of 

naauwelijks langer is dan de aarsvin. Zij is voorts opmerkelijk door 

hare lange neusdraden en zeer spitse en hooge straalachtige rugvin. 

In habitus beantwoordt zij nog het meeste aan Bagrus micracanthus 

Blkr, van welke zij zich echter, behalve door de genoemde kenmer- 

ken, nog zeer wezenlijk onderscheidt door de verlenging der kop- 
schildeleuf tot aan den voet van de tusschenwandbeenskam. 

Bagrus micracanthus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. 

consp. p. 23. Atl. XXVI fig. 3. Kleindoornige Pennevisch. o 

Bagr. corpore elongato compresso antice altiore quam lato, altitudine 4 ad 5 in ejus 
longitudine absque, 5! ad plus quam 6 in ejus lonsitudine cum pinna caudali; capite o 1 > rj l J te) ; I 

21 
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depressiusculo acuto 4 fere ad 41 in longitadine corporis absque, plus quam 5 in longitu- 

dine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1} ad 12, latitudine 12 ad 1} in ejus 

longitudine; linea rostro-dorsali declivi rectiuscula capite convexiuscula; oculis liberis late- 

raliter spectantibus diametro 3+ ad 4 in longitudine capitis, diametro 13 ad 12 distantibus; 

scuto capitis rugoso-granuloso, granulis confertis irregulariter collocatis, sulco longitudinali 

dimidio anteriore tantum longe ante basin cristae interparietalis desinente; crista interparie- 

tali rugoso-granosa, gracilescente, tota conspieua, duplo circiter vel plus duplo longiore 

quam basi lata, apice rotundato os interspinosum rugosum acute rotundatum attingente vel 

subattingente; rostro convexo junioribus et aetate provectis oculo multo minus duplo longi- 

ore, linea anteriore obtuse rotundata; naribus anterioribus tantum tubulatis, posterioribus 

minus oculi diametro ante orbitam perforatis oculi diametro 1 fere a naribus anterioribus 

remotis; dentibus pluriseriatis parvis aequalibus, intermaxillaribus in vittam leviter curva- 

tam, vomero-palatinis in vittam semilunarem, inframaxillaribus in vittam formam ferri equini 

referentem dispositis; cirris $, nasalibus opercula, supramaxillaribus caudam vel pinnam 

caudalem , inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus ventrem vel pin- 

nas ventrales attingentibus ; ore subantico; operculo radiatim rugoso ; ossibus scapulari et humerali 

acuto rugoso-granosis; axilla poro mucoso non vel vix conspicuo; linea laterali declivi sim- 

pliee rectiuscula; pinna dorsali radiosa aeutiuscule rotundata corpore non vel paulo tantum 

altiore, dorsali adiposa duplo vel minus duplo breviore, spina gracili 12 ad plus quam 2 

in longitudine corporis antice lateribusque rugosa postice dentibus conspicuis serrata; dor- 

sali adiposa tertia ad quinta parte circiter ejus longitudinis a dorsali radiosa remota, lon- 

gitudine 3! ad 4 in longitudine corporis absque pinna caudali, antice valde humili, postice 

quadruplo ad quintuplo humiliore quam longa; pinnis pectoralibus aeutis capite paulo bre- 

vioribus, spina crassa spina dorsali multo longiore antice granulosa lateribus rugosa postice 

dentibus valde conspicuis serrata; ventralibus acutis pectoralibus brevioribus; anali angulato- 

rotundata corpore humiliore dorsali adiposa duplo circiter breviore; caudali profunde in- 

4 
cisa lobis acutis, lobo superiore lobo inferiore longiore 3% ad 4j in longitudine totius cor- 

poris; colore corpore superne olivascente-viridi, inferne margaritaceo vel albido, plus mi- 

nusve fusco arenato; pinnis, adiposa dilute viridi, ceteris dilute violascente-hyalinis plus 

minusve fusco arenatis; regione suprascapulari vulgo macula rotunda violascente. 

B 9D. 1/1 PS 1/8 vel 1/9. Vs 1/5. A. 4/8. vel 4/9 vel 4/10. C. 1/15/1 et lat. 

Synon. Sirgaringan Mal. Batav. 

Ririgi Indig. province. Bantam. 

Sengat Indig. Bencul. 

Habit. Java (Batavia, Tjiringin, Perdana, Ambarawa, Kediri, Surabaja, Pasuruan), in 

fluviis. 

Sumatra (Denculen, Padang, Priaman, Labat), in fluviis. 

Borneo (Prabukarta, Sambas), in fluviis. 

Longitudo 32 speciminum 101" ad 145". 

Aanm. Bagrus micracanthus is verwant aan Bagrus macronema Blkr, 

Bagrus cavasius CV., Bagrus keletius CV. en Bagrus tenggara CV. 
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en naar dezelfde type gebouwd als deze soorten. Zij is er echter 

zeer gemakkelijk van te onderkennen ,— van drie eerstgenoemde soor- 

ten doordien slechts de voorste helft van het kopschild door eene 

overlangsche sleuf is verdeeld en de vetvin veel korter is en niet 

tot aan de straalachtige rugvin reikt, —en van Bagrus tenggara CV. 

door afwezigheid van banden over het ligchaam, kleineren kop,enz. Wat 

den bouw van het kopschild betreft heeft zij groote verwantschap 
met Bagrus gulio CV., doch deze soort wijkt overigens in vele 

opzigten van haar af, voornamelijk door zeer korte vetvin en het 

breedere doeh tevens veel kortere tusschenwandsbeensuitsteeksel. 

Bagrus micracanthus komt op dezelfde eilanden voor als Bagrus ma- 

cronema Blkr en leeft evenzoo slechts in zoet water. Zij isin West- 

Java veel minder algemeen dan Bagrus macronema en schijnt op 

verre na niet dezelfde grootte te bereiken, daar mijn grootste voor- 

werp nog niet de halve lengte heeft van mijn grootste voorwerp van 
Bagrus macronema. 

Bagrus gulio CV. Poiss. XIV p. 310, Blkr Verh. Bat. Gen. XXV 

Nal. Ichth. Beng. p. 116, 8e Bijdr. ichth. Borneo. Atl. Silur. tab. 
XXVI fig. 2. Korte Pennevisch. 

Baer. corpore subelongato vel elongato, antice aeque alto circiter ac lato, postice com- o i o o > 

presso, altitudine 42 ad 4j in ejus longitudine absque, 42 ad 5% in ejus longitudine cum 

; in longitudine corporis absque, 42 ad 42 in 3 pinna caudali; capite depresso acuto 3: ad 3 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 13 ad 15, latitudine 11 ad 1! in 

ejus longitudine; linea rostro-dorsali capite declivi rectiuscula vel convexiuscula; oculis libe- 

ris magis lateraliter quam sursum spectantibus, diametro 5 ad 64 in longitudine capitis, dia- 

metris 2 ad 3 distantibus; scuto capitis granuloso granulis confertis irregulariter collocatis , 

sulco longitudinali parte anteriore tantum diviso; crista interparietali trigona duplo circiter 

longiore quam basi lata, dimidio basali granulosa granulis confertis, apice glabra os inter- 

spinosum acutum granulosum vel glabrum attingente vel subattingente; rostro depresso acu- 

to oculo junioribus minus adultis plus duplo longiore, linea anteriore obtusa rotundato ; 

naribus anterioribus tantum subtubulatis, posterioribus oculi diametro circiter ante orbitam 

perforatis, minus oculi diametro ! a naribus anterioribus remotis; dentibus pluriseriatis par- 

vis aequalibus, intermaxillaribus in vittam leviter curvatam, vomero-palatinis et inframaxil- 

laribus in vittam semilunarem dispositis; cirris 8, nasalibus regionem postocularem, supra- 

maxilaribus ventrales vel analem, inframaxillaribus externis pectoralis partem posteriorem, 
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inframaxillaribus internis spinam pectoralem non vel fere attingentibus; ore subinfero; oper- 

culo radiatim rugoso-granuloso; ossibus scapulari.laevi, humerali acuto granuloso; linea 

laterali simplice inferne porosa, rectiuscula; axilla poro mucoso vulgo bene conspicuo; pin- 

na dorsali radiosa acuta corpore non vel vix humiliore, spina valida longitudine 14 ad 12 

in longitudine capitis antice granosa lateribus rugosa postice et antice apice dentibus be- 

ne conspicuis serrata; dorsali adiposa plus duplo ejus longitudinis a dorsali radiosa remota, 

capite triplo circiter breviore, margine anteriore superiore obliqua convexa; pinnis pectora- 

libus acutis vel rotundatis 11 ad 11 in longitudine capitis, spina crassa spina dorsali 

longiore antice granulosa lateribus rugosa postice dentibus magnis 8 ad 16 serrata; ventra- 

libus angulatis oblique subtruncatis vel rotundatis pectoralibus multo brevioribus; anali angulata 

non emarginata, vix vel non altiore quam longa, dorsaliadiposa longiore; caudali profunde 

incisa lobis acutis, lobo superiore inferiore longiore 4 ad 5 in longitudine totius corporis; colore 

corpore superne nigricante vel violascente-olivaceo vel olivaceo vel nitide-viridi, inferne 

margaritaceo vel flavescente ; pinnis roseo-viridibus plus minusve fusco arenatis vel rubro tinctis. 

B. 9 vel 10. D: 1/7. Bs 1/8 vel 1/9. V. 0/5. A. 4/10) velo 5/10: vel AAC MA 

et lat. brev. 

Synon. Pennevisch Nieuh.. Gedenkw. Zee en Lantr. fig. 

Pimelodus gulio Buch. Gang. Fisch. p. 201, 879 tab. 23 fig. 66. 

Bagre gulio CV. Poiss. XIV p. 810. 

Pimelodus abbreviatus K. v. H. ap. CV. Poiss. XIV p. 811. 

Bagrus abbreviatus CV. Poiss. XIV p. 311. Cant. Cal. Mal. Fisch. p. 254, Blkr 

loc. plur. 

Bagre raccourci CV., Poiss. XIV p. 311. 

Bagrus albilabris CV. ibid. p. 308. 

Bagre à lèvres blanches CV. ibid. p. 308. 

Bagrus fuscus. CV. ibid. p. 309. 

Bagre brun CV., ibid. p. 309. 

Bagrus gulioides Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI Silur. batav. consp. p. 24. 

Bagrus melas Blkr, ibid. p. 24. 

Bagrus Schlegelii Blkr, ibid. p. 25. 

Bagrus rhodopterygius Blkr, ibid. p. 25. 

Tope-keleti Indig. Pontic. 

Nonatora Bengal. 

Gulio Bengal. 

Lundu, Manjong lundu Mal. Bat. 

Geting Javan. 

Senkiran Madur. 

Hab. Java (Batavia, Bantam, Cheribon, Surabaja, Pasuruan), in fluviis et aquis fluvio- 

marinis. 

Sumatra (Padang, Palembang), in ftuviis et aquis fluvio-marinis. 

Borneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Longitudo plus quam 50 speciminum 95” ad 281". 
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Aanm. De Loendoe der Maleijers is zonder twijfel dezelfde soort, 

welke reeds aan Nieuhof bekend was en ook vrij goed herkenbaar 

in zijn aangehaald werk onder den naam van Pennevisch is afgebeeld. Hij 

leeft in groote scholen aan de riviermondingen en langs de modderige 

stranden van Java’s noordkust. Te Batavia wordt deze visch dikwerf 

bij duizenden ter markt gebragt, doch hij geeft eene weinig gezoch- 

te spijs, welke ook slechts door inlanders en Chinezen genuttigd 

wordt. 

Een voorwerp, mij eenige jaren door den heer Th. Cantor van 

Calcutta toegezonden, heeft mij doen zien, dat Bagrus gulio CV. de- 

zelfde soort is als Bagrus abbreviatus CV. en ik heb ook niet ge- 

aarzeld Bagrus albilabris CV. en Bagrus fuscus CV. te beschouwen 

als tot dezelfde soort te behooren. De talrijke verscheidenheden 

waaraan de Loendoe ten opzigte van kleurschakering en gedaante 

enz. onderhevig is, bragten mij er toe, in het begin mijner studiën 

der vischfauna van den Indischen Archipel, die verscheidenheden 

als eigene soorten te beschouwen, doch sedert heb ik alle die soor- 

ten tot hare ware beteekenis kunnen terugbrengen. 

Behalve van de bovengenoemde eilanden en van Bengalen is Ba- 

grus gulio CV. ook bekend geworden van de zee en de riviermon- 

dingen van het eiland Pinang, en voorts nog van Cananor, Pondi- 
chery en Ceilon. 

Bagrus stenomus CV. Poiss. XIV p. 307. Kleinbekkige Pennevisch. 

Bagr. pinna adiposa longa, spina dorsali edentula , spina pectorali valde dentata , lobis caudali- 
bus acutis; capite 7 fere in longitudine totius corporis; osse humerali acuto 14 in longitu- 
dine capitis; cirris supramaxillaribus et inframaxillaribus externis subaequalibus capite vix 
longioribus; colore corpore fusco, nigro punctulato; pinnis dorsalibus et caudali nigricante - 
marginatis; anali nigricante albo marginata. 

Ds 3/7 BJ 1/03 V. 6: A: 19; 
Syn. Bagre à épaule étroite CV. Poiss. XIV p. 307. 
Hab. Java. 

Longitudo 3 pollice. paris. 
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Aanm. Ik ken deze soort slechts uit de aangehaalde beschrijving 

van den heer Valenciennes, hierboven zakelijk vertaald. De heer 

Valenciennes brengt haar tot de groep van het geslacht, welke hij 

kenmerkt door 8 voeldraden, eene lange vetvin en eene korte aarsvin. 

Zij schijnt in die groep voornamelijk herkenbaar te zijn aan haar 
lane schouderbeen en korte voeldraden. 

De beschrijving van den heer Valenciennes gaat te weinig in bijzon- 

derheden, dan dat ik de soort daarnaar in mijn overzigt der soenda- 

sche soorten van het geslacht eene juiste plaats zou kunnen aanwij- 

zen. Zij schijnt nabij Bagrus micracanthus Blkr te behooren. 

Eurropius Müll. Trosch. Hor. iehth. III p. 6. Eurrorivus. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis et vomerini pluriseriati parvi, vomerini in vittam transver- 

sam dispositi. Cirri earnosi 8. Membrana branchiostega radiis 8 ad 

10. Membrana interbranchialis profunde incisa. Nares non tubulatae. 

Pinna analis elongata, adiposa minima. KRostrum non carnosum acu- 

tum. Oculi liberi, posteri vel subsuperi. 

Aanm. Ik neem Eutropius aan als geslacht en niet als eene on- 

derafdeeling van het geslacht Bagrus, als hoedanig de heeren Müller 

en Troschel het willen beschouwd hebben. Indien het waar mogt 

zijn, wat deze uitstekende ichthyologen beweren, dat door den hee- 

ren Agassiz en Valenciennes ten onregte eenige geslachten opgesteld 

zijn, welke onder het groote geslacht Bagrus behooren, mag men met 

evenveel regt vragen of de opvatting van Bagrus als geslacht door 

den heeren Müller en ‘Troschel niet veel te ruim genomen is. 

Inderdaad komt mij die opvatting veel te ruim voor. Indien men 

zich moest laten terughouden in de verdeeling der geslachten van de 

groote familie der Siluroïden, doordien, zoo als de heeren Müller en 
Troschel van hunne onderafdeelingen van Bagrus zeggen, de ken- 

merken onmerkbaar in elkander overgaan, wat trouwens niet geheel 

juist is, dan zou men met evenveel regt het geheele geslacht Bagrus 
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Müll. Trosch., wat in mijn oog is eene groote groep der familie, kun- 

nen terugbrengen tot het groote geslacht Silurus van Linneus. Zoo 

neemt soms de vetvin en ook de straalachtige rugvin bij sommige 

soorten het grootste gedeelte van den rug en staart in, om allengskens 

bij andere soorten kleiner en kleiner te worden en geheel te verdwijnen. 

Met het tandenstelsel is het niet anders en even zoo met het kopschild. 

Wanneer men echter de honderden soorten van Siluroïden nader 

bestudeert en de kenmerken van schedelbouw, vinbewerktuiging en 

tandenstelsel in verband beschouwt met den geheelen bouw des diers, 

dat is in verband tot de natuurlijke verwantschappen, dan komt 

men tot geheel andere uitkomsten en geraakt men tot de ontdekking 

van kenmerken, welke, hetzij op zich zelve of als een zamenstel 

(kompleks) genomen, blijken goede en natuurlijke generische afdeelin- 

gen te kenschetsen. Door die studie geleid, heb ik het geslacht Bagrus 

Müll. Trosch. tot de groep der Ariodonten verheven en daarin ge- 

plaatst de talrijke geslachten, welke eigene nasporingen en de onder- 

zoekingen van anderen hebben doen kennen. 

Zoo als boven is aangetoond kan men de Ariodonten verdeelen in 

de ondergroepen der Pangasinen en Bagrinen. De Pangasinen, met 

uitzondering slechts van het geslacht Davalla, behooren alle tot de 

oude wereld en zijn voornamelijk zamengedrongen in Zuid-Azië en 

op de groote Soenda-eilanden. Op deze laatste leven de geslachten 

Eutropius, Laïs, Pangasius en Helicophagus; in Zuid-Azië, Eutropius 

Pangasius en Silundia; terwijl in Afrika slechts het geslacht Eutropius 

vertegenwoordigd wordt, en de Pangasinen in Europa volstrekt ontbreken. 

Eutropius is onder de Pangasinen goed gekenmerkt door zijne 8 voel- 

draden, platten niet voor de bekspleet uitpuilenden snuit en min of meer 

achterstaande oogen. De geringe aandacht welke door de ichthyologen 

in het algemeen geschonken is aan de bijzonderheden van het tan- 

denstelsel, laat mij niet toe te bepalen, of ten opzigte der bijzonder- 

heden van de tanden in het gehemelte belangrijke verschillen voorkomen. 

Slechts van Eutropius schilbeides (Bagrus schilbeides CV.) zie ik ver- 

meld, dat de ploegbeensgehemeltetanden er in een’ vierdeeligen band zijn 

geplaatst, en Buchanan zegt van zijne Pimelodus vacha „In both (jaws) 
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„are crowded numerous small sharp teeth of which there are none on 

„the palate.” Bij Eutropius exodon (Bagrus exodon), de eenige bui- 

ten-archipelagische soort welke ik heb kunnen waarnemen, zijn die 

tanden in een’ smallen onverdeelden halvemaanvormigen band ge- 

plaatst (Nalezing. Ichthyol. Bengal. en Hindost. p. 111) en bij Eutro- 

pius brachypopterus heeft dat bandje de gedaante van eene wijd ge- 

opende met den voet naar voren gekeerde letter V. Het schijnt al- 

zoo dat men ook bij Eutropius in de bijzonderheden der tandenstel- 

sels de kenmerken zal vinden, voldoende om de verschillende soorten 

yan elkander te onderkennen. 

Die soorten zijn vrij talrijk en bepalen zich, voor zoover de bestaande 

kennis reikt, tot Eutropius schilbeides (Bagrus schilbeides CV.) 

van de Nijl; Eutropius depressirostris Peters (mij slechts bij naam 

bekend) van Mossambike; Eutropius Adansonii (Bagrus Adansonii CV.) 

van de Senegal; Eutropius vacha CV. (Bagrus vacha CV.), Eutropius 

murius (Bagrus murius CV.), Eutropius angius (Dagrus angius CV.), 

Eutropius Buchanani (Dagrus Buchanani CV.), Eutropius taakree 

(Hypophthalnus taakree Sykes), Eutropius goongwaree (Hypophthal- 

mus goongwaree Sykes), Eutropius exodon (Bagrus exodon CV.), 

Eutropius urua (wagrus urua CV.) en Eutropius atherinoides (Dagrus 

atherinoides CV.) van Bengalen en Hindostan, en misschien Dagrus 

bouderius Richds. van China. Welligt zal een nader onderzoek doen 

blijken dat enkele dier soorten moeten vervallen. Bagrus vacha CV. 

verdient wegens de boven aangehaalde zinsnede uit Buchanan's werk over 

de vissehen van de Ganges nader op het tandenstelsel onderzocht te 

worden, waarna, in verband met den eigen habitus dier soort, teweeg 

gebragt door wijde tot onder de oogen doorgaande beksleet, bepaald 

zal kunnen worden of deze soort onder het geslacht Eutropius ge- 

rangschikt kan blijven. Hetzelfde is van toepassing op Bagrus boude- 

rius, welke gezegd wordt aan Bagrus vacha CV. verwant te zijn, even 

als Bagrus Vachellii Richds. De soorten van Eutropius verschilen 

overigens voornamelijk van elkander door verschillende verhoudingen 

der lengte van ligchaam, kop, aarsvin en voeldraden. De eenige 

soort van den Indischen archipel, welke ik eerst zeer onlangs ontdekte, 
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verschilt van alle overige soorten voornamelijk door volgend ken- 
merk. 

I. Pinna analis 33 ad 3% in longitudine totius corporis, radiis 4/23 vel 4/24. 

Eutropius brachypopterus Blkr. 

Eutroptus brachypopterus Blkr, Atl. Silur. tab. XXVII fig. 1. Kort- 
vinnige Eutropius. 

Eutrop. corpore elongato compresso, antice latitudine 11 circiter in ejus altitudine, alti- 
tudine 4 et paulo in ejus longitudine absque, 5 et paulo in ejus longitudine cum pinna 
caudali; capite depresso acuto 4 et paulo in ejus longitudine absque, 5 ét paulo in ejus 
longitudine cum pinna caudali; altitudine et latitudine capitis 1} circiter in ejus longitudi- 
ne; linea rostro-dorsali declivi rectiuscula, fronte concaviuscula; scuto capitis laevi, pos- 
tice tantum rugosula, sulco longitudinali mediano ante basin cristae interparietalis de- 
sinente maxima parte diviso, suleum inter et basin ejus cristae fossa parva ovali; crista 
interparietali gracili glabra quintuplo ad sextuplo longiore quam basi et medio lata, sulco 
longitudinali cristam totam percurrente concava, apice inciso os interspinosum 12 trigonum 
acutum glabrum recipiente; oculis inferne non magis quam superne et non magis diametro 
l distantibus, diametro 3 circiter in longitudine capitis; naribus anterioribus rotundis patu- 
lis margini rostri approximatis, posterioribus post basin cirrorum nasalium perforatis valva- 
tis minus quam naribus anterioribus distantibus; rostro oculo breviore, acuto, antice con- 
vexiusculo, non ante rietum prominente, linea anteriore obtuse rotundato; cirris nasalibus, 
supramaxillaribus et inframaxillaribus externis subaequilongis apicem pinnae pectoralis fere 
attingentibus; cirris inframaxillaribus internis cirris ceteris non multo brevioribus ; maxilla infe- 
riore maxilla superiore paulo breviore et graciliore; dentibus minimis vix conspicuis, inter- 
maxilaribus in vittam gracillimam parum curvatam, inframaxillaribus in vittam gracilem 
subsemilunarem, vomerinis in vittam gracilimam ^ formem dispositis; operculo radiatim 
rugoso; osse humerali laevi acuto; linea laterali recta tubulis contiguis simplicibus notata; 
axilla poro mucoso conspicuo; pinna dorsali radiosa acuta, corpore vix humiliore, plus du- 

plo altiore quam basi longa, spina gracili 15 ad 1j in longitudine capitis antice superne 

et postice tota longitudine conspicue serrata; dorsali adiposa oblongo-ovata, plus duplo al- 

tiore quam basi longa, basi quam medio graciliore, dorsali radiosa basi triplo circiter bre- 
viore, analis posteriori quartae parti opposita; pinnis pectoralibus capite non vel paulo bre- 

vioribus, spina gracili spina dorsali paulo longiore postice tantum conspicue serrata; pinnis 

ventralibus acutiuscule rotundatis capite duplo circiter brevioribus; anali 3 circiter in lon- 

gitudine corporis absque, 22 ad 3$ in longitudiae corporis cum pinna caudali, minus triplo 

longiore quam antice alta, acutiuscula, vix emarginata; caudali profunde incisa lobis (su- 

periore ex parte abrupto) 5 ad 5j in longitudine totius corporis; colore corpore superne 

22 
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olivascente, lateribus et inferne margaritaceo vel argenteo; fasciis cephalo-caudalibus fuscis 

diffusis 8, superiore nucho-caudali, media operculo-caudali, inferiore axillo-caudali; pinnis 

flavescente-hyalinis fusco plus minusve arenatis; cirris albidis basin versus fuscescentibus. 

B. 10. D. 1/6. P. 1/8. V. 1/5. A. 4/28 vel 4/24. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 
Lu 

Longitudo speciminis unici 115". 

Aanm. Deze eenige tot nog toe bekende archipelagische soort van S 8 pelas 
Eutropius onderscheidt zich van alle hare aziatische en afrikaansche I 
geslachtsverwanten door eene aanmerkelijk kortere aarsvin, welke 

slechts 27 of 28 stralen heeft en meer dan eenige andere soort de 

verwantschap aanduidt van Eutropius met Pangasius. Bij alle overi- 

ge soorten van Eutropius, heeft, voor zoo ver ik kan nagaan, de 

aarsvin van 36 tot ongeveer 60 stralen en neemt zij een aanmerke- 

lijk grooter gedeelte van de lengte des ligchaams in (1/3 of meer 
1} o [e o o 9 

dan 1/3 van de geheele lengte). Overigens is onderwerpelijke soort 

het naaste verwant aan Eutropius angius (Pimelodus angius Buch.), 

welke in habitus er veel overeenkomst mede heeft en insgelijks met 
drie overlangsche donkere banden geteekend is. Eutropius angius 

heeft echter de aarsvin veel langer, met 42 stralen, eene donkere 
[9] ? " 

vlek op de staartvinbasis, den ondersten overlangschen band naar vo- 
ren tweedeelig, enz. 

ais blkr bis: 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis et vomerini pluriseriati parvi, vomerini in thurmas 2 distan- 

tes antice in palato collocati. Cirri earnosi 6. Membrana branchio- 

stega radiis 8 vel 9. Membrana interbranchialis profunde incisa. Na- 

res non tubulatae. Pinna analis elongata. Pinna adiposa minima. 

Rostrum carnosum latum convexum. Oculi liberi, posteri. 

Aanm. Ik stel het geslacht Lais op naar de soort, welke ik in 

1852 onder den naam van Pangasius hexanema beschreef, doch toen- 

maals meende, op grond van het afwijkende aantal voeidraden alléén, 
niet tot een eigen geslacht te mogen verheffen. Ik had echter toen 
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reeds de eigenaardige schikking der ploegbeenstanden opgemerkt en 
op dit kenmerk, in verband met de 6 platte lintachtige voeldraden 

een afzonderlijk geslacht kunnen vestigen. Eene nadere studie der 

Siluroiden heeft mij tot mijne nieuwe zienswijze gebragt en inderdaad 

vormt mijne vroegere Pangasius hexanema een wel gekenmerkt ge- 

slacht tusschen Pangasius, Eutropius en Silundia. Opmerkelijk ook 

is bij Lais de min of meer prismatische gedaante van den kop, welke 

naar beneden eng toeloopt en waardoor de oogen schuins naar bene- 
den gekeerd zijn en aan de ondervlakte des kops veel digter bijeen- 
staan dan aan de bovenvlakte. 

Laïs hecanema Blkr. Atl. Silur. tab. XXVII fig. 2. Zesdradige Lys. 

Lais corpore elongato compresso, antice multo altiore quam lato, altitudine supra initium 

pinnae analis 4? ad 4% in longitudine corporis absque, 53 ad 52 in longitudine corporis 

cum pinna caudali; capite subprismatico, 51 ad 53 in longitudine corporis absque, 62 ad 

7 et paulo in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1 et paulo ad 11, 

latitudine 14 ad 12 in ejus longitudine; linea rostro-dorsali rostro et vertice convexiuscula, 

fronte concaviuscula; scuto capitis laevi, sulco longitudinali basin cristae interparietalis at- 

tingente toto diviso; crista interparietali gracillima plus quadruplo longiore quam basi lata, 

laevi, apicem versus quam basi non graciliore, os interspinosum primum elongatum acu- 

tum attingente; oculis magna parte cute cephalica velatis, posteris, diametro 21 ad 2? in 

longitudine capitis, superne diametro 1 fere ad 1j inferne multo minus diametro 1 distan- 

tibus; naribus anterioribus et posterioribus multo minus oculi diametro } distantibus, poste- 

rioribus rimaeformibus transversis lineae rostri medianae approximatis, anterioribus rotundis 

in parte rostri carnosa perforatis; rostro oculo breviore, convexo, paulo ante rictum pro- 

minente, linea anteriore obtuse rotundato; cirris compressis, supramaxillaribus ventrales vel 

analem, inframaxillaribus externis et internis subaequalibus basin pectoralis attingentibus ; 

dentibus pluriseriatis parvis acutis, maxilla superiore in vittam semilunarem, maxilla inferi- 

ore in vittam formam ferri equini referentem dispositis; dentibus vomerinis in thurmas 2 

graciles oblongas transversas interdum contiguas collocatis; operculo osseque humerali brevi 

obtuso laevibus; axilla poro mucoso conspicuo nullo; linea laterali ramosa, ramulis vulgo 

parum conspicuis simplicibus; pinna dorsali radiosa acuta, corpore humiliore, plus duplo 

altiore quam basi longa, spina gracili 14 ad 11 in longitudine capitis, postice dentibus par- 

vis serrata; dorsali adiposa minima naribus posterioribus vix vel non majore; pinnis pecto- 

ralibus acutis longitudine caput aequantibus vel paulo superantibus, spina gracili spina dor- 

sali longiore, postice dentibus parvis conspicuis serrata; ventralibus acutis pectoralibus duplo 

circiter brevioribus; anali angulata leviter emarginata, longitudine 2$ ad 23 in longitudine 

corporis absque pinna caudali, plus triplo longiore quam alta; caudali profunde incisa lobis 
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acutis, inferiore quam superiore paulo longiore 4} ad 5 fere in longitudine tofius: corporis; 

colore corpore superne dilute aureo-viridi, inferne margaritaceo vel albido; pinnis hyalinis 

vel flavescente-hyalinis, interdum fusco arenatis. 

B. 8 vel 9. D. 1/7. P. 1/9 vel 1/10. V. 1/5. A. 4/86 ad 4/89. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Syn. Pangastus hevanema Blkr, Diagn. Beschr. Vischs. Sumatr. Tient. I—IV. Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. III p. 589. 

Laïs Sundanens. 

Hab. Java (Batavia, Tjikao, Parongkalong), in fluviis. 

Sumatra (Palembang, Lahat, Lematang-Enim), in fluviis. 

Borneo (Pontianak), in fluviis. 

Longitudo 18 speciminum 98" ad 165". 

Aanm. Ik ontdekte deze soort reeds in 1850 te Batavia en be- 

schreef haar in 1852 ter bovenaangehaalde plaatse naar de twee eeni- 
ge toenmaals in mijn bezit zijnde voorwerpen. Sedert ontving ik meer- 

dere voorwerpen van Borneo en Sumatra en zelf nam ik een groot 

aantal voorwerpen waar te Parongkalong, in de Preanger-regentschap- 

pen, waar de rivier Tjitarum, terwijl zij tijdens eene vischpartij met 

akar toeba vergiftigd was, eenige honderden voorwerpen op de ba- 
dodong (1) wierp. De Soendanezen noemen dezen visch Laïs, een 

(1) De badodong wordt op Java van bamboe gemaakt. Het is een staketsel van de gedaante 

van eene lettor V de uiteinden van welker beenen aan de rivieroevers reiken, terwijl de punt der 

V stroomafwaarts is gekeerd en midden in de rivier eindigt in een hellend vlak, hetwelk van den 

bodem der rivier opwaarts loopt tot boven de oppervlakte van het water, waar gewoonlijk eene 

tent is opgerigt voor de gasten, welk de vischpartij bijwonen en welke tent met beide oevers der 

rivier door eene bamboezen brug vereenigd is. Het geheel heeft alzoo de gedaante van eene ver- 

tikaal op eene lijn geplaatste V. De bedwelmde visch, de rivier afdrijvende, wordt langs de 

staketsels op het hellend vlak geworpen en daar gevangen. Te Parongkalong woonde ik eene groote 

vischpartij bij, welke gegeven werd door den regent van Tjandjioer en tot welke ik door den 

heer JHr Mr H. C. Van der Wijek, toen nog resident der Preanger-regentschappen, thans resi- 

dent van Soerabaja, was uitgenoodigd, Bijkans alle voorname inlandsche hoofden van het regentschap 

Tjiandjioer met hunne familiën waren bij die vischpartij tegenwoordig en duizenden kampongs be- 

woners hadden zich ook naar Parongkalong begeven, deels om de akar toeba te bereiden en in de 

rivier te werpen, deels om een gedeelte der vangst voor zich te erlangen. Honderden inlanders be- 

om de boven komende en bedwelm- 

de visschen op te scheppen, doch de groote massa, vooral de grootere visschen, zooals de djam- 

wogen zich in kleine praauwen boven de plaats der badodong, 

bal (Pangasius djambal Bikr), lika (Bagarius Buchanani Blkr), remang (Rohita chrysophekadion 

Blkr), lehat (Lobocheilos falcifer Blkr), enz., visschen van drie en meer voeten lengte, dwaalden 

in alle rigtingen door de rivier, van tijd tot tijd uit het water springende, doch eindigende 

met stroomafwaarts op de badodong geworpen en daar met knuppels en schepnetten gevangen te 

worden. 
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naam” welke ook in het Palembangsche aan een der soorten van Pan- 

gasius gegeven wordt. Hij schijnt niet grooter te worden dan mijn 

grootste voorwerp, zijnde dat het grootste der tijdens bedoelde visch- 

vangst met akar toeba opgeworpene. De smaak is als die van 

djam bal. 

Hericopmaaus Dlkr, Acta Soc. Scient. Ind. Neerl. III Zesde Bijdr. 

Vischfaun. Sumatra p. 49. SLAKKENETER. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Pinna 

analis elongata. Pinna adiposa minima. Dentes maxillis pluriseriati 

setacei aequales. Dentes vomerini in thurmas 2 distantes collocati. Den- 

tes palatini nulli. Oculi superi liberi. Cirri 4, supramaxillares et in- 

framaxillares. Membrana branchiostega radiis 9. Membrana inter- 

branchialis parum emarginata. Pinna ventralis radiis 1/4 vel 1/5. 

Spinae dorsalis et pectorales dentatae. Vesica natatoria cellulosa. 

Aanm. Dit geslacht staat in verwantschap tusschen Laïs en Pan- 
o 

gasius en heeft in habitus des ligchaams en bouw van het kopschild 

veel van het geslacht Pangasius, tot zelfs in den bouw der zij- 

lijn toe, welke op de basis der staartvin bij beide geslachten twee- 

deelig is en zich met eene wijde bogt naar boven en naar beneden om- 

buiet. Paneasius verschilt echter, behalve door de aanwezigheid 
D o ) o 

van groepen gehemeltetanden naast de groep of groepen ploegbeens- 

tanden, door breeden vleezigen bollen snuit en achterstaande oogen, 
welke het eene eigene uitdrukking geven, die Pangasius dadelijk zoo- 

wel van Helicophagus als van alle andere geslachten der Siluroiden 

doet herkennen. 

Wat het tandenstelsel aangaat is Helieophaeus het naaste verwant 
D D 

aan het geslacht Laïs, bij hetwelk de ploegbeenstanden evenzoo in 

twee van elkander verwijderde groepjes voor in het gehemelte zijn 

geplaatst en de groepen gehemeltetanden ontbreken. Laïs heeft evenwel 

een’ anderen habitus, achterstaande oogen en zes voeldraden en kan 
alzoo niet met Helicophagus worden verward. 

Ik ontdekte het geslacht Helicophagus in Oktober 1856 en stelde 
O o 
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het op naar de eenige mij slechts naar een enkel voorwerp bekende 
soort, welke ik Helicophagus typus noemde. Ik wees toen reeds op 

de verwantschap met Pangasius, doch tevens op die met Pimelodus, 

wegens de afwezigheid van tanden in het gehemelte. Eene tweede 

soort, zeer onlangs in mijn bezit gekomen, kwam mij zeer merkwaar- 

o 

de van elkander verwijderde groepjes ploegbeenstanden ontwaarde, 

en dit gaf mij aanleiding mijn voorwerp van Helicophagus typus aan 
een nader onderzoek te onderwerpen, waarbij ik vond, dat ook daar, 

in normalen toestand dergelijke tandgroepjes voorkomen, vermits aan 

dig voor, doordien ik er twee wel kleine maar toch goed ontwikkel- 

de linkerzijde nog eenige digt bijeenstaande met de lens zeer goed 

waarneembare tandjes aanwezig waren, juist ter plaatse waar bij He- 

licophagus Waandersii het groepje ploegbeenstanden der linkerzijde 

zich bevindt. Het komt mij alzoo waarschijnlijk voor, dat ten dezen 

opzigte het tandenstelsel bij beide soorten niet wezenlijk verschilt en 

dat de ploegbeenstanden bij Helicophagus vroeg afvallen (zooals ook 

bij soorten van het geslacht Ariodes plaats heeft), of wel eerst later 

tot ontwikkeling komen. 

De beide soorten hebben denzelfden habitus, welke aan een eigen 

geslacht doen denken, en die overeenkomst in habitus is zelfs zoo 

groot, dat ik mijn voorwerp van Helicophagus Waandersii, bij de eerste 

aanschouwing voor dezelfde soort hield als Helicophagus typus. Bei- 

de soorten verschillen echter nog in talrijke opzigten, zooals uit hare 

beschrijvingen nader zal blijken. Hier laat ik slechts eenige tecke- 

nen volgen, waardoor beide soorten gemakkelijk van elkander kun- 

nen worden onderkend. 

I. Os humerale obtusum rotundatum. Dentes intermaxillares in thurmas 2 quadra- 

tiusculas aeque latas circiter ac longas collocati. A. 4/38 vel 4/34. 

Helicophagus Waandersii Blkr. 

1L Os humerale acutum. Dentes intermaxillares in vittam curvatam plus quadru- 

plo longiorem quam latam dispositi. A. 4/25 vel 4/26. 

Zelicophagus typus Blkr. 
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Helicophagus Waandersii Blkr, Atl. Silur. tab. XXXIL Waandersche 

Slakkeneter. 

Helicoph. corpore elongato compresso, altitudine 5 circiter in ejus longitudine absque , 6 

circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; latitudine corporis maxima 1} circiter in ejus 

altitudine; capite subconico convexo 5! ad 5} in longitudine corporis absque, 65$ ad 64 in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 circiter, latitudine 12 ad 14 

in ejus longitudine; oculis superis liberis diametro 41 circiter in longitudine capitis, diametro 

12 circiter distantibus; linea rostro-dorsali declivi rectiuscula, rostro tantum convexa; scuto 

capitis toto glabro necrugoso nec granuloso, sulco longitudinali mediano basin cristae interpa- 

rietalis subattingente toto fere diviso; crista interparietali plus triplo longiore quam basi 

lata, nec rugosa nec granosa, vix gracilescente, apice valde obtuso truncato os interspino- 

sum 1" gracile elongatum glabrum attingente; rostro convexo oculo paulo longiore vix an- 

te rictum prominente, linea anteriore obtusiuscule rotundato; naribus distantibus, anteriori- 

bus rotundis rostri apici approximatis, posterioribus oblongis oculo magis quam rostri apici 

approximatis valvula claudendis; labiis carnosis; cirris supramaxillaribus oculum superantibus, in- 

framaxillaribus oculo longioribus (abruptis); dentibus acutis parvis maxilla superiore multiseria- 

tis in thurmas 2 ovato-quadratiusculas non longiores quam latas approximatas collocatis ; 

dentibus inframaxillaribus pluriseriatis in vittas 2 trigonas leviter curvatas duplo circiter 

longiores quam latas basi approximatas dispositis; dentibus vomerinis 3- ad 4- seriatis in thur- 

mas 2 parvas graciles distantes postice valde divergentes dispositis; rictu latitudine 3 ad 31 

in longitudine capitis; operculo leviter subradiatim striato; osse humerali parte conspicua 

capite plus duplo breviore, glabro, postice obtuso, rotundato; linea laterali recta, venulosa, 

basi pinnae caudalis Dilaraa ramis curvatis superne et inferne reflexis; axilla fovea mucosa 

poris 3 vel 4 mucifluis bene conspicuis perforata; pinna dorsali radiosa acuta corpore non 

vel vix humiliore, plus duplo altiore quam basi longa, spina crassa capite paulo tantum 

breviore lateribus rugosa antice glabra postice dentibus sat magis serrata; pinna adiposa 

initio posterioris tertiae pinnae analis partis opposita, gracili, plus duplo altiore quam basi 

longa, basi dorsali radiosa plus triplo breviore; pinnis pectoralibus acutis capite vix brevio- 

ribus, spina crassa spina dorsali vix vel non breviore lateribus rugosa antice laevi 

postice dentibus sat magnis armata; pinnis ventralibus sub radiis dorsalibus posticis incipien- 
tibus, capite non vel non multo brevioribus (abruptis); anali longitudine 2+ circiter in lon- 
gitudine corporis absque, 31 circiter in longitudine corporis cum pinna caudali, plus triplo 
longiore quam antice alta, emarginata; caudali profunde incisa (lobis ex porte abruptis); 

colore corpore superne coerulescente-viridi, inferne margaritaceo velargenteo; pinnis flaves- 

cente-hyalinis plus minusve fusco arenatis; adiposa olivascente dense fusco arenata. 

B. 9. D. 1/7. P. 1/11. V. 1/5. A. 4/38 vel 4/34. C. 1/15/1 et lat. brev. numeros. 
Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Longitudo speciminis unici 340". 
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Aanm. Alhoewel het algemeene voorkomen van Helicophagus Waan- 
dersii zeer veel heeft van dat Helicophagus typus, lijdt het geen 
twijfel dat zij eene eigene en nog wel eene zeer scherp gekenmerkte 
soort is. Ik zal hier niet spreken van de ploegbeenstanden, welke 

misschien ook bij Helicophagus typus op een’ gegeven leeftijd niet 

veel van die van onderwerpelijke soort verschillen, maar de tusschen- 

kaaksbeenstanden hebben hier het eigenaardige dat zij in vierkante 
aan de hoeken afgeronde en even lange als breede groepen zijn ge- 

plaatst. Voorts verschilt Helicophagus Waandersii door glad kop- 
schild, glad en veel slanker tusschenwandbeensuitsteeksel, stomp afgerond 

schouderbeen, langere en aan stralen rijkere aarsvin, aan de basis 

veel kortere vetvin, enz. 

Mijn eenig voorwerp verkeert wat het ligchaam betreft in een’ uit- 

muntenden toestand van bewaring, doch de staartvinkwabben, de 

buikvinnen en de voeldraden zijn slechts voor een gedeelte aanwezig, 

zoodat ik hunne lengte niet naauwkeurig heb kunnen bepalen. 

Ik heb de soort genoemd ter eere van den heer J. F. Van Bloemen 

Waanders (1), majoor der artillerie bij het nederlandsch-indische le- 
ger, aan wien hare ontdekking te danken is. 

Helicophagus typus Blkr, Acta Soc. Scient. Ind. Neerl. III Zesde 
Bijdr. Vischfaun. Sumatra p. 46, Atl. Silur. tab. XXXI fig. 

2, Gewone Slakkeneter. 

Helicoph. corpore elongato compresso et antice altiore quam lato altitudine 43 ad 43 in 

ejus longitudine absque, 52 ad 6 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite subconico 

convexo 4? in longitudine corporis absque, 6 et paulo in longitudine corporis cum pinna 

caudali; altitudine et latitudine capitis 12 circiter in ejus longitudine; oculis subsuperis li- 

beris diametro 5 circiter in longitudine capitis, plus diametris 2 distantibus; linea rostro- 

(1) Ik heb aanleiding gehad meerdere soorten van visschen uit verschillende familién met den 

naam Waandersii te bestempelen, Drie gebroeders, de heeren J, T. Van Bloemen Waanders hier boven 

bedoeld, P. L. Van Bloemen Weanders thans adsistent resident te Boleling, en H. L. Van Bloe- 

men Waanders, administrateur bij de gouvernements tinmijnen op Banka, hebben niet weinig bij- 

gedragen, door hunne toezendingen van visschen en reptiliën van Sumatra, Banka en Bali, tot de 

uitbreiding de kennis van de fauna dier eilanden. 
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dorsali declivifronte et rostro convexa; scuto capitis longitudinaliter rugoso, non granuloso, 

suleo longitudinali mediano basin cristae interparietalis subattingente toto fere diviso; crista 

interparietali plus duplo longiore quam basi lata, longitudinaliter rugosa, non granulosa, 

apice gracilescente emarginato os interspinosum 1m oblongo-trigonum rugosum attingente; 

rostro convexo oculo minus duplo longiore, vix ante rictum prominente, linea anteriore 

obtuse rotundato; naribus distantibus, anterioribus rotundis rostri apici approximatis, poste- 

rioribus oblongis oculo magis quam rostri apici approximatis valvula elevata claudendis: 

labiis carnosis; cirris gracilibus, supramaxillaribus basi osseis pinnae pectoralis partem 

posteriorem, inframaxillaribus opercula fere attingentibus; dentibus utraque maxilla multi- 

seriatis mediocribus aequalibus in vittam parum curvatam plus quadruplo longiorem quam 

latam bipartitam dispositis; vomere sinistro latere denticulis aliquot parvis in thurmam mini- 

mam rotundiusculam collocatis; rictu latitudine 2 circiter in longitudine capitis ; operculo sub- 

radiatim cristata; osse humerali parte conspicua capite duplo circiter breviore, valde acuto, gla- 

briusculo; linea laterali antice parum declivi postice recta venulosa basi pinnae caudalis bifurcata 

ramis curvatis superne et inferne reflexis; axilla poris mucosis 4 vel 5 valde conspicuis ; pinna dor- 

sali radiosa acuta, corpore paulo humiliore plus duplo altiore quam basi longa, spina crassa 

5 circiter in longitudine capitis lateribus rugosa antice leviter granulosa postice dentibus 

sat magnis serrata; pinna adiposa initio dimidii piunae analis posterioris opposita, gracili, 

oblique rotundata sed basi basi dorsalis radiosae vix breviore; pinnis pectoralibus acutis 

capite paulo brevioribus spina crassa spina dorsali paulo longiore lateribus rugosa antice 

leviter granosa postice dentibus sat magnis armata; pinnis ventralibus obtusiusculis, totis post 

dorsalem radiosam sitis, capite duplo circiter brevioribus; anali longitudine 34 circiter in 

longitudine corporis absque, 3; circiter in longitudine corporis cum pinna caudali, triplo 

circiter longiore quam antice alta, emarginata, antice obtusiuscula; caudali profunde incisa 

lobis acutis subaequalibus 42 circiter in longitudine totius corporis; colore corpore superne 

eoerulescente-viridi, inferne margaritaceo vel argenteo; pinnis flavescentibus, dorsali radiosa 

et pectoralibus totis fere, caudali margine posteriore fusco arenatis; adiposa olivascente. 

B. 9. D. 1/7. P. 1/13. V. 1/4 vel 1/5. A. 4/25 vel 4/26. C. 1/15/1 et lat. brev. numeros. 

Habit. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Longitudo speciminis unici 220". 

Aanm. De onderwerpelijke soort is mij slechts naar het eenige 

hier boven beschrevene voorwerp bekend. Zij voedt ‘zich met kleine 

gastropoden, van welke ik een groot aantal in de maag vond. De 

zwemblaas is langwerpig-eirond, zeer dikwandig en in meerdere ka- 

mers verdeeld. Het aantal buikvinstralen is aan de linkerzijde 1/5 

en aan de regter 1/4, zoodat ik niet kan bepalen welk cijfer het 

normale is. In de aanteekening omtrent de geslachtskenmerken van 

Helicophagus heb ik reeds melding gemaakt van de onregelmatige 
23 
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ontwikkeling der ploegbeenstanden dezer soort en van de waarschijn- 

lijk daaraan te hechten beteekenis. 

Pangasius CV. DsAMBAL. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis et vomero-palatini pluriseriati parvi; vomerini in thurmam 

simplicem vel bipartitam, palatini ad latera thurmae vomerinae in 

thurmam oblongam dispositi. Cirri carnosi 4. Membrana branchio- 

stega radiis 7 ad 11. Membrana interbranchialis profunde incisa. Na- 

res non tubulatae. Pinna analis elongata. Pinna adiposa minima. Ros- 

trum obtusum carnosum latum convexum. Oculi liberi, posteri. 

Aanm. Onder de Ariodontes, zoo bij uitnemendheid rijk aan vor- 

men, is eene groep van natuurlijke geslachten, welke dit met elkan- 

der gemeen hebben, dat hunne vetvin slechts als rudimentair te be- 

schouwen is en dat hunne aarsvin daarentegen buitengewoon is ont- 

wikkeld. Bij deze geslachten is de kop klein, zijn de oogen niet 

met de huid van den kop bedekt hoezeer die huid min of meer 

groote oogleden vormt, is het tusschenkieuwsvlies diep gespleten en 

zijn de voorste neusgaten, althans bij drie hunner, slechts eenvoudi- 

ge huidopeningen zonder buisjes. Deze geslachten zijn Silundia, 

Pangasius, Lais, Eutropius. Zij vormen den schakel tusschen de Si- 

lurichthyoiden (Schilbe en Cetopsis) en de geslachten Bagrus, Arius 

enz. en verbinden zich aan den anderen kant met de Pimelodonten 

door hunne groote verwantschap in vormen met het merkwaardige 

westindische geslacht Euanemus J. Müll., hetwelk echter nog zeer 

wezenlijk van ze verschilt door afwezigheid van ploegbeens-gehemelte- 

tanden, bedekte oogen en betrekkelijk zeer kleine kieuwspleet. 

Van alle de vier bovengenoemde geslachten bezit ik vertegenwoor- 

digers in mijn kabinet. Bagrus exodon CV. van Bengalen en Eu- 

tropius brachypopterus van Sumatra zijn representanten van Eutro- 

pius, een geslacht door de heeren J. Müller en Troschel slechts als 

eene onderafdeeling van hun geslacht Bagrus opgesteld. De ben- 
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gaalsche soorten, naar welke de heer Valenciennes zijne geslachten 

Pangasius en Silundia heeft voorgesteld, bevinden zich almede in mij- 

ne verzameling, alsmede nog 5 soendasche soorten van Pangasius, 

door mij ontdekt. Mijne vroegere Pangasius hexanema, eene soort met 6 

voeldraden, is de type van het vierde geslacht, terwijl het vijfde geslacht 

reeds in het vorige jaar door mij is opgesteld onder den naam van 

Helieophagus. 

De hier bedoelde geslachten zijn zeer gemakkelijk van elkander 

te onderkennen. Silundia heeft slechts 2 voeldraden, Pangasius 

en Helicophagus 4, Laïs 6 en Eutropius 8. Behalve door deze 

getallen der voeldraden laten zich de genoemde geslachten nog on- 

derkennen aan het tandenstelsel en wel: Silundia aan de scherpe twee- 

reijige tanden in beide kaken en aan den hoefijzervormigen band 

ploegbeensgehemeltetanden, en Laïs aan de veelreijige kaakstanden 

en de in twee kleine groepen voor in het gehemelte geplaatste ploeg- 

beenstanden zonder eigenlijke gehemeltetanden. Pangasius en Eu- 

tropius zijn minder zeker door het tandenstelsel van elkander te on- 

derscheiden. Beide hebben meerreijige ploegbeens- en gehemeltetan- 

den. Bij Eutropius schijnt ook de band dier tanden soms evenzeer 

in 4 bijeenstaande groepen verdeeld te zijn als bij Pangasius, en hoe- 

zeer lk geen voorbeeld ken eener soort van Eutropius, bij welke de 

ploegbeenstanden eene afzonderlijke massieve vierhoekige groep vor- 

men, is deze laatste dentitie bij Pangasius in geen geval standvastig. 

Ook schijnen bij alle soorten van Eutropius de voorste neusgaten een- 

voudige openingen te zijn zonder buisjes en de eenige verschillen 

tusschen Pangasius en Eutropius, afgescheiden van de voeldraden, 

zouden dan gelegen zijn in den bollen uitpuilende vleezigen snuit 

van Pangasius. Helicophagus verschilt van Pangasius voornamelijk 

door de afwezigheid van gehemeltetanden, bezittende het slechts 2 

kleine vaneen staande groepjes ploegbeenstanden. Bij Pangasius, 

Laïs en Silundia zijn de oogen standvastig achter de bekspleet ge- 

plaatst. Dit is in den regel ook het geval bij Eutropius, maar en- 

kele soorten, althans naar de daarvan bestaande afbeeldingen te oor- 

deelen, bv. Eutropius vacha (Pimelodus vacha Buch.), schijnen 

daarop eene uitzondering te maken. Bij Helicophagus zijn de oogen 
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hooger aan den kop geplaatst en meer als bovenstaande dan als ach- 

terstaande te beschouwen. 

Mijne soorten vau Pangasius zijn alle afkomstig van Java, Borneo 

en Sumatra. Opmerkelijk is het dat ik nooit eenige soort, hetzij van 

Pangasius, hetzij van Lais hetzij van Helicophagus, ontvangen heb van 

de kleinere nabij liegende eilanden, zooals van Bintang, Banka, Bi- 

liton, Bali, van welke mij toch vrij talrijke soorten van zoetwatervis- 

schen zijn geworden. Het geslacht Silundia schijnt aan den Indischen 
Archipel vreemd te zijn. 

De soorten van Pangasius van de Soenda-eilanden laten zich naar 

volgend schema overzien. 

I. Scutum rugosum. 

a. Crista interparietalis apicem. versus gracilescens. Spina dorsalis capite brevior. 

Cirri supramaxillares opercula vel os humerale attingentes. A. radiis 4/26 ad 4/29 et 
3} ad 32, caput 4! ad 4$ in longitudine corporis absque pinna caudali. 

Pangasius djambal Blkr. 

Il. Seutum glabrum. 

a. Dentes vomerini in thurmas 2 oblongas dispositi. 

+ Cirri capite longiores. 

$ Pinna analis 3 circiter, caput 42 ad 5 in longitudine corporis absque 
pinna caudali. A 4/27 ad 4/30. P. 1/12. 

Pangasius macronema Blkr. 

+ Cirri capite plus duplo breviores. 

Pinna analis 32 ad 32, caput 4% ad 5 in longitudine corporis absque 2 où I 5 o 

pinna caudali. A. 4/29 vel 4/30. P. 1/13 vel 1/14. Spina dorsalis 14 in 

longitudine capitis. 
e 

Pangasius rios Blkr. 

$ Pinna analis 34 ad 4, caput 5 et paulo ad 54 in longitudine corporis abs- 

que pinna caudali A. 4/25 vel 4/26. P. 1/11 vel 1/12. Spina dorsalis 

1i ad 1} in longitudine capitis. 
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Pangasius micronema Blkr. 

b. Dentes vomerini in thurmam magnam quadratam unicam dispositi. 

T Cirri capite breviores. 

$ Pinna analis 3 circiter, caput 51 ad 62 in longitudine corporis absque 

pinna caudali. A. 4/31 ad 4/36, P. 1/14 vel 1/13. Spina dorsi 1 ad 11 

in longitudine capitis. | 

Pangasius polyuranodon Blkr. 

Pangasius djambal Blkr, Silur. batav. spec. nup. detect. in Natuur- 
en Geneesk. Archief voor Ned. Ind. III p. 290, Verh. Bat. 

Gen. XXI, I Silur. batav. consp. p. 21. Atl. Silur. tab. XXVIII. 

Javasche Djambal. 

Pangas. corpore elongato, antice non vel paulo tantum altiore quam lato, postice com- 

presso, altitudine supra initium pinnae analis 5 ad 43 in longitudine corporis absque, 61 

ad 6 et paulo in longitudine corporis cum pinna caudali; capite 4! ad 4% in longitudine 

" corporis absque, 9! ad 6 in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 14 ad 

11, latitudine 14 ad 1} in ejus longitudine; linea rostro-dorsali fronte et nucha convexius- 

"5 cula; scuto capitis superne rugoso, sulco longitudinali basin cristae interparietalis non at- 

tingente toto fere diviso; crista interparietali plas duplo longiore quam basi lata, rugosa, 

apice quam basi multo graciliore os interspinosum primum trigonum acutum glabrum vel 

rugosum attingente; oculis diametro 4 ad 6 in longitudine capitis, diametris 21 ad 4 di- 

stantibus; naribus anterioribus et posterioribus minus oculi diametro 1 distantibus; rostro 

oculo junioribus paulo, aetate proveetis duplo circiter longiore, ante rictum prominente, 

linea anteriore obtuse rotundato; cirris gracilibus, supramaxillaribus os humerale vel oper- 

cula, inframaxillaribus operculum vel oculum attingentibus; dentibus maxillis pluriseriatis 

parvis acutis vel aeutiusculis, maxilla superiore in vittam semilunarem, maxilla inferiore in 

vittam formam ferri equini referentem dispositis; dentibus vomerinis parvis acutiusculis vel 

obtusiuseulis junioribus in thurmas 2 approximatas oblonga-rotundas vel quadratiusculas, 

aetate provectis vulgo in thurmam unicam oblongo-quadratam plus duplo latiorem quam lon- 

gam collocatis; dentibus palatinis parvis acutiusculis vel obtusiuseulis utroque latere in thur- 

mam oblongam juxta thurmas vel thurmam dentalem vomerinam dispositis; operculo laevi; 

osse humerali acuto vulgo rugosulo; axilla poris mucosis valde conspicuis; linea laterali 

ramosa, ramis elongatis vulgo simplicibus; pinna dorsali radiosa acuta, corpore paulo vel non 

humiliore, duplo vel plus duplo altiore quam basi longa, spina valida junioribus 12 ad 11, 

" aetate provectis 1} ad 14 in longitudine capitis striata antice inferne granulosa superne 

frequenter leviter serrata postice tota dentibus conspicuis serrata; dorsali adiposa valde gracili , 
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plus duplo altiore quam basi longa ; pectoralibus acutis capite non multo brevioribus spina 

valida spinae dorsali aequali vel ea paulo longiore vel breviore striata antice basin versus 

granulata apicem versus frequenter leviter serrata postice tota dentibus conspieuis serrata; 

ventralibus acutis pectoralibus brevioribus; anali angulata leviter emarginata, longitudine 

33 ad 34 fere in longitudine corporis absque pinna caudali, minus triplo longiore quam al- 

ta; caudali profunde profunde incisa lobis acutis subaequalibus 42 ad 5 in longitudine totius 

corporis; colore corpore superne coerulescente-viridi, inferne margaritaceo, albido vel ar- 

genteo; pinnis flavescente-hyalinis vel roseo-hyalinis, frequenter plus minusve fusco arenatis. 

B. 9. D. 1/7. P. 1/12 vel 1/13. V. 1/5. A. 4/204ad 4/29. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Synon. Djambal Mal. et Sundanens. 

Habit. Java (Batavia, Krawang, Tjikao, Parongkalong), in fluviis. 

Longitudo 16 speciminum 144" ad 640". 

Aanm. Pangasius djambal is zeker die soort, welke het naaste ver- 

want is aan die van Bengalen, welke, tot op mijne onderzoekingen, 

de eenige bekende soort was van het geslacht. 

De bengaalsche soort, Pangasius Buchanani CV., bevindt zich insge- 

lijks in mijne verzameling, in jeugdige voorwerpen van 156” tot 196” 

lengte en is door mij beschreven in mijne Nalezingen op de ichthyolo- 

gische fauna van Bengalen en Hindostan. Deze voorwerpen heb ik 

vergeleken met exemplaren van dezelfde grootte van Pangasius djambal. 

Uit die vergelijking is mij gebleken dat bij de bengaalsche soort kop- 

schild en tusschenwandbeenskam breeder en veel ruwer en de rug- 

vin- en borstvindoornen sterker ontwikkeld zijn, terwijl er ook de 

aarsvin betrekkelijk langer is. Voorts is de tusschenwandbeenskam bij 

Pangasius Buchanani aan het einde van gelijke of nagenoeg gelijke 

breedte als aan de basis, terwijl deze kam bij Pangasius djambal dun 

uitloopt en aan den top niet of naauwelijks half zoo breed is als aan de 

basis. Andere kleine verschillen komen mij voor van geene genoeg- 

zame waarde te zijn ter stellige onderkenning van beide soorten. 

Pangasius djambal is in de grootere rivieren van westelijk Java eene 

zeer gewone soort. Zij bereikt wel de dubbele lengte van mijn grootste 

voorwerp. Van tijd tot tijd worden talrijke exemplaren van twee tot 

drie voeten lengte te Batavia ter markt gebragt. Deze worden veelal 

in de delta van de Tjitarum gevangen, doch de djambal komt ook in 

de hoogere gedeelten der stroomgebieden voor. ‘Tijdens eene groote 
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inlandsche vischpartij te Parongkalong bestond een groot gedeelte der 

vangst uit djambal. Ik zag daar exemplaren van meer dan drie voeten 

lengte. De voorwerpen, welke in de delta's of nabij de riviermondingen 

leven, hebben een veel minder smakelijk vleesch dan die uit de hoo- 

gere gedeelten der stroomgebieden, waar zij zich minder met mol- 

lusken kunnen voeden, en, terwijl de djambal te Batavia geldt als 

een gemeene visch, die slechts door inlanders en Chinezen wordt 

gegeten, hoorde ik hem in de Preanger-regentschappen als een’ der 

smakelijkste visschen roemen, wat ik echter niet kon toegeven en wat 

meer daaruit verklaarbaar schijnt, dat men in de bovenlanden van 

Java weinig aan smakelijke vischsoorten gewoon is. 

Pangasius macronema Blkr, Bijdr. ichth. Borneo, Nat. Tijdschr. Ned. 

I. p. 11, Atl. Silur. tab. XXVII fig. 3. Langdradige Djambal. 

Pangas. corpore elongato, compresso, antice multo altiore quam lato, altitudine supra 

initium. pinnae analis 42 ad 4 in longitudine corporis absque, 5} ad 5 in longitudine cor- 

poris cum pinna caudali; capite 42 ad 5 in longitudine corporis absque, 5 ad 6 in longi- 

tudine corporis eum pinna caudali; altitudine capitis 14 ad vix plus quam 1, latitudine 1! 

ad 12 in ejus longitudine; linea rostro-dorsali vertice concaviuscula; scuto capitis glabro 

suleo longitudinali basin cristae interparietalis fere attingente toto fere diviso; crista inter- 

parietali duplo circiter longiore quam basi lata, cute glabra tecta, apice os interspinosum 

lm glabrum trigonum acutum breve attingente; oculis diametro 2} ad 3 in longitudine ca- 

pitis, diametro 1 ad 1! distantibus; naribus anterioribus et posterioribus minus oculi diame- 

tro ! distantibus; rostro oculo breviore, vix ante rictum prominente, linea anteriore obtu- 

siuscule rotundato; cirris supramaxillaribus apicem pinnae pectoralis attingentibus vel supe- 

rantibus, inframaxillaribus basin pectoralis superantibus; dentibus maxillis pluriseriatis parvis 

acutis, maxilla superiore in vittam semilunarem, maxilla inferiore in vittam formam ferri 

equini referentem dispositis, vomero-palatinis parvis concis acutiusculis in thurmas 4 parvas 

oblongas distantes arcum subsemilunarem efficientes collocatis, thurmis palatinis thurmis vo- 

merinis majoribus; operculo et osse humerali acuto laevibus; axilla poris mucosis valde con- 

spicuis; linea laterali ramosa, ramis vulgo simplicibus; pinna dorsali radiosa acuta corpore 

humiliore, plus duplo altiore quam basi longa, spina mediocri 15 ad 14 in longitudine ca- 

pitis, antice inferne granulata apicem versus serrata postice tota dentibus conspicuis serra- 

ta; dorsali adiposa valde gracili, plus duplo altiore quam basi longa; pinnis pectoralibus 

acutis capite vix brevioribus, spina mediocri spina dorsali non vel vix longiore antice ba- 

sin versus granulata apicem versus serrata, postice tota dentibus conspicuis serrata; ven- 

tralibus acutis pectoralibus minus duplo brevioribus; anali angulata vix emarginata, lon- 
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gitudine 3 circiter in longitudine "Corporis absque pinna caudali, triplo circiter longiore 

quam alta; caudali profunde incisa lobis acutis 55 ad 5 in longitudine totius corporis; co- 

lore corpore superne dilute olivascente inferne margaritaceo velargenteo; pinnis flavescente- 

hyalinis. 

B. 10 ad 11. D. 1/7. P. 1/19. V. 1/5. A: 4/27 ad 4/30. C. 1/15/1.et lat. brev. 

Synon. Rios Mal. Bandjerm. 

Habit. Borneo (Bandjermasin) in fluviis. 

Longitudo 16 speciminum 92" ad 148”. 

Aanm. Deze soort schijnt in de rivier van Banjermasin, de hoofd- 

plaats van zuidoostelijk Borneo, zeer gemeen te zijn, doch op verre 

na de grootte niet te bereiken van de overige soorten van het, 

geslacht. Zij is gemakkelijk herkenbaaraan hare gedrongene vormen 

en lange voeldraden, welke langer zijn dan bij eenige andere soort. 

Pangasius rios Blkr, Vierde Bijdr. ichth. Borneo, in Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. II p. 205. Atl. Silur. tab. XXXI fig. 1. Borneosche 

Djambal. 

Pangas. corpore elongato, antice aeque lato fere ac alto, postice compresso, altitudine 

supra initium pinnae analis 5 fere ad 4} in longitudine corporis absque, 6 ad 6} circiter 

in longitudine corporis eum pinna caudali; capite 44 ad 5 in longitudine corporis absque, 

5! ad 6! in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 14 circiter, latitudi- 

ne 14 ad 15 in ejus longitudine; linea rostro-dorsali vertice convexiuscula; scuto capitis 

glabro, sulco longitudinali basin cristae interparietalis non attingente toto fere diviso; crista 

interparietali plus duplo longiore quam basi lata, cute glabra tecta, apice os interspinosum 

Im gracile glabrum trigonum acutum atiingente; oculis diametro 3 ad 3} in longitudine 

capitis , diametris 2 ad 2! distantibus; naribus anterioribus et posterioribus minus oculi diametro 

1 distantibus; rostro oculo breviore, vix ante rictum prominente, linea anteriore valde ob- 

tuse rotundata; cirris gracilibus, supramaxillaribus regionem postocularem, inframaxillari- 

bus oculum vix vel non attingentibus; dentibus maxillis pluriseriatis parvis acutis, maxilla 

superiore in vittam transversam obtusangulam subsemilunarem, maxilla inferiore in vittam 

formam ferri equini referentem dispositis; dentibus vomero-palatinis parvis acutis in thurmas 

4 oblongas subaequales arcum subsemilunarem efficientes collocatis; operculo et osse hume- 

rali acuto laevibus; axilla poris mucosis valde conspicuis; linea laterali ramosa, ramis elon- 

gatis vulgo simplicibus; pinna dorsali radiosa acuta corpore humiliore, plus duplo altiore 

quam basi longa, spina mediocri l circiter in longitudine capitis antice tota glabra pos- 

tice dentibus conspicuis serrata; dorsali adiposa valde gracili, plus duplo altiore quam basi 

longa; pinnis pectoralibus acutis, capite vix brevioribus, spina mediocri spina dorsali paulo 

longiore antice apicem versus et postice tota dentibus conspicuis serrata; ventralibus acutis 
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pectoralibus minus duplo brevioribus; anali acuia emarginata, longitudine 33 ad 34 in 

longitudine corporis absque pinna caudali, triplo circiter longiore quam alta; caudali pro- 

funde incisa lobis latis apice acutis 4! circiter in longitudine totius corporis; colore corpore 

superne coerulescente-viridi, inferne argenteo vel margaritaceo; pinnis margaritaceis vel 

flavescente-hyalinis, anali flava. 

B. 9. D. 1/7. P. 1/13 vel 1/14. V. 1/5. A. 4/29 vel 4/30. C. 1/15/1 et lat. brev. 
Synon. Lios-tjoring Mal. Bandjermas. 

Hab. Borneo meridionalis (Bandjermasin, Pengaron), in fluviis. 

Longitudo 2 speciminum 115” et 251". 

Aanm. Toen ik in Mei 1851 deze soort voor het eerst beschreef, 

was ik slechts in het bezit van een enkel voorwerp, hetwelk in zeer 

onvoldoenden toestand van bewaring verkeerde. Een later ontvangen 

exemplaar, van meer dan de dubbele lengte van het eerste, heeft mij 

in staat gesteld eene meer voldoende beschrijving der soort te geven. 

Zij is zeer na verwant aan Pangasius micronema Blkr van Java. De 

verschillen, behalve die in de getallen der vinstralen, vallen goed 

in het oog bij vergelijking van voorwerpen van gelijke grootte. 

Pangasius micronema Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI Nieuwe Bijdr. Si- 
luroid. Java p. 8, Atl. Silur. tab. XXIX. Kortdradige Djambal. 

Pangas. corpore elongato, antice aeque lato fere ac alto, postice compresso, altitudine 

supra initium pinnae analis 5 ad 42 in longitudine corporis absque, 6! ad 6 in longitudine 

corporis cum pinna caudali; capite 5 et paulo ad 5! in longitudine corporis absque, 6} ad 

7 in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine et latitudine capitis 14 ad 14 in 

ejus longitudine; linea rostro-dorsali vertice convexiuscula; scuto capitis glabro, sulco lon- 

gitudinali basin cristae interparietalis non attingente toto fere diviso; crista interparietali plus 

duplo longiore quam basi lata cute glabra vel longitudinaliter rugosa tecta, apice os inter- 

spinosum Im gracile glabrum trigonum acutum attingente; oculis diametro 3j ad 4 in lon- 

gitudine capitis, diametris 2 ad 2% distantibus; naribus anterioribus et posterioribus minus 

oculi diametro ? distantibus; rostro oculo breviore, non ante rictum prominente, linea an- 

teriore obtuse rotundato; cirris gracilibus, supramaxillaribus regionem postocularem vel 

opercula attingentibus, inframaxillaribus oculo non vel vix longioribus; dentibus maxillis 

pluriseriatis parvis acutis, maxilla superiore in vittam semilunarem, maxilla inferiore in vit- 

tam formam ferri equini referentem dispositis; dentibus vomero-palatinis parvis acutis in 

thurmas 4 oblongas arcum subsemilunarem efficientes collocatis; operculo et osse humerali 

acuto laevibus; axilla poris mucosis valde conspicuis; linea laterali ramosa ramis elongatis 

vulgo simplicibus; pinna dorsali radiosa acuta corpore humiliore, duplo vel plus duplo al- 

tiore quam basi longa, spina valida 1! ad 1! in longitudine capitis striata antice basin 

24 
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versus granulata apicem versus leviter serrata postice tota dentibus conspicuis serrata; dor- 

sali adiposa valde gracili, plus duplo altiore quam basi longa; pectoralibus acutis capite non 

vel paulo brevioribus spina valida spina dorsali longiore striata antice basin versus granulata 

apicem versus leviter serrata postice tota dentibus conspicuis serrata; ventralibus acutis pec- 

toralibus minus duplo brevioribus; anali acutiuscula emarginata, longitudine 4 ad 3? in lon- 

gitudine corporis absque pinna caudali, minus triplo longiore quam alta; caudali profunde 

incisa lobis acutis subaequalibus 5 ad 5} in longitudine totius corporis; colore corpore superne 

dilute olivascente, inferne albido vel argenteo, pinnis flavescente-hyalino. 

B. 9. D. 1/7. P. 1/11 vel 1/12. V. 1/5. A. 4/25 vel 4/26. C. 1/17/1 et lat. brev. 

Synon. Pangasius micronemus Blkr loc. supr. citat. 

Wakkal Jav. central. 

Hab. Java (Surakarta, Wonogiri, Kediri, Gempol, Surabaja), in fluviis. 

Longitudo 6 speciminum 120" ad 520". 

Aanm. De bovengegevene beschrijving is genomen naar 5 mijner 6 

voorwerpen, metende van 120" tot 310' lengte. Van mijn grootste 

voorwerp bezit ik slechts kop, huid en vinnen, zijnde vleesch en been- 

deren en ingewanden er uit weggenomen. 

Pangasius micronema is het naaste verwant aan Pangasius rios van 

Borneo, doch verschilt er toch nog van in meerdere opzigten. Bij 

Pangasius micronema is het ligchaam slanker, de kop kleiner, zijn ook 

de oogen kleiner en de aarsvin korter, doch de rugvin en borstvin- 

doornen aanmerkelijk sterker outwikkeld. Bij Pangasius rios zijn ook 

de borstvin- en aarsvinstralen talrijker. 

Pangasius polyuranodon Bikr, Zesde Bijdr. ichthyol. Borneo, Nat. 

Tijdschr. v. Ned. Ind. II p. 425. Atl. Silur. tab. XXX. 

Veeltandige Djambal. 

Pangas. corpore elongato, antice paulo altiore quam lato, postice compresso, altitudine 

supra initium pinnae analis 5 fere ad 5} in longitudine corporis absque, 5} ad 6} circiter 

in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 51 ad 62 in longitudine corporis absque, 65 

ad 71 circiter in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1} ad 1j, latitu- 

dine 1! ad 1! in ejus longitudine; linea rostro-dorsali nucha et vertice declivi rectiuscula , 

fronte et rostro valde convexa; scuto capitis laevi, sulco longitudinali antice et postice us- 

que ad basin fere cristae interparietalis diviso; crista interparietali laevi vel leviter rugosa, 

plus duplo longiore quam basi lata, apicem versus gracilescente, apice os interspinosum 

primum trigonum breve rugosum vel laeve attingente; oculis parte inferiore tantum poste- 

ris, diametro 34 ad 4 in longitudine capitis, diametris 2 ad 25 distantibus; naribus anteri- 
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oribus et posterioribus minus oculi diametro } distantibus; rostro oculo non vel vix longio- 

re, convexo, paulo ante rictum prominente, linea anteriore obtuse rotundato; cirris graci- 

libus, supramaxillaribus os humerale attingentibus, inframaxillaribus oculo vix longioribus 

vel brevioribus; dentibus maxillis parvis acutis, maxilla superiore pluriseriatis in vittam sub- 

semilunarem, inframaxillaribus multiseriatis in vittam formam ferri equini subreferentem 

dispositis; dentibus vomerinis parvis obtusis conico-granulatis in thurmam magnam quadratam 

paulo latiorem quam longam collocatis; dentibus palatinis parvis conicis obtusiusculis utroque 

latere in thurmam oblongo-elongatam juxta thurmam dentalem vomerinam dispositis; opercu- 

lo osseque humerali acuto laevibus; linea laterali ramosa, ramis elongatis vulgo simplicibus; 

axilla poris mucosis valdé conspicuis; pinna dorsali radiosa acuta, corpore humiliore, plus du- 

plo altiore quam basi longa, spina mediocri 1{ ad 1 et paulo in longitudine capitis striata 

antice inferne granulosa superne leviter non vel vix serrata postice tota longitudine dentibus 

valde conspicuis serrata; dorsali adiposa valde gracili, plus duplo altiore quam basi longa; 

pectoralibus acutis capite non vel paulo brevioribus, spina mediocri spina dorsali paulo lon- 

giore striata antice basin versus granulosa apicem versus non vel leviter serrata postice tota 

longitudine dentibus conspicuis serrata; ventralibus acutis pectoralibus brevioribus; anali acu- 

tiuscula leviter emarginata, longitudine 3 vel vix plus quam 3 in longitudine corporis absque 

pinna caudali, minus triplo longiore quam alta; caudali profunde incisa lobis acutis subaequ- 

alibus 5 fere? in longitudine totius corporis; colore corpore superne coerulescente-viridi , 

inferne margaritaceo vel argenteo; pinnis flavescente-hyalinis vel albido-hyalinis plus minusve 

fusco arenatis, 

B. 7 ad 9. D. 1/7. P. 1/12 vel 1/18. V. 1/5. A. 4/31 ad 4/36 C. 1/15/1 et lat. brev. 

Synon. Pangasius juaro Blkr, Diagn. beschrijv. Vischs. Sumatr. Tient. Tad V Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. III p. 589. 

Juaro Palembangens. 

Habit. Sumatra orientalis in flumine Mussi prope Palembang. 

Borneo, in fluminibus prope Bandjermasin, Koetei et Pontianak. 

Longitudo 10 speciminum 145" ad 346". 

Aanm. Van Pangasius polyuranodon kende ik eenige jaren geleden 
slechts twee voorwerpen, één van Borneo en één van Sumatra. Ik 
hield toen het voorwerp van Sumatra voor eene eigene soort, doch 

door de ontvangst van nog eenige beter bewaarde voorwerpen heb ik 

eene nadere studie dezer soort kunnen maken en ben ik tot de overtui- 

ging gekomen, dat de voorwerpen van beide eilanden, niettegenstaande 

zij eenige verschillen aanbieden, vooral ten opzigte van de lengte der 
onderkaaksdraden en het aantal aarsvinstralen, niet als verschil- 

lende soorten beschouwd kunnen worden. Ik heb aan de soort 
alzoo den eerst door mij gegevenen naam laten behouden, welke ook 
min of meer haar karakter uitdrukt, gelegen in de groote enkele 
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vierkante groep ploegbeenstanden. Bij een mijner kleinste voorwer- 

pen, waar trouwens deze tandengroep evenzeer enkel is, kan men 

toch nog door geringe insnijdingen in het midden, zoowel aan den 

voorrand als aan den achterrand, de sporen herkennen, dat die groep 

uit twee zijdelingsche helften iste zamen gegroeid, even als zulks bij 

Pangasius djambal eerst op gevorderden leeftijd des diers plaats heeft. 

De ploegbeensgroep van Pangasius polyuranodon verschilt echter 

standvastig van die van Pangasius djambal, doordien zij meer mas- 

sief is en niet veel breeder dan lang, terwijl zij bij Pangasius djam- 

bal, wanneer zij enkel is, meer dan twee- en driemaal breeder is 

dan lang. 

Phalanx II. PIMELODOXTES. 

Dentes intermaxillares et inframaxillares, vel inframaxillares tan- 

tum. Dentes vomero-palatini nulli. 

Door het feit reeds dat het gehemelte bij alle soorten dezer groep 

zonder tanden is, laat zich verwachten, dat men hier niet die groote 

verscheidenheid in het tandenstelsel zal aantreffen als bij de Ario- 

donten. Evenwel behooren tot deze groep nog zoo talrijke soorten 

en deze soorten bieden zoo talrijke verscheidenheden in hare bewerk- 

tuiging aan, dat reeds sedert lang gebleken is de noodzakelijkheid 

ze onder meerdere geslachten te brengen. 

De heer Valenciennes heeft in de groote Histoire naturelle des 

Poissons slechts 5 geslachten beschreven, welke tot de Pimelodonten 

behooren t. w. Pimelodus CV., Auchenipterus CV., Agenciosus Lac., 

Synodontis CV. en Arges CV. 

De heer MacClelland voegde daarbij zijne geslachten Glyptosternon 

en Olyra. 

De heeren J. Müller en Troschel vermeerderden deze rei met de 

geslachten Euanemus, Callophysus en Ercthistes. 

De heer C. Duméril heeft gemeend Pimelodus conirostris CV. tot 
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een eigen geslacht te moeten verheffen onder den naam Conostomus. 

Mijne eigene nasporingen leidden mij tot het voorstellen der ge- 

slachten Ketengus en Dagarius. 

In de groep der Pimelodonten herhalen zich min of meer twee 

dergelijke groote typen, als onder de Ariodonten zijn aangeduid on- 

der de namen Pangasini en Bagrini. 

Bij enkele geslachten namelijk is de aarsvin buitengewoon ontwik- 

keld, terwijl de vetvin rudimentair of tot slechts geringe afmetingen 

beperkt blijft. 
Hiertoe behooren de geslachten Euanemus Müll. Trosch. en Age- 

neiosus Lac. 

Men zou deze ondergroep kunnen bestempelen met den naam 

Euanemini. 

Deze geslachten, beide amerikaansche, verschillen overigens nog 

aanmerkelijk van elkander. 

Zoo is Euanemus kenbaar door enge kieuwspleet, veelstralige buik- 

vin (V. 14 ad 15), met de kophuid bedekte achterstaande oogen, 6 

voeldraden en 5 tot 7 kieuwstralen. 

Bij Ageneiosus Lac. is de kieuwspleet wijd en zich tot aan de on- 

dervlakte van den kop voortzettende. De voeldraden zijn tot 2 be- 

perkt. Zij behooren tot de bovenkaak en nemen soms de gedaante aan 

van opgerigte getande doornen, terwijl er de rugdoorn sterk ontwik- 

keld en van voren met eene dubbele rei tanden bezet is. De buikvin 

heeft er 7 stralen (V. 1/6) en het kieuwvlies 11. 

In het tandenstelsel schijnen zich, afgescheiden van de betrekkelij- 

ke grootte der tandbanden, geene verschillen van eenig belang voor 

te doen. 

Bij de tweede ondergroep der Pimelodonten ziet men weder alle 
die verscheidenheden in den bouw, welke men bij de Bagrini der 

Ariodonten waarneemt. De aarsvin bereikt er nooit eene buitenge- 

wone lengte, doch de vetvin verschilt er van korter dan de aarsvin 

tot eene lengte, welke de geheele lengte van den rug tot aan de 

straalachtige rugvin inneemt, 

Deze ondergroep, tot welke alle overige geslachten der Pimelodonten 
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behooren, zou men kunnen bestempelen met den naam van Pimelodini. 
In deze ondergroep beginnen zich verschillen in het tandenstelsel 

voor te doen. Deze bijzonderheden in het tandenstelsel hebben mij 
aanleiding gegeven tot de opstelling der geslachten Ketengus en Ba- 

garius, gelijk zij geleid hebben tot de vorming vande geslachten Sy- 

nodontis, Callophysus en Arges. 

Bij eenige geslachten zijn de tanden borstelvormig, klein, van na- 
genoeg gelijke grootte en in elke kaak in een’ slechts aan de sym- 
physis verdeelden band geplaatst. 

Hiertoe behooren Pimelodus Valenc., Glyptosternon McCl., Olyra 

McCl. en Erethistes Müll. Frosch. 

Twee daarvan, bezitten 8 voeldraden t. w. Glyptosternon en Olyra. 
Zij zijn ten koste van het geslacht Pimelodus Val. gevormd. 

Bij Glyptosternon is de ondervlakte van het voorste gedeelte des 
ligchaams met eene soort van eigenaardig gebouwde zuigplaten bezet, 

van welke bij Pimelodus en Olyra geen spoor aanwezig is. Bij dit 

geslacht is voorts de bekspleet onderstaande, de vetvin matig ontwik- 

keld, de staartvin tweelobbig en de aarsvin kort. 

Olyra is kenbaar aan de afwezigheid van eigenlijken rugdoorn. De 
staartvin is er onverdeeld, de bekspleet vorenstaande en de vetvin en 
aarsvin zijn zeer ontwikkeld (A. 15 ad 23). De heer MacClelland kent 
aan dit geslacht 6 of 8 voeldraden toe, maar aangezien de beide soor- 

ten, de eenige bekende, op de afbeelding zeer duidelijk 8 voeldraden 

vertoonen, schijnt het aantal 8 het meest aannemelijke te zijn. 

Erethistes heeft evenzeer nagenoeg alle kenmerken met Pimelodus 
Valence. gemeen, maar de buikvinnen staan er, even als bij Olyra en 
Glyptosternon, onder de eerste rugvinen er schijnen niet meer dan 2 

voeldraden te zijn, welke tot de bovenkaak behooren. De achterste 
kopschild- en schouderbeensuitsteeksels zijn bij dit geslacht buitenge- 
woon ontwikkeld en het kieuwvlies heeft er 6 stralen. 

Er is nog een geslacht van Pimelodinen, bij hetwelk de tanden klein, 

dun en gelijk en op meerdere reijen geplaatst zijn, maar deze tanden 
bevinden zich slechts in de onderkaak, zijnde de bovenkaak er geheel 

zonder tanden. Dit geslacht is gevormd uit Pimelodus conirostris 
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CV. en door den heer C. Duméril Conostomus genoemd, hoezeer hij 
het slechts grondde op den kegelvormigen snuit, kleinen vorenstaanden 

bek en kleine vetvin dezer soort. Daar evenwel de naam Conosto- 

mus (Conostoma Hodgs. en Conostomum Swartz) reeds aan een ge- 
slacht van Vogels en van Bryaceën gegeven is, zou men dien in Co- 

norhynchos kunnen veranderen. Er zijn slechts 6 voeldraden. 

Wanneer men van het geslacht Pimelodus Valenc. de geslachten Glyp- 
tosternon, Olyra, Conorhynchos, Ketengus, Callophysus en Bagarius 

afgezonderd heeft, is het er nog zeer verre af, dat de talrijke over- 

blijvende soorten tot een enkel geslacht zouden behooren. 

Het is alsof de natuur onder de Siluroiden, met een gering aantal 
kenmerken heeft gespeeld als met de letters van het alfabet, om de veel- 

voudigste verscheidenheid met geringe middelen te bereiken. Men kent 

zeer zeker nog op verre na niet het aantal der in de oude en nieuwe 

wereld voorkomende Pimelodonten, maar wat men er van weet duidt 

er meer en meer op, dat zij, even als de Ariodonten, tot talrijke ge- 

slachten te brengen zijn, — en is het al, dat het tandenstelsel er spoe- 

diger ophoudt de kenmerken voor die geslachten te leveren, dan 
nog zijn talrijke kenmerken van anderen aard daar, welker generische 

waarde, hetzij op zich zelve, hetzij in hun verband beschouwd, aan 

geen’ twijfel onderhevig is voor den natuuronderzoeker, die zich 
lang onledig heeft gehouden met het onderzoek van talrijke soorten. 

De geslachten Glyptosternon, Olyra en Erethistes zijn van Pimelo- 
dus afgezonderd op gronden, niet aan het tandenstelsel ontleend. 

De overblijvende soorten van Pimelodus Val., voor zooverre zij 
niet behooren tot de geslachten Bagarius, Callophysus en Conorhyn- 

chos, laten zich in twee groepen verdeelen, in die met 8 en in die 

met 6 voeldraden. De soorten met 8 voeldraden zijn niet talrijk 

en behooren grootendeels tot een geslacht, voor hetwelk de naam Pi- 

melodus behouden zou kunnen blijven en hetwelk men zou kunnen 
kenschetsen als volgt. 

Pimelodus Blkr. Pinnae dorsales duae, anterior radiosa , posterior adi- 

posa. Pinna analis mediocris. Dentes maxillis pluriseriati parvi aequa- 
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les acuti in vittam unicam vel bipartitam dispositi. Dentes vomerini 

vel palatini nulli. Cirri 8 carnosi, inframaxillares rietui approximati. 

Membrana branchiostega radiis 8 ad 12. Apertura branchialis postera 

usque post apicem operculi producta. Membrana interbranchialis emar- 

ginata. Spinae dorsalis et pectorales osseae. Scutum capitis cute tegen- 

te inconspieuum. Nares posteriores cirratae, anteriores patulae vel tu- 

bulatae. Pinna caudalis integra vel emarginata. Regio thoraco-post- 

gularis laminis suctoriis nullis. Cutis corpore laevis. Vesica natato- 

ria. Pinna ventralis radiis 8 vel 9 (1/7 vel 1/8). 

Tot het geslacht Pimelodus, zooals het boven omschreven is, behoo- 

ren slechts amerikaansche soorten, welke ik niet naar de natuur kan 

onderzoeken t. w. Pimelodus catus CV., Pimelodus coenosus Richds., 

Pimelodus borealis Richds., Pimelodus albidus Les., Pimelodus ni- 

gricans Les., Pimelodus punctulatus CV., Pimelodus aeneus Les., Pi- 

melodus furcatus Les., Pimelodus furcifer CV., Pimelodus lemniscatus 

CV., Pimelodus pullus De Kay, Pimelodus atrarius De Kay en Pi- 

melodus felis Ag. Ik kan daarom ook het karakter van het geslacht 

niet scherper vaststellen en zelfs niet bepalen of de bedoelde soorten 
inderdaad slechts tot een enkel geslacht behooren. Bij dit geslacht 

schijnt ook standvastig het aantal rugvin- en aarsvinstralen grooter te 

zijn dan bij de verwante geslachten der oude wereld. 

Ik sluit buiten het geslacht Pimelodus die achtdradige soorten, 

welke in de groote Histoire naturelle des Poissons zijn aangeduid on- 

der de namen Pimelodus cous CV., Pimelodus cantonensis CV. Pi- 

melodus guttatus Lac. (beide laatste slechts naar afbeeldingen be- 

schreven) en Pimelodus platypogon K. v. H. 

Met bestaande oppervlakkige gegevens is het niet mogelijk Pimelo- 

dus cantonensis CV. en Pimelodus guttatus CV. eene juiste plaats 

in het stelsel aan te wijzen, maar Pimelodus platypogon K. v. H. 

behoort met zekerheid en Pimelodus cous CV. niet zonder waarschijn- 
lijkheid tot het geslacht Glyptosternon McCI. 

De groote Soenda-eilanden voeden meerdere soorten, welke vol- 
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gens de ruime opvatting van het geslacht Pimelodus door den heer 

Valenciennes, tot de achtdradige soorten van Pimelodus zouden be- 

hooren, en vroeger ook als soorten van Pimelodus door mij beschre- 

ven zijn. Die soorten zijn thans ten getale van 10 in mijne verza- 

meling aanwezig, doch eene nadere studie daarvan heeft mij doen ont- 

waren, dat zij tot meerdere zeer goed gekenmerkte natuurlijke ge- 

slachten te brengen zijn. 
Een dier geslachten heb ik reeds eenige jaren geleden beschreven 

onder den naam Bagarius. Daartoe behoort Pimelodus bagarius Buch. 

Een ander dier geslachten werd door den heer MacClelland bekend 

gemaakt onder den naam van Glyptosternon. Hiertoe is te brengen, be- 

halve Pimelodus platypogon K. v. H., mijne Pimelodus platypogonides. 
Een derde dier geslachten noem ik Acrochordonichthys. Het is 

merkwaardig door zijne enge onderstaande kieuwspleet, ver achter den 
bekhoek ingeplante buitenste onderkaaksdraden en knobbelachtige op 
overlangsche reijen geplaatste huidwratten of klieren. Hiertoe breng 

ik mijne vroegere Pimelodus zonatus, Pimelodus pleurostigma, Pi- 

melodus rugosus en Pimelodus melanogaster, alsmede twee nieuwe 

soorten, welke ik heb genoemd Acrochordonichthys ischnosoma en Acro- 

chordonichthys platycephalus. 

Een vierde geslacht eindelijk wordt vertegenwoordigd door eene 
soort, welke ik reeds elf jaren geleden onder den naam van Pimelo- 

dus variegatus kortelijk heb beschreven. Inderdaad nadert het zeer 
tot het geslacht Pimelodus, zooals het hierboven is omschreven, en ver- 

schilt er, naar de bestaande gegevens te oordeelen, voornamelijk van door 

de afwezigheid van zwemblaas, door zijne kieuwstralen welke slechts 6 
en door zijne buikvinstralen welke insgelijks slechts 6 (1/5) in getal zijn, 

terwijl er de huid klierachtig is en de staartvin tweekwabbig. Ik heb 

dit geslacht genoemd Akysis, een naam zinspelende op de afwezigheid 

van eene zwemblaas, welke trouwens evenmin bestaat bij de achtdra- 

dige geslachten Bagarius, Glyptosternon en Acrochordonichthys. 

In de rivieren van Bengalen leven eenige achtdradige soorten van 

Pimelodus Val., door Buchanan in zijne » Account of the Fishes found 

in the Ganges «bekend gemaakt, welke zich tot geen der boven om- 
DEA 25 
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schrevene geslachten laten terug brengen. Tot die soorten reken ik 
Pimelodus telchitta Buch., Pimelodus cavia Buch., Pimelodus botius 

Buch., Pimelodus nangra Buch., Pimelodus gagata Buch., Pimelodus 

mangois Buch., Pimelodus menoda Buch., Pimelodus conta Buch. en 

Pimelodus hara Buch. Slechts de twee laatstgenoemde soorten zijn in 

de groote Histoire naturelle des Poissons opgenomen en slechts aan 

eene enkele soort, Pimelodus nangra Buch., zou ik bepaald eene 

plaats in het geslacht Glyptosternon durven aanwijzen, terwijl het 

mij niet onwaarschijnlijk voorkomt dat Pimelodus cavia Buch. tot 

mijn geslacht Akysis behoort. 

De overige Buchanansche soorten, hierboven genoemd, zou men voor- 

loopig onder den geslachtsnaam Gagata kunnen bijeenvatten, hoe- 

zeer ik er niet aan twijfel dat dit geslacht Gagata, bij meerdere 

bekendheid der genoemde soorten, zal blijken in verschillende genera 

splitsbaar te zijn. Het komt mij althans voor dat zich daaronder 

typen bevinden, welke min of meer die der geslachten Hemipimelodus, 

Akysis en Acrochordonichthys herinneren, doch de beschrijvingen van 

Buchanan gaan niet genoeg in bijzonderheden, om die typen met eeni- 

ge zekerheid of scherpte te bepalen. Zeker is het, dat geene dier soor- 

ten aan de amerikaansehe soorten van Pimelodus Blkr beantwoordt. 

De heer Sykes heeft in zijne » Fishes of the Dukhun” onder den 

naam van Bagrus lonah een’ visch vermeld, welke zich niet naauw- 

keurig laat bepalen, vermits de geheele beschrijving daarvan zich na- 

genoeg beperkt tot de mededeeling der getallen van de voeldraden 

en vinstralen. Het kan even goed eene Pimelodont zijn als eene 

Ariodont, evenals ook zijne Bagrus Yarrelli is dezelfde soort als 

Bagarius Buchanani Blkr en dus geene Ariodont. In geen geval is 

het geslacht uit de beschrijving bepaalbaar. 

De heer MacClelland heeft onder de visschen van Afghanistan een 

paar achtdradige soorten gevonden, welke hij in het 2° deel van de 

Calcutta Journal of Natural History onder de namen Pimelodus ani- 
surus en Pimelodus indicus beschreven heeft, doch insgelijks zoo 

kort en onvoldoende, dat het niet mogelijk is ze in een bepaald ge- 

slacht te plaatsen. 
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Pimelodus pusillus Ranzani is mij slechts bij naam bekend. 
Pimelodus? fulvidraco eindelijk, door den heer Richardson naar eene 

afbeelding beschreven, schijnt meer tot Bagarius dan tot een der hier 
onderwerpelijke geslachten te behooren. 

Uit een en ander blijkt, in hoe hooge mate de kennis der azia- 

tische soorten van Pimelodus Valence. nog te wenschen overlaat, en 

mag men vermoeden dat nadere onderzoekingen ten deze van de zuid- 

aziatische stroomen nog tot talrijke ontdekkingen zullen leiden. 

Grootere verscheidenheid nog dan onder de achtdradige soorten van 

Pimelodus, volgens de bepaling van den heer Valenciennes, bestaat er 

onder de overigens ook aanmerkelijk talrijkere zesdradige soorten. 

Van deze zesdradige soorten bezit ik er slechts twee, opmerkelijk 

door Arius-achtigen habitus en behoorende tot een eigen geslacht, 

hetwelk ik Hemipimelodus heb genoemd en hieronder uitvoeriger be- 

schreven, een geslacht, opmerkelijk door zijn naakt kopschild en naakte 

vindoornen, gering aantal kieuwstralen, gevorkt einde der zijlijn, enz. 

Van die soorten is een door mij reeds eenige jaren geleden beschreven. 
onder den naam van Pimelodus borneënsis, terwijl eene tweede nieuwe 

soort hieronder wordt bekend gemaakt als Hemipimelodus macrocephalus. 

Wanneer men van het groote geslacht Pimelodus, zoo als het nog 

in de groote Histoire naturelle des Poissons is opgevat, de soorten 

afzondert, welke bij veelreijige kleine kaakstanden slechts 6 voeldra- 

den bezitten, dan ontwaart men in deze soorten nog zoodanige ver- 

schillen in habitus en in sommige bijzonderheden der bewerktuiging, 

dat men geleid wordt tot de meening o? 
tot een enkel natuurlijk geslacht kunnen behooren. 

dat alle die soorten onmogelijk 

Die soorten zijn evenwel nog niet genoegzaam bekend om ze alle 

tot scherp bepaalde geslachten terug te brengen, maar die taak zal 

emakkelijk zijn voor den ichthyoloog g, die de rijkdommen der groote 2 
Museén kan onderzoeken. 

Deperkt als ik ben tot mijn eigen kabinet, kan die taak vooreerst 

nog niet mijn deel zijn, maar de ontdekking van twee zesdradige 
e 



196 

borneosche soorten van Pimelodus Valence. heeft mij aanleiding ge- 

geven tot de opstelling van het geslacht Hemipimelodus (tot hetwelk 

ook Pimelodus Peronii CV. enz. behoort) en tot de uitvorsching met de 

mij beschikbare hulpmiddelen van eenige kenmerken bij de reeds 

bekende zesdradige soorten, welke kunnen dienen tot hare groepering 

in natuurlijke geslachten. 

Een dier geslachten noem ik Pseudopimelodus en is op volgen- 

de wijze te kenmerken. 

Pseudopimelodus Blkr. Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, pos- 

terior adiposa. Pinna analis mediocris. Dentes maxillis pluriseriati 

setacei aequales in vittam bipartitam dispositi. Cirri 6. Spinae dor- 

salis et pectorales osseae. Nares tubulatae. Membrana branchiostega 

radiis 9—10. Membrana interbranchialis emarginata. Caput cute lae- 
vi tectum. Caudalis integra vel emarginata. Adiposa mediocris. 

Tot Pseudopimelodus zou men kunnen brengen de soorten met glad- 

den met de huid bedekten kop, buisvormige neusopeningen en 9 

tot 10 kieuwstralen. Hiertoe zouden dan deels met zekerheid, deels 

met waarschijnlijkheid, behooren Pimelodus raninus CV., Pimelodus bu- 
fonius CV., Pimelodus mangurus Val. en Pimelodus charus CV. 

Pimelodus zungaro Humb., schijnt van die soorten nog generisch te ver- 

schillen door afwezigheid van eigenlijke vindoornen, 4 kieuwstralen 

en 10 buikvinstralen, doch een en ander dezer kenmerken verdient 

nog bevestiging alvorens men de soort tot een eigen geslacht zou 

kunnen verheffen, hetwelk men dan zou kunnen noemen Zungaro. 

Eene andere geslachtstype is misschien te vinden in Pimelodus mus- 

telinus Val., afgebeeld in d'Orbigny's Voyage dans l'Amérique méri- 

dionale, welk werk hier te lande niet aanwezig is. Zij heeft meerdere 

kenmerken met Pseudopimelodus gemeen, maar de rugdoorn is er tot 
een’ slechts aan de basis verharden straal teruggebragt; de neusope- 

ningen, welke verre vaneen staan, zijn van een klapvlies voorzien, 
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terwijl de lange vetvin er zich met de staartvin vereenigt, kenmerken 

welke vergezeld zijn van een’ eigenaardigen habitus, te weeg ge- 
bragt door kleinen platten gladden kop en zeer slank ligchaam. Men 

zou dit geslacht kunnen noemen en kenmerken als volgt: 

Heptapterus Blkr. Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior 

adiposa. Pinna analis mediocris. Dentes maxillis pluriseriati setacei 

aequales, vomere et palato nulli. Cirri 6. Membrana branchiostega 

radiis 9. Membrana interbranchialis emarginata. Spina dorsalis vera 

nulla. Seutum capitis laeve. Nares omnes distantes valvatae. Pin- 

na adiposa longa cum caudali integra unita. V. 6. 

Heptapterus schijnt in Amerika het verwante doch achtdradige ge- 
slacht Olyra van Zuid-Azié te vervangen. 

Nog eene andere type wordt blijbaar daargesteld door de soort, 

door den heer Valenciennes onder den naam van Pimelodus Sebae 
beschreven. De type is overigens verwantaan Heptapterus, van wel- 

ke zij verschilt door het niet vereeuigd zijn der vetvin met de staart- 

vin, welke tweekwabbig is, terwijl het kopschild zich duidelijk laat 
waarnemen. Indien aan deze type generische waardete hechten mogt 

zijn, zou men haar den geslachtsnaam Rhamdia kunnen geven, onder 

welken naam de soort aan Maregrav schijnt bekend geweest te zijn. 

Rhamdia Blkr. Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adi- 
posa. Pinna analis mediocris. Dentes maxillis pluriseriati setacei ae- 

quales, vomere et palato nulli. Cirri 6. Membrana branchiostega 

radiis 7 ad 9. Spina dorsalis gracillima. Scutum capitis conspicuum. 

Nares nec tubulatae nec valvatae. Pinna adiposa longa, libera; cau- 

dalis biloba. V. 6. 

Behalve Pimelodus Sebae CV. zijn ook tot Rhamdia te brengen 
Pimelodus pati CV., Pimelodus sapo Valenc., Pimelodus Hilarii CV., 

Pimelodus gracilis Valenc., Pimelodus Pentlandii CV. enz. en 

misschien ook Pimelodus javus K. v. H. 
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Pimelodus pinirampu Ag. schijnt insgelijks de type van een nieuw 

geslacht te kunnen worden, hetwelk, behoudens andere, deels nog uit 

te vorschen, kenmerken, merkwaardig is doordien er de 6 lange voel- 

draden tot naar achteren toe vliesvormig verbreed zijn. De voorste 

neusgaten zijn er buisvormig, de achterste niet. Het nekschild begint 

hier reeds eene grootere ontwikkeling te erlangen. Indien deze soort 

tot een eigen geslacht te verheffen is, zou men dit kunnen noemen 

en voorloopig kenmerken als volgt. 

Pinirampus Blkr. Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior 

adiposa. Pinna analis mediocris. Dentes maxillis pluriseriati setacei 

aequales, vomere et palato nulli. Cirri 6 membranacei taenioidei. 

Spina dorsi gracillima. Scutum capitis conspicuum, scutum nuchale at- 
tingens. Nares anteriores tubulatae, posteriores patulae. Pinna adiposa 

longa, libera; caudalis biloba. Membrana branchiostega radiis . . ? P. 6. 

Na aan Pinirampus verwant, doch nog meer aan eenige soorten 

van het zamengestelde geslacht Auchenipterus Valenc., zijn twee 
noord-afrikaansche soorten t. w.  Pimelodus biscutatus Geoffr. en Pi- 

melodus occidentalis CV. 

Het breede kopschild is van het breede nekschild door een’ dwar- 

schen naad gescheiden; rug- en borstvindoornen zijn sterk ontwikkeld; 

de voeldraden zijn rond en niet vliezig, de bovenkaakstanden tot 2 zeer 

kleine groepjes teruggebragt, de band onderkaakstanden driewerf uit- 

gerand, de neusgaten niet buisvormig, enz. Ook deze soorten zijn tot 

een afzonderlijk geslacht te verheffen, wat ik voorstel te noemen 

Auchenaspis Blkr. Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior 

adiposa. Pinna analis mediocris. Dentes maxillis pluriseriati setacei 

aequales, maxilla superiore in thurmulas 2 minimas, maxilla inferiore 

in vittam ter emarginatam dispositi, vomere et palato null. Cirri 6 

carnosi. Spinae dorsi et pectorales valde crassae. Scutum capitis valde 

latum granosum eum osse humerali unitum, a scuto nuchali lato su- 

tura transversa distinctum. Nares patulae, anteriores rotundae, pos- 
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teriores rimaeformes margine duplice membranaceo. Pinna adiposa 
longa, libera; caudalis biloba. Membrana branchiostega radiis 9. V. 6? 

Hoezeer de beschouwingswijze van den heer Valenciennes zeer juist is, 

dat Hypophthalmus nuchalis Spix niet tot zijn geslacht Hypophthalmus 

kan behooren en tot een eigen geslacht te brengen is, heeft hij dit 
geslacht niet gelukkig zamengesteld, door daartoe visschen te bren- 

gen, welke ten hoogste van elkander verschillen. Het geslacht Au- 

chenipterus kan niet behouden blijven, tenzij men de diagnose er van 

wijzige en slechts de genoemde soort van Spix, alsmede Auchenipte- 

rus dentatus CV., daartoe brenge, doch daar sedert de heeren J. Mül- 

ler en Troschel dit geslacht zeer goed beschreven hebben onder den 

naam van Euanemus, tot welke die beide soorten behooren, schijnt 

het verkieslijker den naam Euanemus te behouden. De overige soor- 

ten van Auchenipterus van den heer Valenciennes zouden dan terug 

te brengen zijn tot de soorten van zijn geslacht Pimelodus met 6 voel- 

draden. Maar, zoo als boven aangetoond is, bevatten die soorten de 

typen van meerdere geslachten en zoo ook komt het mij voor, dat de 

bedoelde soorten van Auchenipterus gedeeltelijk typen van eigene 

geslachten voorstellen. Zoo b. v. is Silurus nodosus Bl. (Aucheni- 

pterus furcatus CV.) een dier typen, aan welke men den geslachts- 

naam Auchenipterus zou kunnen laten behouden. Dit geslacht zou dan 
op de volgende wijze kunnen worden omschreven. 

Auchenipterus Dlkr (Valence. ex parte). Pinnae dorsales duae, ante- 
rior radiosa, posterior adiposa. Pinna analis mediocris. Dentes maxil- 

lis pluriseriati setacei aequales, vomere et palato nulli. Cirri 6 car- 

nosi. Spinae dorsalis et pectorales crassae. Scutum capitis granosum 

sutura transversa cum seuto nuchali lato unitum. — Nares anteriores 

tubulatae, posteriores patulae. Pinna adiposa parva anali multo bre- 

vior; caudalis biloba. Membrana branchiostega radiis 6. V. 8. 

Dit geslacht, aldus gekenmerkt, zou veel overeenkomst hebben 

met Hemipimelodus en zich daarvan voornamelijk onderscheiden 



200 

door de neusbuisjes en den bouw van kop- en nekschild, verschillen wel- 

ke eene hoogere beteekenis erlangen door een slankeren habitus des 

ligchaams, bijkans achterstaande oogen en met betrekking tot de aars- 

vin zeer kleine vetvin. 

Veel van de verhoudingen van Auchenipterus, zooals het boven 

omschreven is, vindt men terug bij Auchenipterus trachycorystes 

CV., maar men ontwaart er tevens dit bijzondere, dat kop en 

nekschild er zijn gesoldeerd tot eene breede beenige plaat, welke, 

zonder door eene overlangsche groeve verdeeld te zijn, zich breed 

tot voor op den snuit verlengt. Daarenboven is de onderkaak er 

langer dan de bovenkaak, de staartvin schijnt er afgeknot en de zeer 

kleine neusgaten openstaande te zijn, terwijl de buikvinnen er 9 of 

10 stralen hebben. Deze soort is hoogstwaarschijnlijk de type van 

een natuurlijk geslacht, hetwelk men zou kunnen noemen naar den 

naam, door den heer Valenciennes aan de soort gegeven t. w. 

Trachycorystes Blkr. Pinna dorsales duae, anterior radiosa, poste- 

rior adiposa. Pinna analis mediocris. Dentes maxillis pluriseriati 

setacei aequales, vomere et palato nulli. Cirri 6 carnosi. Spinae dor- 
salis et pectorales crassae. Scutum capitis cum scuto nuchali unitum, 

suleo longitudinali non divisum, antice processu lato usque supra ros- 

trum porrectum. Nares minimae patulae. Pinna adiposa pinna anali 

multo brevior; caudalis integra. Membrana branchiostega radiis 7. 

Misschien behooren Auchenipterus maculosus CV., Auchenipterus 

immaculatus CV. en Auchenipterus punctatus CV. insgelijks tot Trachy- 

corystes, doch het aanmerkelijke verschil in het aantal buikvinstralen, 

wat bij de typische soort 9 of 10 is en b. v. van Auchenipterus ma- 

culosus CV. (Silurus galeatus L.) gezegd wordt slechts 6 te zijn, 

doet nog andere verschillen van hoogere dan soortelijke beteekenis ver- 
moeden. 

Na alzoo de zesdradige soorten van Pimelodus Valene., alsmede de 

soorten van Auchenipterus Val., voor zooveel de gegevens mij toe- 
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laten, tot hare generische beteekenis te hebben gebragt, blijven nog 
talrijke soorten over, door vroegere en latere schrijvers beschreven en 
in de groote Histoire naturelle des Poissons niet vermeld. 

Vier dier soorten komen voor in Buchanan’s werk over de visschen 

van den Ganges, t. w. Pimelodus rama, Pimelodus viridescens, Pi- 

melodus cenia en Pimelodus jatius. Van Pimelodus rama moet eerst 

nog uitgemaakt worden of zij inderdaad tot de Pimelodonten behoort, 
daar het niet blijkt of het gehemelte er op het tandenstelsel on- 
derzocht is. Mogt er het gehemelte zonder tanden zijn, zoodat zij 

eene Pimelodus is, en indien het weinige daarvan beschrevene en de 
afbeelding juist zijn, dan bezit zij toch de bijzonderheid dat van de 
6 voeldraden 2 neusdraden zijn, terwijl er twee der onderkaaksdraden 
ontbreken. Hetzelfde zagen wij bij het geslacht Rita Blkr, doch bij 

geen’ der boven aangeduide typen der Pimelodonten. Ik bestempel 
deze type voorloopig met den naam 

Rama Blkr. Cirri 6, nasales, supramaxillares. 

Bij Pimelodus viridescens en Pimelodus cenia Buch. zijn, volgens 

de daarvan gegevene afbeeldingen, de 6 voeldraden op de gewone 

wijze geplaatst en die der bovenkaak vliesachtig aan de basis. Het 
komt mij voor dat deze beide soorten te brengen zijn tot Hemipimelo- 

dus. Misschien behoort Pimelodus jatius Buch. insgelijks tot hetzelfde 
geslacht. 

Phractocephalus kuturnee Sykes is blijkbaar eene soort van Rita, 
en behoort alzoo tot de Ariodonten. 

Pimelodus asperus McCl. van China is moeijelijk onder een der 

hiervoren gekenmerkte geslachten te brengen. In bouw van kopschild 
en doornen nadert deze soort het geslacht Erethistes. Zij heeft ove- 
rigens 7 kieuwstralen, zesstralige buikvin, matig ontwikkelde vetvin, 

korte aarsvin en tweekwabbige staartvin. Hare beschrijving en af- 

beelding bieden geene kenmerken aan, van gewigt genoeg, om haar 
tot een eigen geslacht te verheffen, waarom ik haar voorloopig rang- 
schik onder Hemipimelodus. 

Ook Pimelodus mong van China, door den heer Richardson naar 

26 
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eene afbeelding beschreven, zou ik naar die beschrijving geene an- 
dere plaats weten aan te wijzen dan onder Hemipimelodus. 

In het eerste deel der «Fishes of Guiana" komen de beschrijvingen 
en afbeeldingen voor van eenige soorten van zesdradige Pimelodonten, 

welke nog eene nadere studie vereischen om beter en naauwkeuriger 

bekend te worden. Een dier soorten, Arius oncina Schomb. komt 

mij voor te behooren tot Trachycorystes. — Arius? obesus Schomb. 

schijnt wegens hare buitengewoon lange aarsvin en 6 voeldraden tot 

Euanemus te behooren. — Pimelodus (Bagrus) maculatus Schomb. is 
te brengen tot Rhamdia, evenals Schomburgk’s Laukidi, zijne Pime- 

lodus arekaima, Pimelodus insignis en misschien ook zijne Pimelodus 

notatus. 

Pimelodus exsudans Jen. is hoogstwaarschijnlijk eene Rhamdia. 

De heer A. Von Humboldt vermeldt in het 2e deel van zijn Re- 

cueil d'Observations de Zoölogie enz., behalve zijne Pimelodus zunga- 

ro en Pimelodus cyclopum, welke in de groote Histoire naturelle 

Poissons opgenomen zijn, eenige andere zesdradige soorten, welke hij 

heeft genoemd Pimelodus argentinus, Pimelodus velifer, Pimelodus 

barbancho en Pimelodus grunniens. Deze soorten zijn uit de korte 
aanteekeningen van den heer Von Humboldt niet nader te bepalen. 

Pimelodus argentinus is te weinig omschreven om haar in een der 

bovengeschetste geslachten eene plaats aan te wijzen. Pimelodus veli- 
fer is blijkbaar eene Rhamdia, evenals Pimelodus barbancho, terwijl 

Pimelodus grunniens misschien eene soort van Auchenipterus mihi 

voorstelt. 

Niet minder dan 8 nieuwe zesdradige soorten van Pimelodus Va- 

lene. zijn beschreven in de derde aflevering der Horae ichthyologicae 

van de heeren J. Müller en Troschel, t. w. Pimelodus Sellonis, Pi- 

melodus Stegelichii, Pimelodus Deppei, Pimelodus lateristrigus, Pi- 

melodus musculus, Pimelodus cristatus, Pimelodus foina en Pimelo- 

dus eques. Zij schijnen mij alle toe tot mijn geslacht Rhamdia te 

behooren of althans zeer na daaraan verwant te zijn. 

Bij andere geslachten der Pimelodonten neemt het tandenstelsel 

een meer zamengesteld karakter aan, doordien de kaken met tanden 
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van verschillenden bouw zijn gewapend, terwijl de meeste eenvoudigheid 
in het tandenstelsel bereikt wordt in een door mij ontdekt geslacht, het- 

welk ik reeds 11 jaren geleden onder den naam Ketengus heb be- 

schreven. 

Inderdaad, bij het geslacht Ketengus zijn de tanden in beide ka- 

ken op eene enkele rei digt naast elkander geplaatst en hebben het 
voorkomen van snijtanden. Er zijn slechts 6 voeldraden en slechts 

5 kieuwstralen en de zijlijn herinnert door hare splijting op de basis 
der staartvin sommige geslachten der Ariodonten. De vetvin is er 

weinig ontwikkeld en korter dan de aarsvin en de staartvin tweelob- 

big. 
De heeren J. Müller en Troschel hebben op Pimelodus macropte- 

rus Lichtenst. en Pimelodus etenodus Ag. hun geslacht Callophysus 
gegrond. De tanden zijn, hetzij in de bovenkaak, hetzij in de onder- 

kaak, op twee reijen geplaatst en de tanden der binnenrei kleiner dan 
die der buitenrei. Er zijn overigens ook slechts 6 voeldraden, doch 

daarentegen 7 kieuwstralen en de vetvin is er langer dan de aarsvin. De 

staartvin tweelobbig. 
Eene andere wijziging in het tandenstelsel biedt het geslacht Ba- 

garius aan. De tusschenkaakstanden zijn er borstelvormig en op meer- 
dere reijen geplaatst en op een’ breeden band, welke uit vier naast el- 

kander gelegene groepen bestaat. Daarentegen zijn er de onderkaaks- 

tanden tweereijig en slechts nabij de symphysis meerreijig, en de 
tanden der binnenrei zijn gedeeltelijk priemvormig en veel langer 
dan die der buitenrei. Behalve deze bijzonderheden der dentitie heeft 
dit geslacht 8 voeldraden, 12 kieuwstralen, de staartvin tweelobbig 

en de vetvin matig ontwikkeld. 
Nog andere wijzigingen weder in het tandenstelsel doen zich voor 

bij de geslachten Synodontis Val. en Arges Val. 
Bij Synodontis zijn de kaken weinig ontwikkeld en is de boven- 

kaak met een’ band borstelvormige tandjes bezet, doch voor in de 
onderkaak bevindt zich een bundel buigzame gesteelde en haakvormig 
gekromde tanden even als de liptanden van Bagrichthys. Even als 
Bagrichthys heeft Synodontis ook getakte voeldraden, 7 kieuwstra- 
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len en eene zeer groote vetvin, doch de tusschendoornsbeenderen zijn 
er tot een groot schild ontwikkeld, en de neusdraden ontbreken, zoo- 
dat er slechts 6 voeldraden aanwezig zijn. De staartvin tweelobbig. 

Arges Val. heeft dit merkwaardige, dat de op meerdere reijen ge- 
plaatste tanden in beide kaken alle of gedeeltelijk vorksgewijze met 
twee spitsen eindigen, terwijl het aantal voeldraden er teruggebragt 
is tot 2, (welke tot de bovenkaak behooren) en het aantal kieuwstra- 
len tot 4. 

De hierboven gekenmerkte geslachten laten zich in volgend over- 
zigt kortelijk overzien. 

Juanemini. 

Euanemus Müll. Trosch. Cirri 6. 
Ageneiosus Lac. Cirri 2. 

Pimelodini. 

a. Dentes maxillis superiore et inferiore pluriseriati parvi aequales. 

Cirri 8. 

Pimelodus Blkr. Pinna ventralis radiis 8 vel 9. Membrana branchi- 
ostega radiis 8 ad 12. Vesica natatoria. 

Akysis Blkr. V 1/5. B. 6. Vesica natatoria nulla. Nares anteriores 
tubulatae. 

Glyptosternon McCl. Regio thoraco-postgularis laminis suctoriis. 
Olyra McCl. Spina dorsalis nulla. 
Acrochordonichthys Blkr. Apertura branchialis infera. Cirri inframaxil- 

lares externi post angulum oris inserti. Corpus verrucosum. 
Gagata Blkr. Genus non naturale, compositum, provisorium; com- 

plectitur species generis Pimelodi Valenc. cirris 8 praeditas sed non 

in genera descripta locandas. 

Cirri 6. 

Pseudopimelodus Blkr. Nares tubulatae. V. 6 (1/5). B. 9 ad 10. 
Caput cute laevi tectum. 

Zungaro Blkr. Spinae pinnis verae nullae. B. 4. V. 10 (1/9). 

Heptapterus Dlkr. Pinna adiposa cum pinna caudali unita. 
Rhamdia Blkr. Nares patulae, nec tubulatae nec valvatae. B. 7 ad 9. 
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Pinirampus Blkr. Nares anteriores tubulatae, posteriores patulae. Cirri 

membranacei taenioidei. 

Auchenaspis Blkr. Scuta capitis et nuchale valde lata sutura trans- 

versa distincta. Nares patulae. B. 9. V. 6? Adiposa elongata. 

Auchenipterus Blkr. Scuta capitis et nuchale lata sutura transversa 

distincta. Nares anteriores tubulatae, posteriores patulae. D. 6 V. 8 

Adiposa parva. 
Trachycorystes Blkr. Scuta capitis et nuchale lata tota coalita, non 

divisa, parte cephalica supra rostrum producta. Nares patulae. D. T? 

Adiposa parva. 
Hemipimelodus Blkr. Scutum capitis granosum. Scutum nuchale 

minimum. Nares patulae, posteriores valvatae. B. 5. V. 6 (1/5). 

Linea lateralis basi caudalis bifurcata. 
Rama Blkr. Cirri nasales. 

Curri 2 ? 

Erethistes Müll. Trosch 

b. Dentes maxilla inferiore tantum, pluriseriati, parvi, aequales. 

Conorhynchos Blkr = Conostomus C. Dum. Cirri 6. 

c. Dentes maxillis uniseriati aequales. 

Ketengus Blkr. Cirri 6. 

d. Dentes maxillis forma et magnitudine diversae. 

Callophysus Müll. Trosch. Dentes maxilla superiore vel maxilla infe- 
riore biseriati, serie externa serie interna longiores. Cirri 6. 

Bagarius Blkr. Dentes maxilla superiore pluriseriati in vittam qua- 

dri-partitam dispositi, maxilla inferiore biseriati serie interna elongati 
subulati Cirri 8. 

Synodontis Val. Dentes maxilla inferiore in fasciam collocati mobiles pe- 
dicellati uncinati, maxilla superiore pluriseriati parvi setacei. Cirri 6. 

Arges Val. Dentes maxillis pluriseriati omnes vel ex parte apice 

bifidi. Cirri 2. 
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Huanemini. e 

Euanemus colymbetes Mull: Trosch "LP abs Shzinam. 

»  Obesus Blkr= Arius? obesus Schomb. . . . . . . w Guyana: 
»  nuchalis Blkr = Auchenipterus nuchalis CV. = Hypoph- , : 

thalmustmuchalis:Spix ie: SRE OT ELEC NE Brasilia. 
„dentatus Blkr= Auchenipterus dentatus CV. . . . » Guyana. 

Ageneiosus militaris. CV.= Ceratorhynchus militaris Agass. = 
Silurusemilitanissblswnee. Do rt on dee ics Brasilia. 

7 inermis Lac. — Silurus mermis Blo een a STA 

" brevifilis CV. 

E 

> 

E _ Guyana. 

Pimelodint. 

Pimelodus catus CV. =Pimelodus nebulosus Les. =Silurus catus L Hab. Prov. unit. 

fe Coemvosis IRMA “6 oe do 0 27 6 6 ovo oo oo Phe Elin’ 

„ borealis Richds. Les lier Gy kel ome) AT kee ene Vem mestslands5 00 

lat. sept. 
i albidus) Les. 3 =) - pr a ene Ne »  Provinc. unit. 

„ nigricans Les. = Pa nigrescens Richds. . . . . » Provinc. unit. 

I mnis CV. Mc Mt rid Noo M ON NE EO VAC NUE 

vmaeneust les Nn UM doce SPOT 

„ furcatus Les. = Pimelodus cauda-furcatus Les. . . . . » Province. unit. 

nimmer ON od 6 5 Ue oo we do IM Sidi, 

7 lemmiscatus Les. M LUN ds nen Us wo b MTM MD LTOYIBC unit 

vNatrariussDe Kay: NL UN cu E RP PEroNInc unit: 

WED REV Mu c uc ccc Prov sunt: 

DES IS EAD AS SNN EE wt AS EE Pr PTOVINC Unit: 

„ ? cantonensis CV. S a Vo ato ettet. I hoek Oh nan 

» ? guttatus Lac. . . tee ss REPE Sn SELLO oer cep Ne China. 

» Cranchi Brit. Mus. Griff An Bertie ION OUO NA ? 

Gagata telchitta Blkr = Pimelodus IC B Seu a et: ew ar Bengal: 

„ botius Blkr = Pimelodus botius Buch. . . . . . . » Bengal. 
» gagata Blkr:z Pimelodus gagata Buch. . . . . . . v» Bengal 
„ mangois Blkr. = Pimelodus Pauchois Buch. tenen vB enal 

„ ? menoda Blkr. = Pimelodus menoda Buch. . . . . » Bengal. 

» 9? lona Blkr zBagrus lonah Syk. … 4... ve . . we Dekkan: 
; ? pusillus Blkr = Pimelodus pusillus Ranzani. . . . v ? 

„ ? anisurus Blkr = Pimelodus anisurus McCl. . . . . »  Loodianah. 

„ ? indicus Blkr = Pimelodus indicus MeCl. . . . . »  Loodianah. 
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Gagata conta Blkr = Pimelodus conta Buch. . . . . . . . Hab. Mahananda fl. 
vaharasbIkrE-eBimelodus hara Buch. Sinn c conr Kost. 

Glyptosternon nangra Blkr = Pimelodus nangra Buch. . . . . » Beng. 

PGE ALEA CUI M EL At ae Cr GB S TS 

mesticaiusp Me C CE ed 0 07 CKasyah mont: 

PES MUI ro Rc eee cm Kasyalt mont: 

y pecunopiesus: WeCl 5 9) V 1299 2 «8. He Simla monte 

M RU AUS MC CINE Wc II a cr ace c Nimes mont 

v platypogon Blkr = Pimelodus platypogon K. v. H. . .* » Java, Hind. 

» platypogonides Blkr = Pimelodus platypogonides Blkr. . . » Sumatra. 

Olyra longicaudatus McCl AKT M CARS a monte? 

RULES EME ue ucc uu Tc uc asvuht monos 

Erethistes pusillus Müll Trosch. . . . . MCI c ELT D ASSAM. 

Pseudopimelodus bufonius Blkr = Pimelodus buts CV Ive Guyana: 

; mangurus Blkr = Pimelodus mangurus Val. . To MAmer-merrd 

„ raninus Blkr = Pimelodus raninus CV. . . . . . . w Amer. merid. 

» charus Blkr = Pimelodus charus CV. . . . . . . . » Amer. merid. 

Zungaro Humboldtii Blkr = Pimelodus zungaro Humb. . . . » Amer. merid. 

Hemipimelodus borneénsis Blkr = Pimelodus borneénsis Blkr. .  » Borneo. 

„ macrocephalus Blkr. . . . . SV. ZEE A ele BOIeo 
„ Peroni Blkr = Pimelodus poni Cv. "n T ? 

„ nella = Pimelodus? nella CV. = Nalla-jellah Russ: . . ^ Coromand. 

» tachisurus = Pimelodus nd CV. = Tachisurus 

chinensis Lac . . ze RE Y 

„ quadrimaculatus = Pimelodus dudes CV. 
m China. 

= Silurus quadrimaculatus Dl. . . . . . . . . » Americ. 
v ? viridescens Blkr = Pimelodus viridescens Buch. . . » Bengal. 

y ? cenia Blkr = Pimelodus cenia Buch. . . . . . . w Bengal. 

i asper Blkre =" Pimelodus asperus MeOl.e . © . 2° # China: 

» ? mong Blkr = Pimelodus mong Richds. . . . . . . » China. 
# ? jatius Blkr = Pimelodus jatius Buch. . . . . . . w Bengal. 

Rhamdia Sebae Blkr = Pimelodus Sebae CV. = Pimélode Quélen 

QG. = Heterobranchus sextentaculatus Spix. . . . . » Amer. merid. 
mopsti Blkr = Pimelodus path CV 5 5 2 2.) 1 Amer merde 
v sapo Blkr = Pimelodus sapo CV. . . . . . . . . » Amer. merid. 

„ Milarii Blkr = Pimelodus Hilarii CV. . . . . . . . » Amer. merid. 

» gracilis Blkr = Pimelodus gracilis Val. —.. . . . . . v» Amer. merid. 
„ Pentlandii Blkr = Pimelodus Pentlandi CV. . . . . . » Amer. merid. 
yep javanica rs Pimelodus jayus Kv. Ho ee 2. 7 Java: 
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Rhamdia barbancho Blkr = Pimelodus barbancho Humb. . 

maculatus = Pimelodus maculatus Lac. . 

velifer Blkr = Pimelodus velifer Humb. Sn 5 

v Schomburgkii Blkr = Pimelodus (Bagrus) maculatus Schomb. . 
„ laukidi Blkr = Pimelodus (Bagrus) laukidi Schomb. . 

» arekaima Blkr = Pimelodus arekaima Schomb. 

» insignis Blrk = Pimelodus insignis Schomb. 

» ? notatus Blkr = Pimelodus notatus Schomb. . 

y exsudans Blkr = Pimelodus exsudans Jen. 

v Sellonis Blkr = Pimelodus Sellonis Müll. Frosch. 5 

” Stegelichii Blkr = Pimelodus Stegelichii Müll. Trosch. . 

» Deppei Blkr = Pimelodus Deppei Mill. Trosch. > 

” ? lateristrigus Blkr = Pimelodus lateristrigus Müll. Trosch. . 

; ? musculus Blkr = Pimelodus musculus Müll. Trosch. . 

» ? cristata Blkr = Pimelodus cristatus Müll. Trosch. . 

» ? foina Blkr = Pimelodus foina Müll. Trosch. . 

» eques Blkr — Pimelodus eques Müll. Trosch. 

» argentina Blkr= Pimelodusargentinus Humb. . : . . . 

w (an Ariodes??) manillensis = Pimelodus manillensis CV (1). . 

Heptapterus mustelinus Blkr = Pimelodus mustelinus CV. 

Pinirampus pinirampus = Pimelodus pinirampus Ag. 

Rama Buchanani Blkr — Pimelodus rama Buch. - 5 

Auchenaspis biscutatus = Pimelodus biscutatus Geoffr. st. Hil. 
„ occidentalis = Pimelodus occidentalis CV. : 4 à 

Auchenipterus nodosus Müll. Trosch. = Silurus nodosus Bl. S 

nodosus CV. == Auchenipterus furcatus CV. 

„ grunniens Blkr = Pimelodus grunniens Humb. 

» ? Heckelii Filippi. 

E 

— 
— €x 

° e L] e e e LI * 

Trachycorystes trachycorystes Blkr = riette ache corystes CV. 
„ oncina Blkr = Arius oncina Schomb. . . . . : 0 

» ? galeatus Blkr = Silurus galeatus L.= Aan macu- 

losuss VR aeons "S A A 

s ? immaculatus Blkr en ductu ec CV. 
ead. spec. ac praeced.?) OM US Yee BUE 

s ? punctatus CV. = Auchenipterus punctatus cy. Br cde 

— 
— (an 

: Hab. Amer. merid. 

merid. 

merid. 

merid. 

merid. 

merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Brasilia. 

Brasilia. 

Surinam. 

Ins. Sandvic. 

Brasilia. 

Americ. 

Guyana. 

Guyana. 

Guyana. 

Amer. merid. 

Lucon. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Bengal. 

Aegypt. 

Senegal. 

Amer. 

Amer. 

Amer. 

Amer. 

Amer. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Guyana. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

Amer. merid. 

(1) Deze soort wordt gezegd na verwant te zijn aan Pimelodus Blochii CV, welke dezelfde soort 

is als Ariodes clarias Müll. ‘Trosch. 

(Nilus): 
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Akysis variegatus Elkr = Pimelodus variegatus Blkr.. . . . Hab. Java. 

merecivia Dikr=Pimelodus; cavia Buchs) ste =~ oem % 4 Bene: 

Acrochordonichthys platycephalus Blkr. . . . . . . . . w Sumatra. 

n_ zonatus Dlkr = Pimelodus zonatus Blkr. . . 4 . » Java. 

" pleurostigma Blkr= Pimelodus pleurostigma Dlkr. — . « Java. 

x» rugosus Blkr= Pimelodus rugosus Blkr. . . . . wv Java. 

r melanogaster Blkr = Pimelodus melanogaster Blkr. . « Sumatra. 

i vstol vaso a) GA oe ceo etc p RE A 

Conorhynchos conirostris Blkr = Conostomus conirostris C. Dum. 

Exebimelodus* conirostriss (Ve E y Brasilia: 

Ketengus typus Blkr= Pimelodus pectinidens Cant. . . . . » Java, Madur., 

Born. Pinang. 
Callophysns macropterus Müll. Trosch. = Pimelodus macropterus 

Enchtz^; xoi BA eS Oe ee nae mer Mer ide 

» ctenodus Müll. Frosch. = Pimelodusctenodus Agass. . 7^ Brasilia. 

Bagarius Buchanani blkr= Pimelodus bagarius Buch. = Bagrus 

Marvell Sy e te ee ate Benel cen 
» ? fulvidraco Blkr= Pimelodus? fulvidraco Richds. . . » China. 

Synodontis macrodon Is. Geoffr. Hil. = Pimelodus synodontis E. 

GeotireeSt. Hls 3 see co A MES ENIS 

»  membranacens Js. Geoffr. St Hil. = Pimelodus membrana- 

CEnS D eot UE “ane ES Mem LP INS 

5 Schal Blkr = Silarns schal Bl. Schn. = Pimelodus clarias 

Geoffr. St Hil. = Synodontis arabi C Voc 2e 5 2 2 w Nilus: 
V RSerhabus AR UD, oer itt as DEN TC NIS 
mh unerabus (Yee s > cete ea INC ORDEN ORAE NTS 
/; maculosus Rüpp. ee ee PRES ES ENDS 
FT D MEC Mute LL. Serena |: 
ubatensodak Rupp van war tent ERIS S ghee eae ZEN ee 
INR ZM DESEnSIE Deters An OA Hossam. 
oe ebmlosuw Belersan oetan MOSS mbs 

A) ETON Se EEE EL CRT ag le, 
n ? cyclopum CV = Pimelodus eyclopum Humb. . . . » Peru. 

Zooals boven reeds is gezegd zijn vele der soorten , tot de geslach- 
ten Pimelodus, Pseudopimelodus enz. gebragt, nog verre van voldoen- 
de bekend, en naarmate die kennis zal worden uitgebreid, zullen meer- 

dere soorten blijken slechts nominaal te zijn en tot andere reeds be- 
kende te moeten worden teruggebragt. 
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Buiten de mogelijkheid eenige andere dan mijne eigene verzame- 
ling te raadplegen, zij dat nadere onderzoek aan andere beoefenaars 

der ichthyologie overgelaten. Van meerdere soorten zie ik in de 

mij beschikbare hulpmiddelen zelfs niets of niet veel meer dan de 

namen vermeld, waardoor het mij niet eens mogelijk is ze onder de 

achtdradige of zesdradige geslachten te brengen. Hiertoe behooren. 

Piinelodus cupreus Warthog eec eeb Ohio: 

per (oe ANTS Ss e Aedo vedan Ses Ee Soin Ones 

ne senebulosusaKrtl: ne one ee RON: 

7 exanthocephalus dirt tac RE tee es aa? ODO 

Te Eats ET en e eae EM io ONCE 

i) SCOCLUIESCENSsIvalem RE ON Mienessee: 

HAES Bard OT se an Ry ee c ECS: 

» . marmoratus Holbr. Rese EMIT iieri cu ee FO 

Ik moet hier nog melding maken van eene uiterst merkwaardige 

soort, door den heer R. Kner een paar jaren geleden beschreven af: 

gebeeld onder den naam van 
Clarotes Heuglini. . . . . . . . . Hab. Chartum Afric. orient. septentr. 

Het geslacht Clarotes, naar deze soort door den heer Kner opge- 

steld, behoort zonder twijfel tot de Bagrichthyoiden en is zeer kenbaar 

aan en merkwaardig door de abnormale met een' doorn gewapende 

vetvin en het boven het oog hoekig en bijkans vertikaal naar beneden 

gebogen kopschild. Ik kan echter niet bepalen of dit geslacht te 

rangschikken is onder de Ariodonten of onder de Pimelodonten, ver- 

mits het bestaan van tanden in het gehemelte in de beschrijving van 

den heer Kner noch vermeld, noch ontkend is. 

Bagarius Bikr. Lika. Verh. D. G. XXV Nalez. ichth. Deng. p. 121. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Pinna 

analis medioeris. Dentes acuti, maxilla superiore pluriseriati in vit- 

tam curvatam quadripartitam dispositi, maxilla inferiore biseriati, sym- 

physin versus tantum pluriseriati, serie interna canini ex parte subu- 

lati. Dentes vomerini vel palatini nulli. Oculi cute cephalica vela- 



211 

ti. Cirri 8, taenioidei, supramaxillares stipite osseo longissimo suf- 
fulti, inframaxillares omnes rictui approximati. Membrana branchioste- 
ga radiis 12. Apertura branchialis usque post apicem operculi produc- 
ta. Membrana interbranchialis profunde incisa. Spinae dorsalis et 
pectorales osseae subnudae. Scutum capitis conspicuum. — Nares conti- 
guae patulae non tubulatae. Pinna caudalis biloba. Regio thoraco-post- 
gularis laminis suctoriis nullis.  Vesica natatoria nulla. Linea lateralis 
basi pinnae caudalis furcata. 

Aanm, Ik stelde dit geslacht op in het jaar 1853 naar de soort, 
door Buchanan ontdekt en onder den naam van Pimelodus bagarius 

beschreven en afgebeeld. Het is in de eerste plaats opmerkelijk door 
zijn tandenstelsel. De tanden zelve zijn reeds merkwaardig door 

hunne ongelijke grootte in beide kaken en door hunne ongelijke 

rangschikking, zijnde zij in de bovenkaak op meerdere en in de 

onderkaak , behalve in de nabijheid der symphysis, op slechts twee 

reijen geplaatst. Maar behalve dit heeft Bagarius nog dit opmerkelijke 

dat elk tusschenkaaksbeen uit vier plaatvormige stukken bestaat, wel- 

ke in eene hoefijzervormige gedaante naast elkander zijn geplaatst 

en van welke de zijstukken langwerpig driehoekig zijn en met de spits 

naar achteren gekeerd. Andere bijzonderheden, welke dit geslacht 

aanbiedt, verdienen insgelijks opmerking. Hiertoe behooren de band- 

vormige voeldraden, de lange beenachtige steel van de boven- 

kaaksdraden, de verlengsels der rug- en borstvindoornen en der staart- 

vinkwabben, de 12 kieuwstralen en de op den grond der staartvin vorks- 
gewijze gesplitste zijlijn. 

Tot nog toe is slechts eene enkele soort van Bagarius bekend, 

t. w. Pimelodus bagarius Buch. — Bagrus Yarrelli Sykes zou eene twee- 

de soort vormen, indien zij inderdaad, zooals de heer Sykes meent, 

van Pimelodus ba garius Buch. verschilde, wat mij echter voorkomt 
niet het geval te zijn. 

In China leeft eene soort, naar eene afbeelding van Reeves door den 

heer Richardson onder den naam van Pimelodus? fulvi-draco beschre- 

ven, welke insgelijks tot het geslacht Bagarius schijnt te behooren en 
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zelfs als geene andere te beschouwen zou zijn dan Bagarius Buchanani, 

zoo niet de verlengsels der verschillende vinnen op de afbeelding ont- 

braken en er de neusdraden waren voorgesteld als de halve lengte 

van den kop evenarende. 

Bagarius Buchanani Blkr, Verh. Bat. Gen. XXV Nalez. ichth. 

Beng. p. 121. Atl. Silur. tab. XXXIII. Buchanan's Lika. 

Bagar. corpore elongato depresso, antice latiore quam alto, postice compressiusculo, alti- 

tudine 6 ad 7 circiter in ejus longitudine absque, 9 ad 10 circiter in ejus longitudine cum 

pinna caudali; eapite acuto depresso 35 ad 3} in longitudine corporis absque, 5j ad 4! in 

longitudine corporis eum pinna caudali; altitudine capitis 2 ad 25, latitudine 17 ad 1} in 

ejus longitudine; oculis in initio capitis dimidii posterioris sitis, superis, oblique sursum spec- 

tantibus, diametro 11 ad 14 in longitudine capitis, dia metris 3 ad 4} distantibus; linea 

rostro-dorsali declivi rectiuscula nucha tantum convexiuscula; scuto capitis rugoso-granoso , 

sulco longitudinali (fonticulo mediano) medio tantum diviso, longe ante et post suleum in- 

tegro, fonticulis lateralibus mediis vel posterioribus nullis, postice in processus 5 exeunte, 

processu medio a crista interparietali formato trigono, duplo vel plus longiore quam basi lato 

apice gracilescente acuto os interspinosum 2m non attingente; osse interspinoso 2* (scuto nu- 

chali) parvo glabro medio trigono apice rotundato, alis gracilibus plus triplo longioribus quam 

latis; rostro depresso oculo plus quadruplo ad plus quintuplo longiore, ante rictum promi- 

nente, linea anteriore acutiuscule rotundata; naribus rostri apici multo magis quam oculo 

approximatis subcontiguis, patulis, posterioribus cirro basi membranaceo aperturam amplec- 

tente subclaudendis; labiis, superiore praesertim, carnosis; cirris nasalibus brevissimis nares 

posteriores vix superantibus; cirris supramaxillaribus taenioideis basin pinnae pectoralis at- 

tingentibus basi valde latis membranaceis processu osseo rigido crista interparietali longiore 

sustentatis; cirris inframaxillaribus compressis, externis internis longioribus rostro breviori- 

bus, internis angulum oris non attingentibus; dentibus maxilla superiore pluriseriatis acutis 

curvatis in vittam latam ferri equini formam subreferentem quadripartitam collocatis, den- 

tibus symphysin versus et serie interna dentibus ceteris longioribus; dentibus maxilla infe- 

riore biseriatis acutis symphysin versus tantum pluriseriatis dentibus serie interna caninis 

subulatis dentibus ceteris majoribus; rictu infero valde curvato formam ferri equini subrefe- 

rente, latitudine 2 ad 2 fere in longitudine capitis; operculo rugoso vel rugoso-granoso; osse 

humerali brevi, laevi, gracili, apice obtuso vel acutiusculo; axilla poro mucoso unico con- 

spicuo; linea laterali subsimplice antice declivi postice recta basi pinnae caudalis bifurcata; 

cute corpore ubique laevi; cauda parte ejus post pinnam adiposam sita quadruplo circiter longi- 

ore quam medio alta; piuna dorsali acuta corpore altiore, minus duplo altiore quam radio 

1? alta, spina mediocri capite minus duplo ad paulo plus duplo breviore antice granulo- 

sa postice denticulis nullis vel vix conspicuis appendice flexili compressa radium 1" multo 

superante sed spina ipsa multo breviore; pinna adiposa multo minus duplo ejus longitudinis 

a dorsali radiosa remota eaque longiore, subtrigona, obtusa, duplo vel plus duplo longiore 
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quam alta; pinnis pectoralibus acutis latis emarginatis radio 1° 1? circiter in longitudine ca- 

pitis, spina mediocri spina dorsali paulo vel non longiore antice granulosa postice dentibus 

conspicuis serrata appendice flexili valde compressa radium 1m multo superante basin pinnae 

ventralis vulgo superante; ventralibus acutis emarginatis pectorali absque filo ejus non multo 

brevioribus; anali acuta emarginata corpore non vel paulo humiliore, paulo altiore quam 

basi longa, adiposa non vel vix longiore; caudali profunde emarginata lobis acutissimis pro- 

ductis superiore inferiore longiore cum filo ejus 3 fere ad 3} in longitudine totius corporis; 

corpore olivaceo nebulis nigricante-fuscis latis transversim subfasciato, fascia 1* cephalica, 

2* dorso-ventrali, 3* adiposo-anali, 4* caudali; linea laterali flavida vel aurantiaca; pinnis 

roseo-flavis et, adiposa excepta, fusco vel nigricante-fusco plus minusve late bifasciatis; cor- 

pore pinnisque insuper speciminibus pluribus maeulis irregularibus parvis nigricantibus no- 

tatis. 

D. 12. D. 1/6. P. 1/12 (spec. unic. lat. dextr. 1/9). V. 1/5. A. 3/9 ad 4/11. C. 1/15/1 

et lat. brev. 

Synon. Pimelodus bagarius Buch. Gang. Fish. p. 186, 378 tab. 7 fig. 62, CV. Poiss. 

XV p. 109 tab. 433, Blkr Verh. Bat. Gen. XXI, I Nieuwe Bijdr. Silur. 

Jav. p. 10. 

Pimêlode vachari CV. Poiss. XV p. 109 tab. 435. 

Bagrus Yarrelli Sykes Fish. of the Dukhun in Transact Zool. Soc. Lond. II, 5 

p. 310 tab. 65 fig. 1. 

Vaghari Bengalens. 

Kheerd, Mulandah, Guwtj Indig. Deccan. 

Kelaling Javanens. 

Lika Sundanens. 

Habit. Java (Parongkalong, Trogon, Surakarta) in fluviis. 

Caleutta, in flumine Hooghly. 

Longitudo 5 speciminum descriptarum 318” ad 440”. 

Aanm. Behalve de bovenbeschrevene voorwerpen bezit ik nog een 
exemplaar van 800 millimeters lengte zonder de staartvin, welke be- 

schadigd is doch welke de lengte van den visch op ongeveer 1200 
millimeters zou brengen indien er de staartvin, zooals gewoonlijk, on- 

geveer 1/3 van de lengte des geheelen ligchaams heeft uitgemaakt. 
© 

Bij de groote voorwerpen, welke ik tijdens eene vischvangst in de 

rivier Tjitarum bij Parongkalong (Preanger-regentschappen) in groot 

aantal zag, sehijnen de staartvin-verlengsels betrekkelijk korter te 

zijn dan bij de jongere voorwerpen. Bij bedoeld voorwerp heeft het 

kopschild, gemeten van de snuitspits tot aan het einde van de tus- 

schenwandbeenskam eene lengte van 220" dat is, een weinig meer dan 
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het vierde gedeelte der lengte van den visch zonder de staartvin. 
In Bengalen wordt de soort gezegd meer dan zes voeten lang te wor- 
den. Op Java wordt zij soms aanmerkelijk langer. Ik bezit 2 sche- 

dels, afkomstig van Lika’s, gevangen in de groote rivieren der Prean- 

ger-regentschappen van hetwelk de grootste eene lengte heeft, gemeten 

van de snuitspits tot aan het einde van de tusschenwandbeenskam, 

van 425 millimeters, waaruit op te maken is dat de visch zonder de 

staartvin minstens 1600” lang was en met de staartvin en hare ver- 

lengsels ongeveer 2400” of eene lengte had van meer dan 8 voeten, 

De Lika of Kelaling is het eerst in de wetenschap bekend gewor- 

den door Buchanan, die er eene vrij uitvoerige beschrijving en 

eene vrij goede afbeelding van gaf. De heer Valenciennes gaf er 

eene nieuwe beschrijving en afbeelding van, de laatste genomen 

naar de varieteit met kleine zwarte vlekken en kort daarna werden 

ook de beschrijving en afbeelding van Bagrus Yarrelli Sykes, welke 
dezelfde soort voorstelt, bekend gemaakt. Ook deze laatste afbeel- 

ding is genomen naar de varieteit met kleine zwarte vlekken op lig- 

chaam en vinnen, doch veel minder goed dan die van Buchanan en 

van den heer Valenciennes. De kenmerken door welke Bagrus Yar- 

relli, volgens den heer Sykes zelven, van Pimelodes bagarius Buch. 

zoude verschillen, zijn zeer zeker ook bij laatstgenoemde aanwezig, 

behalve de genoemde kleine vlekjes, welke echter in mijn oog niet 

of niet veel meer dan individuële waarde hebben. Door geen der 

bovengenoemde schrijvers was opgemerkt de bijzonderheid, dat de 

band der bovenkaakstanden uit 4 groepen bestaat, elke op afzonder- 

lijke beenstukken geplaatst en daardoor, in verband met den aard 
der tanden zelve, een uitstekend kenmerk opleverende ter bepaling 

van het geslacht, hetwelk zeer zeker als een natuurlijk genus te be- 

beschouwen is. 

GLYPTOSTERNON MeCl. DyJENGAL. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Pinna analis. 

mediocris. Dentes maxillis pluriseriati parvi aequales acuti in vittam 

unicam vel bipartitam dispositi. Dentes vomerini vel palatini nulli. 
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Oculi cute cephalica velati. Cirri 8, supramaxillares membranacei pe- 

diculo osseo suffulti, inframaxillares rictui approximati. Membrana 

branchiostega radiis 8 vel 9. Apertura branchialis postera usque ad api- 

cem operculi producta. Membrana interbranchialis valde profunde 
emarginata. Spinae dorsalis et pectorales cartilagineae vel osseae cu- 

te vestitae. Scutum capitis cute tegente inconspicuum. Nares contieuae 

patulae, nec tubulatae, nee valvatae. Pinna caudalis biloba. Regio tho- 

raco-postgularis laminis suctoriis. Cutis corpore laevis. Vesica nata- 

toria nulla. 

Aanm. Dit geslacht herinnert door zijnen habitus min of meer 

de geslachten Platyptera V. Hass. en Homaloptera Van Hass., wel- 
ke evenzoo in de hoogere gedeelten der stroomgebieden te huis 
behooren en er op gebouwd zijn, zich bij hevige stroomen aan de 

steenen der rivierbeddingen vast te klampen. De platte onder- 
vlakte des ligchaams, de horizontale plaatsing der borstvinnen geheel aan 

den onderrand des ligchaams, de onderstaande bek en breede vliezige 

door een beenig uitsteeksel van het bovenkaaksbeen ondersteunde 

bovenkaaksdraden, zouden tot deze vastklamping aan steenen of rots- 

achtige rivierbeddingen reeds voldoende zijn, maar bij Glyptosternon 

is de borst-achterkeelstreek bovendien bewerktuigd om de overige 
organen in hunne funktie van vastklamping allezins te ondersteunen. 

Deze bewerktuiging is zeer eenvoudig en bestaat uit een aantal dwar- 

sche of overlangsche huidgroeven, welke de huid achter de keel in 

overlangsche of dwarsche platen verdeelt, welke tegen eenig vast voor- 

werp aangedrukt wordende aan de vischjes het vermogen moeten 

schenken zich daaraan vast te hechten. 

De heer MacClelland heeft deze bewerktuiging ontdekt bij eenige 

soorten, gevangen in de rivieren van Kabulen van de Kasyah-Simla-, 

en Mishmee-gebergten, en deelde de korte beschrijvingen van vijf en 

de afbeeldingen van twee soorten mede in het jaar 1842 in het 2° deel 

van het Calcutta Journal of Natural History. 

Reeds vroeger echter waren soorten van dit geslacht bekend en 

door Kuhl en Van Hasselt op Java ontdekt in hunne Pimelodus pla- 



216 

typogon en door Puchanan in Bengalen gevonden in zijne Pimelodus 

nangra. Zelf ontdekte ik nog eene nieuwe soort, tot dit geslacht be- 

hoorende. Zij is reeds vroeger door mij beschreven onder den naam 

van Pimelodus platypogonides. 

Het geslacht Glyptosternon heeft nog een ander kenmerk, althans 

te oordeelen naar de in mijn bezit zijnde soorten, hetwelk het ver- 

mogen dezer visschen, zich aan steenen of andere voorwerpen in de 

berestroomen vast te klampen allezins moet versterken. Ik bedoel 

den eindtand aan de borstvindoornen, welke haakvormig gekromd is 

en vóór de beenige punt van den doorn zelven uitsteekt. Mijne beide 

soorten hebben dit kenmerk sterk uitgedrukt. 

6 

03 

Voor zoover ik kan nagaan zijn thans met meerdere of mindere 

zekerheid tot Glyptosternon te brengen de volgende. soorten: 

Glyptosternon reticulatus McCl., Glyptosternon sulcatus McCl., Glyp- 

tosternon striatus McCl., Glyptosternon pectinopterus McCl., Glyptoster- 

non labiatus MeCl. Glyptosternon nangra Blkr en de twee soorten 

mijner verzameling van Java en Sumatra, Glyptosternon platypogon 

en Glyptosternon platypogonides. Deze beide laatste laten zich naar 

volgend schema van de overige bekende soorten en van elkander on- 

derscheiden. 

]. Spinae dorsalis et pectorales osseae, postice dentatae. Labia non lobata. D. 1/6. 

A. 4/7 ad 4/9. 

A. Regio thoraco-postgularis sulcis longitudinalibus postrorsum convergentibus. 

Cirri supramaxillares pinnas ventrales non attingentes. 

+ Crista interparietalis duplo longior quam basi lata. Caudae pars post pin- 

nam adiposam sita vix longior quam alta. 

Glyptosternon platypogon Blkr. 

+ Crista interparietalis triplo longior quam basi lata. Caudae pars post 

pinnam adiposam sita plus duplo longior quam alta. 

Glyptosternon platypogonides Blk. 
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Glyptosternon platypogon Blkr, Atl. Silur. tab. XXXV fig. 2. Plat- 

dradige dengal. 

Glyptost. corpore elongato, antice paulo latiore quam alto, postice compresso, altitudine 

53 ad 5 fere in ejus longitudine absque, 7} ad 5! in ejus longitudine cum pinna caudali ; 

capite acuto convexo 3? ad 4! in longitudine corporis absque, 47 ad 5} in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 2 ad 12, latitudine 1} ad vix plus quam 1 in 

ejus longitudine; oculis in media longitudine capitis sitis, superis, sursum spectantibus, dia- 

metro 8 ad 11 in longitudine capitis, diametris 2 ad 3 distantibus; linea rostro-dorsali ubi- 

que declivi convexiuscula; scuto capitis cute glandulosa tegente inconspicuo, cute ablata laevi 

suleo longitudinali (fonticulo mediano) usque inter oculos tantum diviso, fonticulis lateralibus 

posterioribus nullis, postice in processus 5 exeunte, processu medio a crista interparietali 

formato trigono duplo circiter longiore quam basi lato, apice acuto os interspinosum 2m gla- 

brum subattingente, processubus medianis crista interparietali non brevioribus gracilibus, pro- 

cessubus loteralibus medianis brevioribus ex ossibus suprascapularibus formatis; osse interspi- 

noso 2? (scuto nuchali) medio antice processu trigono acuto, alis gracilibus plus duplo longi- 

oribus quam latis; rostro depresso-convexo, oculo plus triplo longiore, ante rictum prominen- 

te, linea anteriore obtuse rotundato; naribus subcontiguis rostri apici magis quam oculo 

approximatis, rotundis, patulis, nee tubulatis nee valvatis; labiis carnosis; cirris nasalibus 

gracilibus oculum attingentibus vel fere attingentibus; cirris supramaxillaribus basi latis mem- 

branaceis pedunculo osseo suffultis basin pinnae pectoralis attingentibus; cirris inframaxilla- 

ribus compressis, externis internis longioribus operculum attingentibus; dentibus bene con- 

spicuis, maxilla superiore in vittam parum curvatam minus quadruplo longiorem quam la- 

tam, maxilla inferiore in vittam magis curvatam et longiorem sed graciliorem angulis acutam 

dispositis; rietu infero vix curvato, latitudine 2 circiter in longitudine capitis; operculo gla- 

bro; osse humerali sat longo acuto laevi; linea laterali parum vel vix ramosa, antice declivi 

postice recta: basi pinnae caudalis non furcata; cute laevi glandulis vel tuberculis conspicuis 

nullis; axilla poro mucoso parum conspicuo; cute mento glandulosa; cute inferne regione 

thoraco-postgulari sulcis longitudinalibus numerosis postrorsum convergentibus in laminas 

elongatas suctorias divisa; cauda parte post adiposam sita vix longiore quam alta; pinna dorsali 

radiosa acuta, corpore non vel paulo altiore, multo minus duplo altiore quam basi longa, spina 

mediocri cute vestita lj ad 11 in longitudine capitis antice glabra postice vulgo leviter 

denticulata appendice flexili radium 1" non vel vix superante; pinna adiposa minus duplo 

ejus longitudinis a dorsali radiosa remota eaque longiore, triplo vel plus triplo longiore 

quam alta, oblique convexa vel rhomboidea; pinnis pectoralibus acutis latis capite non vel 

paulo longioribus, spina lata compressa cute vestita spina dorsali longiore antice glabra 

postice dentibus 7 ad 12 magnis armata dentibus anterioribus curvatis antico apicem spinae 

superante, appendice flexili compressa radium 1" non vel vix superante; pinnis ventralibus 

acutiusculis angulatis vel rotundatis pectoralibus brevioribus; anali rotundata corpore paulo 

humiliore, vix vel non longiore quam alta, adiposa vix vel non breviore; caudali profunde 

emarginata lobis acutis vel acutiuscule rotundatis subaequalibus 44 ad 51 in longitudine cor- 

28 
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poris; colore corpore superne lateribusque fuscescente- vel violascente-viridi, nitido, inferne 

margaritaceo-roseo vel aurantiaco; linea laterali flavida vel aurantiaca; pinnis aurantiacis, 

vulgo maxima parte fusco-violaceo vel viridi-violaceo tinctis; iridi coerulescente. 

B. 8 vel 9. D. 1/6. P. 1/7 ad 1/10. V. 1/5. A. 4/7 ad 4/9. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Syn. Pimelodus platypogon K. v. H. CV. Poiss. XV p. 113, Val. Zool. Voy. Ind. Jacquem. 

Atl. Poiss. tab. 18 fig. 3, Blkr, Diagn. Vischs. Sumatra Tiental I ad IV. 

Nat. 2 Ned. Ind. 111 p. 591. 

Pimelodus platespogon Val. Zoël. Voy. dans l Ind. Jacquemont 1. c. 

Pimelodus gymnocephalus IK. v. H. Mss. 

Pimelodus cyanochloros Blkr, Verh. Bat Gen. XXI, I Nieuwe Bijdrage Silur. palate 

Pimélode à barbillons plats CV. Poiss. XV p. 113. 
Djengal Sundanens. 

Leleh-gunong Mal. Batav. 

Pitang Javan. Javae centralis. 

Hab. Java (Batavia, Buitenzorg, Tjampea, Tjipanas, Tjandjiur, Parongkalong, Garut, 

Surakarta, Malang, Neantang), in fluviis. 

Sumatra (Pajakombo), in fluviis. 

Longitudo plus quam 100 speciminum 45"' ad 100”, 

Aanm. Glyptosternon platypogon leeft voornamelijk in de berg- 

stroomen van Java, waar de rivierbeddingen ondiep en met rolstee- 

nen bedekt zijn. Te Batavia is zij zeldzaam en wordt zij slechts 

nu en dan bij hooge rivierstanden gevangen, doch te Buitenzorg reeds, 

slechts 800 tot 900 voeten boven de zeevlakte, komt zij zeer talrijk 

voor in de rivier Tjidani. 

De inlanders hebben zeer goed opgemerkt het groote verschil tus- 

schen de soorten, welke volgens de bepaling van den heer Valencien- 

nes tot zijn geslacht Pimelodus behooren en hebben die soorten na- 

men gegeven, welke de waarde van geslachtsnamen hebben. 

Zoo noemen de Soendanezen de soorten van Glyptosternon Djengal, 

die van Acrochordonichthys Kekel, die van Akysis Bangon en die van 

Bagarius Lika. De Javanen noemen de soorten van Glyptosternon Pi- 

tang, die van Acrochordonichthys Djogo-ripo en die van Bagarius 

Kelaling. De Maleijers te Batavia kennen deze visschen minder goed 

en de naam Leleh goenoeng of Berg-leleh duidt slechts op eene verre 

gelijkenis op den Ikan leleh (Clarias punctatus CV.), welke zij aan 

Glyptosternon toekennen, alsmede op de eigenlijke woonplaats van de- 

ze soort in de bergstroomen. 
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De soorten van Glyptosternon bliiven alle klein en schijnen niet 

of althans niet veel langer te worden dan een decimeter. Zij zijn 

van geen huishoudelijk gebruik. Pimelodus eyanochloros, in 1846 

door mij als eene nieuwe soort aangeduid, is mij sedert gebleken 

niet wel soortelijk van Glyptosternon platypogon te scheiden te zijn. 

De soort biedt vele verscheidenheden aan ten opzigte van de hoogte- 

verhoudingen des ligehaams en de lengte en gedaante der staartvin- 

kwabben, doch deze verscheidenheden zijn van geene hoogere dan in- 

dividuéle waarde. 

Glyptosternon platypogonides Blkr. Atl. Silur. tab. XXV fig. 3. Slank- 

koppige djengal. 

Glyptost. corpore elongato, antice paulo latiore quam alto, postice compresso, altitudine 

5 ad 5! in ejus longitudine absque, 62 ad 6} in ejus longitudine eum pinna caudali; capi- 

te acuto convexo 4! ad 41 in longitudine corporis absque, 5, ad 5% in longitudine corpo- 

ris cum pinna caudali; altitudine capitis 1} circiter, latitudine 1} ad 1j circiter in ejus 

longitudine; oculis in media longitudine capitis sitis, superis, sursum spectantibus, diametro 

7 ad 8 in longitudine capitis, diametris 12 ad 2 fere distantibus; linea rostro-dorsali ubique 

declivi convexiuscula; scuto capitis cute glandulosa tegente inconspicuo, cute ablata laevi 

suleo longitudinali (fonticulo mediano) usque inter oculos tantum diviso, fonticulis laterali- 

bus posterioribus nullis, postice in processus 5 exeunte, processu medio a erista interparie- 

tili formato, gracili, triplo circiter longiore quam basi lato apice acuto os interspinosum 

2m glabrum subattingente, processubus medianis crista interparietali non vel vix breviori- 

bus gracilibus, processubus lateralibus medianis brevioribus ex ossibus supraseapularibus 

formatis; osse interspinoso 2? (scuto nuchali) medio antice processu trigono acuto, alis ro- 

tundatis aeque latis circiter ac longis; rostro depresso-convexo, oculo minus triplo longiore, 

ante rietum prominente, linea anteriore obtuse rotundato; naribus subcontiguis rostri apici 

magis quam oculo approximatis, rotundis, patulis, nec tubulatis nec valvatis; labiis carnosis; 

cirris nasalibus gracilibus oculum non attingentibus; cirris supramaxillaribus basi latis mem- 

branaceis pedunculo osseo suffultis basin pinnae pectoralis attingentibus; cirris inframaxilla- 

ribus rictui approximatis, compressis, externis internis longioribus basin pinnae pectoralis 

attingentibus; dentibus bene conspicuis; maxilla superiore in vittam parum curvatam minus 

quadruplo longiorem quam latam, maxilla inferiore in vittam magis curvatam sed longiorem 

et graciliorem angulis acutam dispositis; rictu infero vix curvato, latitudine 2 circiter in 

longitudine capitis; opereulo glabro; osse humerali sat longo acuto laevi; linea laterali parum 

vel vix ramosa, antice deelivi, postice recta, basi pinnae caudalis non furcata; cute laevi tu- 

berculis conspieuis nullis sed glandulis humilibus parvis laevibus confertis obsita; axilla poro 

mucoso valde conspicuo; cute inferne regione thoraco-postgulari suleis longitudinalibus nu- 

merosis postrorsum convergentibus in laminas elongatas suctorias divisa; cauda parte post 
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pninam adiposam sita plus duplo longiore quam alta; pinna dorsali acuta corpore non vel 

paulo altiore, minus duplo altiore quam basi longa, spina mediocri cute vestita 14 circiter 

in longitudinis capitis antice glabra postice vulgo leviter denticulata, appendice flexili radium 

l" non vel vix superante; pinna adiposa minus duplo ejus longitudine a dorsali radiosa re- 

mota eaque longiore, oblique rhomboidea vel convexa, duplo circiter longiore quam alta; 

pinnis pectoralibus acutis, capite non vel vix brevioribus, spina lata compressa spina dor- 

sali longiore antice glabra postice dentibus 8 ad 12 magnis armata dentibus anterioribus 

curvatisante apicem spinae superante, appendice flexili compressa radium 1" non vel vix su- 

perante; pinnis ventralibus obtusiuscule vel acutiuscule rotundatis, pectoralibus multo bre- 

vioribus; anali acuta non vel vix emarginata, corpore non vel vix humiliore, paulo altiore 

quam basi longa, adiposa paulo longiore; caudali profunde incisa lobis acutis subaequalibus 44 

ad 42 in longitudine totius corporis; capite et corpore superne ei lateribus pulchre violas- 

cente-viridibus dense coeruleo punctatis; ventre margaritaceo-roseo; cute scuto nuchali linea- 

que laterali aurantiaca; pinnis aurantiacis; dorsali radiosa et anali basi et apicem versus fascia 

lata longitudinali violaceo-fusca; dorsali adiposa fusco arenata; pectoralibus apicem versus 

macula diffusa fusca; caudali irregulariter sed mediis lobis praesertim fusco arenata. 

Be St vel OSD 391/027P 01/9/8170: AC29//98 E1494 C 17/157 Ime telat abies 

Synon. Pimelodus platypogonides Dlkr, Nalez. Vischfaun. Sumatra, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 

[Sp PRs 

Habit. Sumatra (Lahat), in fluviis. 

Longitudo 4 speciminum 70" ad 85”. 

Aanm. Glyptosternon platypogonides, hoezeer zeer na verwant 

aan Glyptosternon platypogon, moet bepaald als eene daarvan ver- 

schillende soort beschouwd worden. Zij onderscheidt zich door een 

aanmerkelijk smaller ligehaam, smalleren kop en slankeren staart, 

welks achter de vetvin gelegen gedeelte meer dan dubbel zoolang 

is als hoog, terwijl het bij Glyptosternon platypogon naauwelijks lan- 

ger is dan hoog. Deze kenmerken laten zich bij den eersten oog- 

opslag herkennen, doch een verder onderzoek doet nog andere ver- 

schillen ontwaren, welke de zelfstandigheid der soort buiten twijfel stellen. 

Zoo is bij Glyptosternon platypogon het tusschenwandbeensuitsteeksel 

ongeveer tweemaal zoolang als breed (aan de basis), terwijl hetzelf- 

de uitsteeksel bij de onderwerpelijke soort slanker is en ongeveer drie- 

maal zoolang als breed. Meer gewigt is echter te hechten aan de 

gedaante der nekschildvleugels, welke bij Glyptosternon platypogon 

slank zijn en meer dan dubbel zoolang als breed, terwijl zij bij Glyp- 

tosternon platypogonides breed en afgerond zijn en niet langer dan 
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breed. Voorts zijn bij Glyptosternon platypogon de staartvinkwabben 
standvastig breeder en minder spits, enz. 

ACROCHORDONICHTHYS Dlkr. WraArviscr. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Pinna 

analis mediocris. Dentes maxillis pluriseriati parvi aequales acuti in 

vittam unicam vel bipartitam dispositi. Dentes vomerini vel palatini 

nulli. Oculi cute cephalica velati. Cirri 8 earnosi , supramaxillares basi 

membranacei, inframaxillares interni rictui approximati, inframaxilla- 

res externi longe post angulum oris inserti. Membrana branchiostega 

radius 7. Apertura branchialis infera. Membrana interbranchialis me- 

dioeriter emarginata. Spinae dorsalis et pectorales osseae cute vestitae. 

Scutum capitis cute tegente inconspicuum. Nares distantes, posteriores 

cirratae, anteriores brevi-tubulatae. Pinna caudalis integra. Regio 

thoraco-postgularis laminis suctoriis nullis. Cutis eorpore verrucis 

longitudinaliter seriatis scabra.  Vesica natatoria nulla. 

Aanm. Het geslacht Acrochordonichthys stel ik op naar een aantal 

soorten van Java en Sumatra, vóór mijne onderzoekingen in de weten- 

schap niet bekend en door mij vroeger als soorten van Pimelodus be- 

schreven. Dit genus is niet minder natuurlijk dan de geslachten 

Glyptosternon, Ketengus, Dagarius en Hemipimelodus van dezen Ar- 

chipel, alhoewel zij alle tot het groote geslacht Pimelodus van 

den heer Valenciennes te brengen zouden zijn, indien het begrip, 

door den heer Valenciennes daaraan gehecht, door de toenemende 

kennis aan zeer uiteenloopende vormen, daarin passende, niet eene 

hoogere dan generische beteekenis had erlangd. 

Ik noem dit geslacht Wratvisch (Acrochorodonichthys) naar de huid- 

wratten, welke zich in overlangsche reijen op alle mijne soorten over 

het geheele ligchaam uitstrekken. Deze wratvorming neemt men 

echter, hoezeer in eene veel geringere mate, ook nog waar bij het 

hieronder nader te vermelden geslacht Akysis, maar afgescheiden van 

die wratten heeft het een kenmerk, waaraan hoogere waarde te hechten 

is en gelegen in den aard der kieuwopening, welke onderstaande is, 



222 

dat is: zich slechts aan de ondervlakte des ligchaams bevindt, daar 

eene overlangsche spleet vormt en zich niet tot boven de basis van 

den borstvindoorn uitstrekt, zijnde de kieuwholte achter den kop vol- 
komen gesloten. Alle soorten hebben voorts het kopschild met eene 

klierachtige huid bedekt; de goed ontwikkelde vindoornen met eene 

dik huidvlies bekleed; de vetvin schijnbaar klein en laag, naar voren 

zich in eene lage doch lange wratachtige kam tot nabij de straalach- 

tige rugvin uitstrekkende; den staart achter de vetvin slank en de 

staartvin gaaf, afgeknot of niet noemenswaardig uitgerand, terwijl het 

aantal kieuwstralen bij alle soorten standvastig 6 bedraagt, de buitenste 

onderkaaksdraden ver achterwaarts achter den bekhoek zijn inge- 

plant, de oogen uiterst klein stipvormig zijn, enz. Ik heb vroeger 

reeds 4 soorten van dit geslacht kortelijk beschreven en bekend ge- 

maakt onder de namen Pimelodus zonatus, Pimelodus melanogaster, 

Pimelodus rugosus en Pimelodus pleurostigma. Sedert heb ik nog 
twee soorten ontdekt, welke hieronder beschreven zijn onder de na- 

men Acrochordonichthys platycephalus en Acrochordonichthys ischno- 

soma, zoodat ik thans 6 soorten van het geslacht ken. Buiten den Indi- 

schen archipel schijnt het geene vertegenwoordigers te hebben, of- 

schoon het mij niet zou bevreemden dat de groote stroomen van 

zuidelijk Azië overeenkomstige vormen voedden. 

De zes bekende soorten hebben groote verwantschap met elkander 

en bezitten geene sterk in het oog vallende kenmerken waardoor zij 

zich laten onderkennen, ten zij die welke gelegen zijn in hare kleu- 
ren. De kleuren echter door het bewaren der voorwerpen zoo dik- 

werf gedeeltelijk of geheel verloren gaande heb ik getracht, behalve 

de kenmerken daarin gelegen, andere uit te vorschen, welke bij lang 

bewaarde voorwerpen steeds zullen zijn terug te vinden. Ik ben daar- 

door er toegekomen ze naar volgend schema van elkander te onder- 

scheiden. 
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I. Sulcus scuti capitis longitudinalis basin cristae interparietalis attingens vel subat- 

tingens. 
A. Latitudo corporis maxima 4 vel 4 fere in tota ejus longitudine. 

a. Fonticuli laterales veri posteriores tantum. Crista interparietalis plus du- 

plo longior quam basi lata. Latera postice maculis 3 rotundis distantibus 

aurantiacis. 

Acrochordonichthys platycephalus Blkr. 

b. Fonticuli laterales veri posteriores et medii. Crista interparietalis vix lon- 

gior quam basi et medio lata. Venter totus fusco-niger. 

Acrochordonichthys melanogaster Blkr. 

B. Latitudo corporis maxima 41 ad 44 in tota ejus longitudine. 

a. Fonticuli laterales veri posteriores tantum. Crista interparietalis plus du- 

plo longior quam basi lata. Corpus totum umbrinum vel fuscescente-auran- 

tiacum. 

Acrochordonichthys rugosus Blkr. 

C. Latitudo corporis maxima 4} ad 5 in tota ejus longitudine. 

a. Fonticuli laterales veri posteriores tantum. Crista interparietalis minus du- 

plo longior quam basi lata. Latera superne maculis rotundatis aurantiacis 

pluribus in seriem longitudinalem dispositis. 

Acrochordonichthys pleurostigma Blkr. 

b. Fonticuli laterales veri nulli. Crista interparietalis duplo vel plus duplo lon- 

gior quam basi lata. Fascia latissima dorso anali fusca corpus totum cingens. 

Acrochordonichthys zonatus Blkr. 

II. Sulcus scuti capitis longitudinalis longe ante basin cristae interparietalis desinens. 
A. Latitudo corporis maxima 52 circiter in tota ejus longitudine. 

a. Fonticuli laterales veri nulli. Crista interparietalis elongato-ovalis. Cor- 
pus totum fuscescens. 

Acrochordonichthys ischnosoma Blkr. 
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Acrochordonichthys platycephalus Blkr, Atl. Silur. tab. XXXVI fig. 4. 
Breedkoppige wratvisch. 

Acrochordon. corpore elongato, antice multo latiore quam alto, postice compressiusculo, 

altitudine 5j circiter in ejus longitudine absque, 65 circiter in ejus longitudine cum pinna 

caudali, latitadine corporis maxima (ossa humeralia inter) 4 fere in ejus longitudine cum 

pinna caudali; capite acuto depresso 4 circiter in longitudine corporis absque, 4? ad 42 in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altiudine capitis 11 circiter, latitudine 1 fere in 

ejus longitudine; oculis partim in tertia capitis parte anteriore sitis, superis, sursum spec- 

tantibus, punctiformibus, diametro 20 ad 24 in longitudine capitis, diametris S circiter dis- 

tantibus; linea rostro-dorsali rostro et nucha convexiuscula, fronte et vertice rectiuscula; 

scuto capitis cute glandulosa tegente inconspicuo, cute ablata laevi, sulco longitudinali , 

(fonticulo mediano) basin cristae interparietalis attingente toto diviso, fonticulis lateralibus 

posterioribus veris (nec mediis) conspicuis; crista interparietali, cute ablata, longitudinaliter 

striata, gracili, plus duplo longiore quam basi et medio lata, apice truncatiusculo os inter- 

spinosum 2" subattingente; osse interspinoso 2? (scuto nuchali) cute ablata rugosulo, medio 

trigono acutiusculo, alis obliquis angulatis basi coaretatis longioribus quam latis; rostro de- 

presso convexo oculo sextuplo ad octuplo longiore, ante rictum prominente, linea anteriore 

obtuse rotundato; naribus posterioribus oculis magis quam naribus anterioribus approximatis 

cirro basi membranaceo aperturam magna parte amplectente claudendis; naribus anterioribus 

rostri apici multo magis quam oculo approximatis brevi-tubulatis; labiis parum carnosis; 

cirris nasalibus oculum non vel vix superantibus; cirris supramaxillaribus basi membranaceis 

stipite osseo suffultis os humerale attingentibus; cirris inframaxillaribus carnosis, internis 

rictui approximatis basin cirrorum externorum, externislonge post angulum oris insertis basin 

pinnae pectoralis attingentibus; dentibus maxillis multiseriatis, maxilla superiore in vittam 

paulo curvatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem dispositis, vitta inframaxillari vitta 

intermaxillari longiore sed graciliore; rictu infero parum curvato latitudine 12 ad 13 in 

longitudine capitis; operculo glabro; osse humerali sat longo acuto cute ablata rugoso; linea 

laterali simplice, antice declivi postice recta basi pinnae caudalis non furcata; cute capite et 

corpore glanduloso-verrucosa, verrucis capite irregularibus rostro genisque verrucis ceteris 

majoribus; verrucis corpore elevatis dorso lateribusque in series 6 p. m. longitudinales dis- 

positis, ventre parcis parvis non seriatis; axilla poro mucoso parum conspicuo; cauda parte 

post pinnam adiposam sita triplo circiter longiore quam alta; pinna dorsali radiosa acuta, 

convexa, corpore paulo humiliore, duplo fere altiore quam basi longa, spina valida 1} circi- 

ter in longitudine capitis, postice medio tantum leviter denticulata, appendice flexili radium 17 

non vel vix superante; pinna adiposa humillima cum carina ejus verrucosa dorsali radiosa triplo 

circiter longiore postice oblique subrhomboidea; pinnis pectoralibus acutis capite non vel vix 

brevioribus, spina valida vix curvata spina dorsali longiore postice medio dentibus aliquot 

armata, appendice flexili radium 1? non vel vix superante; ventralibus obtusis rotundatis, 

pectoralibus duplo circiter brevioribus; anali obtusa rotundata corpore humiliore, altiore quam 

basi longa, pinna adiposa plus duplo breviore; caudali truncata angulis rotundata 62 circiter 
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in longitudine totius corporis; colore capite umbrino-fusco, dorso lateribusque fusco, 

ventre aurantiaco vel fuscescente-aurantiaco; mediis lateribus utroque latere maculis 3 rotun- 

dis aurantiacis distantibus in seriem longitudinalem sub pinna adiposa dispositis; pinnis au- 

rantiacis nigricante-fusco latissime bifasciatis vel marmoratis; cirris aurantiacis. 

B. 6. D. 1/5. P. 1/7. V. 1/5. A. 3/6 vel 3/1. C. 1/11/1 et lat. brev. 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Longitudo speciminis unici 97". 

Aanm. Dij den eersten oogopslag zou men deze soort kunnen ver- 

warren met Acrochordonichthys pleurostigma, welke even zoo met 

eenige ronde of ovale oranjekleurige vlekken op de zijden geteekend 
is. Behalve echter dat deze vlekken bij laatstgenoemde soort dieter 

bijeenstaan en talrijker zijn, verschillen beide soorten door meerdere 
andere kenmerken. Zoo zijn bij Acrochordonichthys pleurostigma 

kop en ligchaam aanmerkelijk slanker (lager en smaller), is de tus- 
schenwandbeenskam minder dan dubbel zoo lang als breed, zijn de 
bovenkaaksvoeldraden korter, enz. 

De kenmerken gelegen in de aanwezigheid of niet aanwezigheid 

der middelste en achterste fontanellen zijn slechts goed waarneem- 

baar, wanneer men het kopschild van de huid ontdaan heeft. Ware 

fontanellen noem ik dan die, welke bestaan in wezenlijke slechts door 

een vlies gevulde openingen in den schedel, doch bij meerdere soor- 

ten ontwaart men ter plaatse dier fontanellen eene verdieping in den 

schedel welker bodem kraakbeenachtig is en zich daarom met eene 

naald gemakkelijk laat doorboren. Men zou deze kraakbeenige ver- 
diepingen onware of valsche fontanellen kunnen noemen. 

Bij onderwerpelijke soort bestaan slechts achterste ware fontanellen, 
doch bij eene zeer na verwante soort, Acrochordonichthys melanogas- 

ter, zijn, behalve de achterste, ook ware middelste fontanellen aanwezig. 

Acrochordonichthys melanogaster Blkr, Atl. Silur. tab. XXXVI fig. 2. 
Zwartbuikige Wratvisch. 

Acrochordon. corpore elongato, antice multo latiore quam alto, postice compressiusculo, 

altitudine 53 circiter in ejus longitudine absque, 6} circiter in ejus longitudine cum pinna 

caudali; latitudine corporis maxima 4 circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 

29 
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acuto depresso 4 circiter in longitudine corporis absque, 4% circiter in longitudine corporis 

cum pinna caudali; altitudine capitis 1} circiter, latitudine 1 circiter in ejus longitudine; 

oculis partim in tertia capitis parte anteriore sitis, superis, sursum spectantibus, punctifor- 

mibus, diametro 15 circiter in longitudine capitis, diametris 6 circiter distantibus ; linea rostro- 

dorsali convexa vertice tantum concaviuscula; scuto capitis cute glandulosa tegente incon- 

spieuo, cute ablata laevi, sulco longitudinali (fontieulo mediano) basin eristae interparietalis 

attingente toto diviso, fonticulis lateralibus mediis et posterioribus veris conspicuis , fonticulo 

posteriore utroque latere fonticulo medio majore; crista interparietali quadratiuscula vix lon- 

giore quam basi et medio lata apice truncato vel emarginato os interspinosum 2" attingente; 

osse interspinoso 2? (seuto nuchali) glabro medio trigono obtusiusculo, alis obliquis angula- 

tis basi coarctatis longioribus quam latis; rostro depresso convexo oculo quintuplo circiter 

longiore, ante rictum prominente, linea anteriore obtuse rotundato; naribus posterioribus 

oculis magis quam naribus anterioribus approximatis cirro basi membranaceo aperturam ex 

parte amplectente claudendis; naribus anterioribus rostri apici multo magis quam oculo ap- 

proximatis brevi-tubulatis; labiis parum carnosis; cirris nasalibus oculum non vel vix supe- 

rantibus, supramaxillaribus basi membranaceis stipite osseo suffultis operculum vix attingenti- 

bus; cirris inframaxillaribus brevissimis internis rictui approximatis, externis post angulum 

oris insertis; dentibus maxillis multiseriatis maxilla superiore in vittam paulo curvatam , maxilla 

inferiore in vittam semilunarem dispositis, vitta inframaxillari vitta intermaxillari longiore 

sed graciliore; rictu infero latitudine 12 ad 1} in longitudine capitis, mediocriter curvato; 

operculo et osse humerali sat longo acuto glabris; linea laterali simplice elevata, antice de- 

clivi postice recta basi pinnae caudalis non furcata; cute capite et corpore glanduloso-verrucosa, 

verrucis capite irregularibus rostro genisque verrucis ceteris majoribus; verrucis corpore elevatsi 

dorso lateribusque in series 6 p. m. longitudinales dispositis, ventre numerosis confertis non 

seriatis; axilla poro mucoso bene conspicuo; cauda parte post pinnam adiposam sita triplo 

circiter longiore quam medio alta; pinna dorsali radiosa acuta non emarginata, corpore non 

vel vix humiliore minus duplo altiore quam basi longa, spina valida 15 ad 13 in longitudine 

capitis glabra postice medio tantum leviter denticulata, appendice flexili radium 1m non vel 

vix superante; pinna adiposa humillima cum carina ejus verrucosa dorsali radiosa plus duplo 

longiore, parte posteriore trigona; pinnis pecteralibus acutis capite paulo brevioribus, spina 

valida curvata spina dorsali longiore postice medio dentibus aliquot armata, appendice flexili 

radium l^ non vel vix superante; ventralibus obtusis vel obtusiusculis pectoralibus duplo 

circiter brevioribus; anali obtusa rotundata corpore paulo humiliore, paulo altiore quam lon- 

ga, pinna adiposa plus duplo breviore; caudali extensa truncata angulis acuta, 63 circiter in 

longitudine totius corporis; colore corpore superne umbrino-aurantiaco , inferne nigricante-fusco 

fusco regione posthumerali pinnam dorsi radiosam versus adscendente; cirris aurantiacis fusco 

variegatis; pinnis aurantiacis fusco dense nebulato-reticulatis. 

B. 6. Dr /5 B ila Ve Ao RAS 945/10 Or Oet Tat: brev: 

Synon. Pimelodus melanogaster Blkr, Overz. Ichth. Sumatra, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 

VIDE sp. “Sg; 

Habit. Sumatra (provincia Palembang ubi confluunt flumina Lamatang et Enim). 
"n 

Longitudo speciminis unici 110”, 
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Aam. Deze soort, uitwendig reeds herkenbaar aan haren zwartbruinen 

buik en sterk ontwikkelde snuit- en wangwratten, blijkt nog nader 

eene eigene soort te zijn door de gedaante van de tusschenwand- 

beenskam, welke veel breeder en betrekkelijk korter is dan bij de 

overige soorten, alsmede door de vier zijdelijke fontanellen in de ach- 

terhelft van het kopschild. De huid van kin en onderkaak is bij 
mijn eenig voorwerp zeer beschadigd, zoodat hetgeen ik omtrent de 

onderkaaksdraden gezegd heb, door nader onderzoek bevestigd dient 
te worden, zijnde ik niet zeker omtrent de lengte dier draden, of- 

schoon aan hun bestaan niet te twijfelen is. 

Acrochordonichthys rugosus Blkr, Atl. Silur. tab. XXXV fig. 4. 
Rimpelige Wratvisch. 

Acrochordon. corpore elongato, antice multo latiore quam alto, postice compressiusculo, 

altitudine 6 ad 5} in ejus longitudine absque, 7 ad 6% in ejus longitudine cum pinna cau- 

dali; latitudine corporis maxima 44 ad 41 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 

acuto depresso 4 fere ad 4 et paulo in longitudine corporis absque, 43 ad 5 in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 2 ad 13, latitudine 1 ad 1 et paulo in ejus 

longitudine; oculis partim in tertia capitis parte anteriore sitis, superis, sursum spectantibus, 

punctiformibus, diametro 20 ad 24 in longitudine capitis, diametris 8 circiter distantibus; 

linea rostro-dorsali rostro et nucha convexa, fronte et vertice rectiuscula; scuto capitis cute 

glandulosa tegente inconspicuo, cute ablata laevi, sulco longitudinali (fonticulo mediano) 

basin cristae interparietalis attingente toto diviso; fonticulis lateralibus posterioribus veris 

(nec mediis) conspicuis; crista interparietali gracili rugosula plus duplo longiore quam basi 

lata, apicem versus gracilescente, apice truncatiusculo os interspinosum 2m subattingente; osse 

interspinoso 2? (scuto nuchali) cute ablata rugosulo, medio trigono obtusiusculo, alis obliquis 

angulatis basi coarctatis longioribus quam latis; rostro depresso convexo oculo sextuplo ad 

octuplo longiore, ante rictum prominente, linea anteriore obtusiuscule rotundato; naribus 

posterioribus oculis magis quam naribus anterioribus approximatis cirro basi membranaceo 

aperturam magna parte amplectente claudendis; naribus anterioribus rostri apici multo magis 

quam oculis approximatis brevi-tubulatis; labiis parum carnosis; cirris nasalibus oculum, su- 

pramaxillaribus basi membranaceis stipite osseo suffultis opercula attingentibus vel subattin- 

gentibus; cirris inframaxillaribus carnosis, internis rictui approximatis basin cirrorum exter- 

norum non vel vix attingentibus, externis longe post angulum oris insertis aperturam 

branchialem superantibus; dentibus maxillis multiseriatis, maxilla superiore in vittam paulo 

curvatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem dispositis, vitta inframaxillari vitta inter- 

maxillari longiore sed graciliore; rictu infero mediocriter curvato, latitudine 2 ad 2 fere in 

longitudine capitis; operculo glabro; osse humerali sat longo acuto cute ablata rugoso; linea 
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laterali simplice elevata, antice declivi postice recta basi pinnae caudalis non furcata; cute 

capite et corpore glanduloso-verrucosa, verrucis capite irregularibus rostro genisque verrucis cete- 

ris majoribus; verrucis corpore elevatis dorso lateribusque in series 6 p. m. longitudinales dis- 

positis, ventre sat numerosis confertis non seriatis; axilla poro mucoso bene conspicuo; cau- 

da parte post pinnam adiposam sita triplo cireiter longiore quam medio alta; pinna dorsali 

radiosa acuta non emarginata, corpore non vel paulo humiliore, minus duplo altiore quam 

basi longa, spina valida 13 ad 1} in longitudine capitis postice medio tantum leviter den- 

ticulata appendice flexili radium 1" non vel vix superante; pinna adiposa humillima cum 

carina ejus verrucosa dorsali radiosa triplo circiter longiore postice oblique subrhomboidea; 

pinnis pectoralibus acutis capite paulo brevioribus, spina valida curvata spina dorsali longiore, 

postice medio dentibus aliquot armata appendice flexili radium 1m non vel vix superante ; 

ventralibus obtusis angulatis vel rotundatis pectoralibus duplo circiter brevioribus; anali ob- 

tusa rotundata corpore vix vel non humiliore, altiore quam basi longa, pinna adiposa plus 

duplo breviore; caudali truncata angulo superiore acuta angulo inferiore rotundata 63 ad 7 

in longitudine totius corporis; colore corpore umbrino vel fuscescente-aurantiaco, verrucis 

corpore hinc inde fusco; pinnis aurantiacis et, adiposa excepta, lato fusco vel nigricante-fusco 

fasciatis; cirris aurantiacis. 

IB:56:419: 0175: NPS Ad 028170. 9.9/0 volu 0:06: 37/117 Teetmlatbren. 

Synon. Pimelodus rugosus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Nieuwe Bijdr. Silur. p. 11. 

JDjogo-ripo Javan. 

Hab. Java (Surakarta), in fluviis. 

Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Longitudo 3 speciminum 90" ad 110”, 

Aanm. Acrochordonichthys rugosus is een middenvorm tusschen de 

beide bovengeschrevene soorten en tusschen Acrochordonichthys pleu- 

rostigma en Acrochordonichthys zonatus. Zij heeft kop en ligchaam 
minder breed dan de eerstgenoemde en nog aanmerkelijk breeder dan 

de laatstgenoemde soorten. In vorm heeft zij nog het meeste van 
Acrochordonichthys melanogaster, doch de grootste breedte des lig- 

chaams gaat bij onderwerpelijke soort meer dan vier malen in de 

lengte van den geheelen visch en bovendien verschilt zij door de 

afwezigheid van de groote donkerbruine buikvlek, doordien er slechts 
achterste ware zijdelijke fontanellen bestaan en doordien de tusschen- 

wandbeenskam er dubbel zoo lang is als breed. Voorts zijn de ban- 

den kaakstanden er meer gebogen dan bij Acrochordonichthys mela- 

nogaster en zelfs dan bij alle overige bekende soorten. 
Twee mijner voorwerpen zijn gevangen te Soerakarta, in de rivier 
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Pepeh, alwaar ik de soort in 1846 ontdekte. Het derde individu is 

afkomstig uit de Moessi, nabij Palembang. 

Acrochordonichthys pleurostigma Blkr Atl. Silur. tab. XXXV fig. 5. 
Gevlekte Wratvisch. 

Acrochordon. corpore elongato, antice multo latiore quam alto, postice compressiusculo , 

altitudine 7 fere ad 6! in ejus longitudine absque, 8 ad 75 in ejus longitudine cum pinna 

caudali; latitudine corporis maxima 43 ad 5 fere in ejus longitudine cum pinna caudali; 

capite acuto depresso 4 et paulo circiter in longitudine corporis absque, 5 fere ad 5 in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 ad 13, latitudine 1 ad 1 et 

paulo in ejus longitudine; oculis partim in tertia capitis parte anteriore sitis, superis, sursum 

spectantibus, punctiformibus, diametro 15 ad 18 in longitudine capitis, diametris 5 ad 6 

distantibus; linea rostro-dorsali et nucha convexiuscula, fronte et vertice rectiuscula; scuto 

capitis cute glandulosa tegente inconspicuo, cute ablata rugosulo, sulco longitudinali (fonticulo 

mediano) basin cristae interparietalis attingente toto diviso, fonticulis lateralibus posterioribus 

veris (nec mediis) conspicuis; crista interparietali cute ablata rugosula, minus duplo longiore 

quam basi lata, apice lato truncatiusculo os interspinosum 2" subattingente; osse interspi- 

noso 2? (scuto nuchali) cute ablata rugosulo, medio trigono obtusiusculo, alis obliquis angula- 

tis basi coarctatis longioribus quam latis; rostro depresso convexo oculo quintuplo ad sextuplo 

longiore, ante rictum prominente, linea anteriore obtuse rotundato; naribus posterioribus 

oculis magis quam naribus anterioribus approximatis cirro basi membranaceo aperturam mag- 

na parte ampleetente claudendis; naribus anterioribus rostri apici multo magis quam oculo 

approximatis . brevi-tubulatis; labiis parum carnosis; cirris nasalibus oculum non vel vix, 

supramaxillaribus basi membranaceis stipite osseo suffultis operculum attingentibus ; cirris inframa- 

xillaribus carnosis, internis rictui approximatis basin cirrorum externorum, externis basin 

pinnae pectoralis attingentibus; dentibus maxillis multiseriatis, maxilla superiore in vittam 

paulo curvatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem dispositis, vitta inframaxillari vitta 

intermaxillari longiore sed graciliore; rictu infero mediocriter curvato, latitudine 2 circiter in 

longitudine capitis; operculo glabro; osse humerali sat longo acuto cute ablata rugosulo; linea 

laterali simplice antice declivi postice recta basi pinnae caudalis non furcata; cute capite et 

corpore glanduloso-verrucosa , verrucis capite irregularibus rostro genisque verrucis ceteris 

majoribus, verrucis corpore elevatis in series 6 vel 7 longitudinales dispositis, ventre nullis ; 

axilla poro mucoso bene conspicuo; cauda parte post pinnam adiposam sita plus duplo longiore 

quam medio alta; pinna dorsali radiosa acuta, non emarginata, corpore paulo altiore, minus 

duplo altiore quam basi longa, spina valida 1} ad 1% in longitudine capitis tota glabra, ap- 

pendice flexili radium 1^ non vel vix superante; pinna adiposa humillima eum carina ejus ver- 

rucosa dorsali radiosa triplo circiter longiore postice oblique subrhomboidea; pinnis pectorali- 

bus acutis capite longioribus, spina valida parum curvata spina dorsali longiore postice 

medio dentibus aliquot armata appendice flexili radium 1" non velvix superante; ventralibus 
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acutis vel acute rotundatis pectoralibus duplo circiter brevioribus; anali acutiuscule vel obtu- 

siuscule rotundata, corpore non vel vix humiliore, altiore quam basi longa, pinna adiposa 

plus duplo breviore; caudali truncata vel vix emarginata angulo superiore vulgo acuta angulo 

inferiore vulgo rotundata 6 fere ad 64 in longitudine totius corporis; colore corpore fusco 

vel violascente-fusco inferne dilutiore, capite cyanescente; lateribus superne utroque latere 

maculis rotundatis vel ovalibus aurantiacis distantibus 4 ad S in serie longitudinali dispositis ; 

pinnis aurantiacis nigricante-fusco latissime bifasciatis vel marmoratis; cirris aurantiacis. 

B. 6. D. 1/5. P. 1/6 vel 1/7. V. 1/5. A. 3/5 vel 3/6 vel 2/6. C. 1/11/1 et lat. brev. 
Synon. Pimelodus pleurostipma Blkr, Spec. pisc. Javan. nov. Nat. Tijdschr. N. Ind. VII 

p. 442. 

Kekel Mal, Batav. et Sundan. 

Hab. Java (Batavia, Parongkalong), in fluviis. 

Longitudo 12 speciminum 48" ad 99". 

Aanm. Zooals boven reeds is gezegd , heeft Acrochordonichthys pleu- 

rostigma in hare kleurteekening het meeste van Acrochordonichthys 

platycephalus. Bij laatstgenoemde soort evenwel gaat de breedte des 

ligchaams nog geene vier malen in zijne lengte, en de hoogte slechts 

ongeveer 6 maal in de geheele lengte, zoodat de javasche soort aan- 

merkelijk slanker is, wat vooral in het oog valt bij vergelijking van 

voorwerpen van beide soorten van gelijke lengte. Bovendien zijn de 

zijvlekken bij Acrochordonichthys platycephalus minder talrijk, terwijl 

er de tusschenwandbeenskam meer dan dubbel zoo lang is als breed. 

Acrochordonichthys pleurostigma is te Batavia in de rivier Tyili- 

wong niet zeer zeldzaam. Meerdere mijner voorwerpen zijn in deze 

rivier te midden der hoofdplaats gevangen, doch steeds slechts een 

enkel voorwerp te gelijk. Mijne overige voorwerpen ving ik te Pa- 

rongkalong, in het regentschap Tjandjioer, tijdens eene vischpartij met 

akar toeba (Dalbergia heterophylla) in de rivier Tjitarum. Deze 

voorwerpen zijn alle grooter dan mijne bataviasche, zoodat het schijnt 

dat de soort meer in hoogere gedeelten der stroomgebieden te huis 

behoort. 

Acrochordonichthys zonatus Blkr, Atl. Silur. tab. XXXVI fig. 1. 

Gordeldragende Wratvisch. d 

Acrochodonich. corpore elongato, antice multo latiore qnam alto, postice compressiusculo 

altitudine 6 et paulo ad 6 fere in ejus longitudine absque, 7} ad 7 ferein ejus longitudine 

cum pinna caudali; latitudine corporis maxima 4$ ad 5 in ejus longitudine cum pinna caudali; 
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capite acuto depressiuseulo 44 ad 4} in longitudine corporis absque, 5 ad 5! in longitu- 

dine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1% ad 1}, latitudine 1 circiter in ejus 

longitudine; oculis in mediae tertiae capitis partis dimidio anteriore sitis, superis, sursum 

spectantibus, punctiformibus, diametro 18 ad 20 circiter in longitudine capitis, diametris 

6 circiter distantibus; linea rostro-dorsali vertice et rostro convexiuscula, fronte rectiuscula 

vel concaviuscula; scuto capitis cute verrucoso-glandulosa tegente inconspicuo, cute ablata laevi, 

striatiusculo, suleo longitudinali (fonticulo mediano) basin cristae interparietalis attingente toto 

diviso, fonticulis lateralibus mediis vel posterioribus veris nullis; crista interparietali elonga- 

to-trigona duplo vel plus duplo longiore quam basi lata apice acuto os interspinosum 2m 

attingente vel subattingente; osse interspinoso 2? (scuto nuchali) glabro, striatiusculo, medio 

trigono crista interparietali duplo circiter breviore, alis gracilibus duplo circiter longioribus 

quam latis; rostro depresso convexo oculo plus quintuplo longiore, ante rictum prominente, 

linea anteriore obtusiuscule rotundato; naribus posterioribus oculo magis quam naribus ante- 

rioribus approximatis cirro basi membranaceo aperturam maxima parte cingente claudendis; 

naribus anterioribus rostri apici magis quam maribus posterioribus approximatis brevi-tubula- 

tis; labiis parum carnosis; cirris nasalibus oculum vix, supramaxillaribus basin versus mem- 

branaceis opercula, inframaxillaribus carnosis, internis rictui approximstis basin cirrorum 

externorum, inframaxillaribus externis longe post angulum oris insertis basin spinae pecto- 

ralis attingentibus vel subattingentibus; dentibus maxillis multiseriatis in vittam curvatam 

subsemilunarem dispositis, vitta inframaxillari vitta intermaxillari vix graciliore et longiore; ric- 

tu infero leviter curvato, latitudine 12 circiter in longitudine capitis; operculo glabro; osse 

humerali sat longo acuto laevi; linea laterali simplice elevata, antice declivi postice recta 

basi pinnae caudalis non furcata; cute corpore glanduloso-verrucosa, verrucis elevatis in 

series 7 p. m. longitudinales dispositis; axilla poro mucoso conspicuo; cauda parte post pin- 

nam adiposam sita plus duplo longiore quam medio alta; pinna dorsali acuta non emarginata, 

corpore non vel vix altiore, minus duplo altiore quam basi longa, spina valida 11 ad 12 in 

longitudine capitis appendice flexili radium 1m non vel vix superante; pinna adiposa humil- 

lima dorsali 1* plus duplo longiore, antice carinaeformi postice trigona; pectoralibus acutis 

capite non ad paulo brevioribus, spina valida spina dorsali multo longiore postice medio den- 

tibus aliquot armata, appendice flexili compressa radium 1" vix vel paulo superante; ventra- 

libus acute rotundatis pectoralibus duplo circiter brevioribus; anali acutiuscula convexa corpore vix 

humiliore, paulo altiore quam longa, pinna adiposa plus duplo breviore; caudali truncata vel 

leviter emarginata angulo superiore acuta angulo inferiore obtusa rotundata 6 circiter in lon- 

gitudine totius corporis; colore corpore pinnisque fuscescente-aurantiaco; fascia dorso-anali 

latissima nigricante-fusca totum corpus cingente; cirris aurantiacis fusco variegatis; pinnis 

dorsali radiosa, pectoralibus, ventralibus analique apice aurantiacis; ventralibus medio fascia 

transversa, anali medio fascia longitudinali aurantiaca; ventralibus caudalique aurantiaeo variegatis, 

Be Gs Do 1/9. Bedi Verl /5 PAT 9/45 6. U/l) ret lats breve 

Synon. Pimelodus zonatus Blkr Spec. piscium Javanens. nov, Nat. T. Ned. Ind. VII p. 444. 

Kekel Mal., Batav. et Sundan. 

Habit. Java (Datavia), in fluviis. 

Longitudo 9 speciminum 54" ad 80”, 
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Aanm. Na verwant aan Acrochordonichthys pleurostigma, onder- 

scheidt zich onverwerpelijke soort slechts voornamelijk daarvan door 
de afwezigheid van oranjekleurige zijvlekken en door den zeer bree- 

den donkerbruinen band, welke het geheele liechaam tusschen de 

borst- en buikvinnen omgordt, alsmede door een’ dergelijken band 

welke den geheelen staart omvat. Overigens kenmerkt zich Acrochor- 

donichthys zonatus nog door de afwezigheid van ware zijdelingsche 

fontanellen en doordien er. de tusschenwandbeenskam dubbel of 

meer dan dubbel zoo lang is als breed. Zij schijnt het kleinste te 

blijven van alle bekende soorten. Alle mijne voorwerpen zijn ter 

hoofdplaatse Batavia in de rivier Tjiliwong gevangen. 

Acrochordonichthys ischnosoma Blkr, Atl. Silur. tab. XXXVI fig. 3. 

Slanke Wratvisch. 

Acrochordon. corpore elongato, antice multo latiore quam alto, postice compressiusculo, 

altitudine 7 circiter in ejus longitudine absque, 8} circiter in ejus longitudine cum pinna 

caudali; latitudine corporis maxima 52 circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 

acuto depresso 4 circiter in longitudine corporis absque, 5 fere in longitudine corporis cum 

pinna caudali; altitudine capitis 2 circiter, latitudine 15 ad 14 in ejus longitudine; oculis 

partim in tertia capitis parte anteriore sitis, superis, sursum spectantibus, punctiformibus , 

diametro 18 ad 20 circiter in longitudine capitis, diametris 6 circiter distantibus; linea 

rostro-dorsali rostro et nucha convexiuscula, fronte et vertice rectiuscula vel concaviuscula ; 

scuto capitis cute glandulosa tegente inconspicuo, cute ablata laevi, sulco longitudinali 

(fontieulo mediano) lato longe ante basin cristae interparietalis desinente antice tantum 

diviso, fovea ovali linea mediana ad basin cristae interparietalis, fonticulis lateralibus 

mediis vel posterioribus veris nullis; crista interparietali elongato-ovali paulo plus duplo lon- 

giore quam basi et medio lata, apice rotundato os interspinosum 2m attingente vel subat- 

tingente; osse interspinoso 2? (scuto nuchali) glabro medio trigono obtusiusculo, alis obtusis 

rotundatis basi coarctatis vix vel non longioribus quam latis; rostro depresso convexo oculo 

quintuplo circiter longiore, ante rictum prominente, linea anteriore obtuse rotundato; nari- 

bus posterioribus oculis magis quam maribus anterioribus approximatis cirro basi membranaceo 

aperturam ex parte amplectente clawlendis; naribus anterioribus rostri apici vix plus quam 

oculis approximatis brevi-tubulatis; labiis parum carnosis; cirris nasalibus cculum vix supe- 

rantibus; cirris supramaxillaribus basi membranaceis stipite osseo suffultis opercula attingen- 

tibus; cirris inframaxillaribus carnosis internis rictui approximatis basin cirrorum externo- 

rum, externis longe post angulum oris insertis basin spinae pectoralis attingentibus vel 

subattingentibus; dentibus maxillis multiseriatis in vittam curvatam subsemilunarem dispositis, 

vitta inframaxillari vitta intermaxillari graciliore et non longiore; rictu infero mediocriter 
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curvato, latitudine 2 circiter in longitudine capitis; operculo glabro; osse humerali sat longo 

acuto longitudinaliter rugoso; linea laterali simplice elevata, antice declivi, postice recta basi 

pinnae caudalis non furcata; cute corpore glanduloso-verrucosa, verrucis elevatiusculis in 

series 6 vel 7 longitudinales dispositis; axilla poro mucoso valde conspicuo; cauda parte 

post pinnam adiposam sita plus duplo longiore quam medio alta; pinna dorsali acuta non emar- 

ginata, corpore paulo humiliore, minus duplo altiore quam basi longa, spina valida capite 

duplo breviore appendice flexili radium 1" non vel vix superante; pinna adiposa humillima dor- 

sali 1° triplo circiter longiore, antice carinaeformi postice oblique rotundata; pinnis pectoralibus 

acutis capite paulo brevioribus, spina valida curvata spina dorsali multo longiore postice 

medio dentibus aliquot armata appendice flexili brevi radium 1" non vel vix superante; 

ventralibus obtusiusculis angulatis pectoralibus duplo circiter brevioribus; anali obtusa ro- 

tundata corpore vix humiliore, vix altiore quam longa, pinna adiposa plus duplo breviore; 

caudali vix emarginata subtruncata 61 circiter in longitudine totius corporis, angulo superiore 

acutiuscula, angulo inferiore obtusa rotundata; colore corpore superne lateribusque griseo- 

fusco vel fuscescente-umbrino fusco profundiore hine inde punctato, inferne griseo-roseo vel 

griseo-aurantiaco; pinnis aurantiaco-roseis et, adiposa excepta, vulgo fasciis 2 latis nigricante- 

fuscis notatis. 

B30. D: 1/5. P: 1/7. V.-1/5. A. 9/1. 0. 1/1271) et lat. Prey. 

Synon. Æekel Sundanens. 

Hab. Java (Parongkalong, provinciae Preanger), in flumine Tjitarum. 
o 

Longitudo speciminis unici 115". 

Aanm. Terwijl bij de overige bekende soorten van Acrochordo- 
nichthys de overlangsche kopschildgleuf zich achterwaarts tot aan den 

grond van het tusschenwandbeensuitsteeksel uitstrekt, eindigt het hier 

midden op de kruin ver voor den grond van dat uitsteeksel. De 

tusschenwandbeenskam zelve heeft er ook eene andere gedaante als 
zijnde zij langwerpig afgerond en aan beide zijden bol. Deze ken- 

merken, welke zich, even als die gelegen in de aanwezigheid of niet 

aanwezigheid van ware achterste en middelste zijdelijke fontanellen, 

slechts na verwijdering van de klierachtige kophuid laten waarnemen, 

worden uitgedrukt of vertaald door een buitengewoon slank en laag 

ligchaam, wat men bij geene der overige soorten in dezelfde mate 
terugvindt, terwijl er de kop ook aanmerkelijk lager en smaller is 
dan bij de overige soorten. Im kleurteekening is zij het naaste ver- 
want aan Acrochordonichthys rugosus, zijnde zij evenmin als deze met 

kenmerkende vlekken of banden geteekend. 

Het eenige voorwerp, hetwelk ik van den slanken wratvisch bezit, 

30 



234 

ving ik te Parongkalong in de Preanger- regentschappen, bij gele- 
genheid van eene vischpartij in de Tjitarum, aangerigt door den re- 

gent van Tjiandjoer. 

Axysis Blkr. BANGON. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa posterior adiposa. Pinna 

analis medioeris. Pinnae ventrales post dorsalem radiosam insertae, 

radis 1/5. Dentes maxillis pluriseriati parvi aequales acuti in vittam 

unicam vel bipartitam dispositi. Dentes vomerini vel palatini nulli. Oculi 

cute cephalica velati. Cirri 8 carnosi basi non membranacei , inframa- 

xillares omnes rictui approximati. Membrana branchiostega radiis 6. 

Apertura branchialis postera usque post apicem operculi producta. 

Membrana interbranchialis vix vel non emarginata. Spinae dorsi et 

pectorales osseae cute vestitae. Scutum capitis cute tegente incon- 

spieuum. Nares distantes, posteriores cirratae, anteriores tubulatae. 

Pinna caudalis biloba. Regio thoraco-postgularis laminis suctoriis nul- 

lis. Cutis corpore glandulosa. Vesica natatoria nulla. 

Aanm. Het geslacht Akysis is in de groep der achtdradige Pime- 

lodonten met gewone gelijkvormige en gelijkgroote kaakstanden ge- 
kenmerkt door de afwezigheid van zwemblaas, de tot achter de punt 

van het operkel geopende kieuwholte, de zes kieuw en zes (1/5) 

buikvinstralen, klierachtige huid, tweekwabbige staartvin, buisvormige 

voorste neusgaten en echte beenige vindoornen. 

Ik kan niet bepalen of er onder de bengaalsche Pimelodonten, 

door Buchanan, beschreven enniet in de groote Histoire naturelle des 

Poissons opgenomen, zijn, welke men tot Akysis zoude kunnen brengen, 

en ook bij geen’ anderen schrijver zie ik soorten vermeld, welke tot 

dit geslacht zouden kunnen behooren. 
Tot nog toe ken ik slechts eene enkele soort van Akysis, welke 

in de rivieren van West-Java leeft en reeds elf jaren geleden door 

mij onder den naam van Pimelodus variegatus is beschreven. 
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Akysis variegatus Blkr, Atl. Silur. tab. XXXV fig. 1. Bonte Bangon. 

Akys. corpore elongato, antice latiore quam alto, postice compressiusculo, latitudine 

41 ad 5 in ejus longitudine absque, 5} ad 64 in ejus longitudine cum pinna caudali; lati- 

tudine corporis maxima 4. ad 4 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite acuto convexo, 

paulo latiore quam longo, longitudine 4 ad 4} in longitudine corporis.absque, 54 ad 53 in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 ad 14 in ejus longitudine; oculis 

ex parte in tertia capitis parte anteriore sitis, superis, sursum spectantibus , diametro 14 circiter 

in longitudine capitis, diametris 4 ad 5 distantibus; linea rostro-dorsali tota convexa vel 

convexiuscula; scuto capitis cute glandulosa tegente inconspicuo, cute ablata rugosulo, sulco 

longitudinali (fontieulo mediano) basin cristae interparietalis attingente toto diviso, sulco ipso 

trabeculo osseo frontali transverso bipartite; fonticulis scuto lateralibus mediis vel posterrioribus 

veris nullis; crista interparietali cute ablata rugosula, gracili, duplo circiter vel plus duplo 

longiore quam basi, triplo circiter longiore quam medio lata, apice acutiusculo os interspinosum 

2" attingente vel subattingente; osse interspinoso 2? (scuto nuchali) medio subtrigono obtus- 

iuscule rotundato, alis parvis gracilibus; rostro convexo, non ante rictum prominente, oculo 

triplo circiter longiore, linea anteriore obtuse rotnndato; naribus posterioribus oculo appro- 

ximatis cirro basi membranaceo aperturam magna parte amplectente claudendis; naribus an- 

terioribus rostri apici magis quam oculo approximatis brevi-tubulatis; labiis parum carnosis; 

cirris nasalibus opereula, supramaxilaribus basin pinnae pectoralis attingentibus; cirris infra- 

maxillaribus rictui approximatis carnosis externis internis multo longioribus aperturam branchia- 

lem multo, internis aperturam branchialem paulo superantibus; dentibus maxillis multiseriatis , 

maxilla superiore in vittam parum curvatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem dispositis , 

vitta inframaxillari vitta intermaxillari longiore sed graciliore; rictu antico vel subantico 

parum curvato latitudine 13 ad 2 in longitudine capitis; operculo et osse humerali brevi 

acuto glabris; axilla poro mucoso conspicuo nullo; cute capite corporeque glandulosa, glan- 

dulis parum elevatis corpore in series longitudinales dispositis; linea laterali simplice elevatius- 

cula antice declivi postice recta basi pinnae caudalis non furcata; cauda parte post pinnam 

adiposam sita duplo circiter longiore quam medio alta; pinna dorsali radiosa acuta convexa, 

corpore non vel paulo humiliore, minus duplo altiore quam basi longa, spina mediocri 

paulo antrorsum curvata capite paulo breviore longitudinaliter profunde sulcata antice basin 

versus dente unico armata appendice flexili radium 1" non vel paulo superante; pinna adiposa 

humili angulata minus vel vix plus ejus longitudinis a dorsali radiosa remota eaque longiore ; 

pinnis pectoralibus acutis rotundatis capite paulo longioribus, spina mediocri paulo antrorsum 

curvata spina dorsali vix longiore longitudinaliter profunde sulcata antice basin versus dente 

unice armata appendice flexili radium 1" non vel vix superante; pinnis ventralibus rotundatis 

peetoralibus minus duplo brevioribus; anali oblique rotundata corpore humiliore, paulo altiore 

quam basi longa, adiposa vix vel non longiore; caudali profunde emarginata lobis acutis 

vel acute rotundatis 4! ad 5 in longitudine totius corporis; colore corpore aurantiaco fasciis 

4 latis transversis irregularibus fuscis, fascia la caput amplectente aurantiaco marmorata vel 

reticulata, fascia 2? dorso-ventrali latissima antice cum fascia cephalica plus minusve unita, 
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fascia 3^ adiposo-anali graciliore, 42 caudali; pinnis et cirris aurantiacis fusco variegatis. 

B.-6. D. 1/5. P. 1/5 vel 1/6. V. 1/52 As 2/6) vel 2/7 velu3/6. Cd Awel 1/1271] 
et lat. brev, 

Synon. Pimelodus variegatus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, 1 Silur. Batav. consp. p. 53. 
Kekel Mal. Batav. BH 

Bangon Sundanens. Provinc. Preaug. 

Hab. Java (Batavia, Parongkalong), in fluviis. 
om Longitudo 22 speciminum 31"' ad 48”, 

Aanm. Ik zag deze soort voor het eerst in 1845 en beschreef haar 

toen naar het eenige zeer kleine exemplaar, toen in mijn bezit. De 

getallen der kieuw- en der vinstralen heb ik sedert bij talrijke voor- 
werpen onderzocht en ontwaard, dat er slechts 6 kieuwstralen en 

slechts 5 rugvinstralen zijn. De soort is opmerkelijk door den bouw 
harer doornen, welke eenigzins naar voren gebogen zijn, eene diepe 

overlangsche sleuf hebben en aan den voorwand aan de basis dier 
sleuf met een betrekkelijk sterken doornachtigen tand gewapend zijn, 

bijzonderheden, welke men echter slechts kan waarnemen, wanneer 

men de dikke huid, welke de doornen bekleedt, heeft verwijderd. 

Akysis variegatus is de kleinste siluroied van den Indischen Archipel, 
welke mij tot dusverre is bekend geworden, bedragende de lengte van 
het grootste mijner 22 voorwerpen slechts 49 millimeters. 

Hemipimetopus Blkr. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Pinna 

analis mediocris. Dentes maxillis pluriseriati parvi aequales acuti in 

vittam bipartitam dispositi. Dentes vomerini vel palatini nulli. Oculi 
cute cephalica velati. Cirri 6, inframaxillares rictui approximati. Mem- 

brana branchiostega radiis 5 vel 6. Membrana iuterbranchialis non 

emarginata. Spinae dorsalis et pectorales osseae nudae. Scutum ca- 

pitis conspicuum granosum. Nares non tubulatae, posteriores valvatae. 

Pinna caudalis biloba. Vesica natatoria. Linea lateralis basi pinnae 

caudalis bifurcata. 

Aanm. Ik zonder het geslacht Hemipimelodus af van de overige 
geslachten der Pimelodini met veelreijige eensoortige tanden in beide 
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kaken op grond van eenige bijzonderheden in de bewerktuiging, 
welke niet toelaten het met die geslachten vereenigd te doen blij- 

ven. Door zijne 6 voeldraden zou het behooren tot Pseudopimelo- 

dus, welk geslacht evenwel, evenzeer als Pimelodus, zelfs zooals het 

hierboven reeds beperkt is, waarschijnlijk een zamenstel is van ver- 

schillende natuurlijke geslachten, welker kenmerken volgens den te- 

genwoordigen stand der wetenschap nog niet met de noodige scherpte 

zijn aan te duiden. 

De beide soorten, welke ik van Hemipimelodus bezit, hebben in 

habitus zoo groote overeenkomst met het geslacht Arius, dat men 

ze er gereedelijk toe zou brengen, indien men het tandenstelsel niet 

onderzocht. Inderdaad hebben zij veel van Arius gagora CV. en 

Arius microcephalus Blkr, doch de afwezigheid van gehemelte- of 

ploegbeenstanden sluit ze dadelijk buiten de rei der Ariodonten. 

De voornaamste kenmerken op welke het generisch verschil met Pseu- 

dopimelodus mij voorkomt te berusten, is gelegen in het geringe aantal 

kieuwstralen. Geene soorten van Pseudopimelodus naar de natuur kun- 

nende onderzoeken, kan ik niet bepalen in hoeverre het volstrekt niet uit- 

gesneden zijn van het tusschenkieuwvlies, het met de kophuid bedekt 

zijn der oogen en de bouw van het kopschild, van generische waarde 
kunnen wezen. Bij beide mijne soorten bevindt zich aan elke zijde 

achter in het kopschild eene groote driehoekige fontanel, wat op zich 

zelve echter van geene generische waarde schijnt te zijn, vermits zoo- 

danige fontanellen ook bij Cephalocassis melanochir Blkr bestaan. 

Van de door andere schrijvers bekend gemaakte soorten schijnen 
Pimelodus Peronii CV. tot Hemipimelodus te behooren, zijnde er de 

neusopeningen op dezelfde wijze gebouwd en het aantal kieuwstralen 

6. Ook komt het mij niet onwaarschijnlijk voor dat Nalla-jella van 

Russell en Tachysurus chinensis Lac. tot Hemipimelodus te brengen 

zijn, en misschien ook Silurus quadrimaculatus Bl, alsmede Pimelodus 

viridescens Buch, Pimelodus cenia Buch, Pimelodus jatius Buch, 

Pimelodus asperus McCl. en Pimelodus mong Richds. 

De beide soorten laten mijner verzameling zich naar volgend schema 
van elkander onderkennen. 
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I. Caput 4 fere ad 42 in longitudine corporis absque pinna caudali. 

Hemipimelodus borneensis Blkr. 

IL. Caput 3} ad 32 in longitudine corporis absque pinna caudali. 

Hemipimelodus macrocephalus Blkr. 

Hemipimelodus borneënsis Blkr, Atl. Silur. tab. XXXIV fig. 3. Bor- 

neosche Hemipimelodus. 

Hemipimel. corpore elongato, antice paulo latiore quam alto, postice compresso, altitu- 

dine 5 ad 52 circiter in ejus longitudine absque, 6 fere ad 7 fere in ejus longitudine cum 

pinna caudali; capite acuto convexo 4 fere ad 4% in longitudine corporis absque, 5 fere ad 

5} in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 14 ad 11, latitudine 14 ad 

lL in ejus longitudine; oculis cute cephalica velatis, superis, magis lateraliter quam sursum 

spectantibus, ex parte in capitis tertia parte anteriore sitis, diametro 7 ad 8 in longitudine 

capitis, diametro 1% ad 2 distantibus; linea rostro-dorsali rostro, vertice nuchaque convexa; 

scuto capitis suleo longitudinali (fonticulo medio) basin cristae interparietalis fere attingente 

toto fere diviso, postice utroque latere fonticulo trigono oculo majore, rugoso-granoso gra- 

nulis parvis sat numerosis non usque inter oculos sese extendentibus; crista interparietali 

trigona paulo longiore quam basi, duplo circiter longiore quam medio lata, carinata, subra- 

diatim rugoso-granosa granulis parvis, apice truncato emarginato os interspinosum 2m breve 

trigonum granoso-rugosum attingente; rostro convexo, oculo minus ad vix plus duplo lon- 

giore, paulo ante rictum prominente, linea anteriore obtuse rotundato; naribus subcontiguis 

rostri apici plus quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, posterioribus oblongis val- 

vula elevata claudendis; labiis valde carnosis; cirris gracilbus rotundis appendicibus mem- 

branaceis nullis, supramaxillaribus basi rigidis os humerale attingentibus vel subattingentibus, 

inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis longioribus aperturam branchialem non 

attingentibus; dentibus bene conspicuis, maxilla superiore in vittam vix curvatam angulis 

rotundatam, maxilla inferiore in vittam subsemilunariter curvatam vitta intermaxillari longi- 

orem sed graciliorem angulis acutam dispositis; rictu latitudine 23 ad 3 in longitudine ca- 

pitis; operculo glabro venoso; osse humerali brevi acuto laevi vel rugosulo; linea laterali 

ramosa antice declivi postice recta basi pinnae caudalis bifurcata; vesica natatoria cellulosa 

parietibus crassis; axilla poro mucoso conspicuo; pinna dorsali radiosa acuta, corpore non 

vel paulo altiore, duplo vel paulo plus duplo altiore quam basi longa, spina valida 1 

ad 11 in longitudine capitis rugosa antice superne tantum postice maxima parte dentibus 

parvis serrata appendice flexili radium 1m non vel vix superante; pinna adiposa minus du- 

plo ejus longitudinis a dorsali radiosa remota eaque paulo longiore, duplo vel plus duplo 

longiore quam alta, oblique convexa; pinnis pectoralibus acutis 1 et paulo in longitudine ca- 

pitis, spina crassa spina dorsali non vel paulo longiore lateribus striata antice basin versus 
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granulosa apicem versus leviter serrata postice dentibus numerosis conspicuis armata; pinnis 

ventralibus obtusiuscule rotundatis 12 ad 1% in longitudine capitis; anali acuta vel obtusius- 

cula, leviter emarginata, minus altiore quam longa, pinna adiposa paulo longiore;. caudali pro- 

funde incisa lobis acutis lobo superiore inferiore vulgo longiore 5 ad 54 in longitudine totius 

corporis; colore corpore superne olivaceo, inferne margaritaceo vel argenteo; pinna adiposa 

olivascente; pinnis ceteris flavescentibus, marginem liberum versus plus minusve fusco are- 

natis; vertice macula lutea in suleo mediano. 

B. 5. P. 1/9 vel 1/10. V. 1/5. A. 5/13 vel 6/13 ad 5/15 vel 6/15. C. 1/19/1 et 
lat. brev. 

Synon. Pimelodus borneënsis Blkr. Vijfde Bijdr. ichth. Borneo, Nat. Tijdschr. Neerl. Ind. II 

p. 430. 

Anak Dukang Palemb. 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin, Sambas), in fluviis. 

Longitudo 17 speciminum 112" ad 198". 

Aanm. Ik ontdekte deze soort in Augustus 1851 en beschreef haar 
ter bovenaangehaalde plaatse nog onder den geslachtsnaam Pimelo- 
dus, naar het eenige mij toen beschikbare voorwerp. Sedert is mijn 
kabinet met nog talrijke andere voorwerpen verrijkt geworden, zoo- 
dat ik mijne vroegere beschrijving daarnaar heb kunnen wijzigen en 
verbeteren. 

De soort schijnt vooral in de rivier van Bandjermasin niet zeld- 
zaam te zijn, hebbende ik van daar talrijke voorwerpen ontvangen, 
welke ik voor een gedeelte aan europesche musea ten geschenke heb 
gegeven. 

Hemipimelodus macrocephalus Blkr, Atl. Silur. tab. XXXIV fig. 2. 
Grootkoppige Hemipimelodus. 

Hemipim. corpore elongato, antice paulo latiore quam alto, postice compresso, altitudine 

91 ad 5$ in ejus longitudine absque, 6j ad 7 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 
acuto 3$ ad 34 in longitudine corporis absque, 4 et paulo in longitudine corporis cum pin- 
na caudali; altitudine capitis 2 ad 2 fere, latitudine 1} circiter in ejus longitudine; oculis 
cute cephalica velatis superis lateraliter spectantibus ex parte in capitis tertia parte anteriore 
sitis, diametro 8 circiter in longitudine capitis, diametris 2 ad 2! distantibus; linea rostro- 
dorsali rostro et nucha convexa, fronte et vertice declivi rectiuscula; scuto capitis sulco lon- 
gitudinali (fonticulo medio) basin cristae interparietalis fere attingente toto fere diviso, postice 
utroque latere fonticulo subtrigono oculo non vel vix majore, rugoso-granoso, granulis parvis 
numerosis non usque inter oculos sese extendentibus; crista interparietali trigona paulo lon- 
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giore quam basi, duplo vel plus duplo longiore quam medio lata, carinata, subradiatim ru- 

goso-granosa granulis parvis, apice truncato emarginato os interspinosum 2m breve trigonum 

granoso-rugosum attingente; rostro convexo oculo duplo vel paulo plas duplo longiore, pau- 

lo ante rictum prominente, linea anteriore obtuse rotundato; naribus subeontiguis rostri apici 

magis quam oculo approximatis, anterioribus rotundis, posterioribus oblongis valvula elevata 

claudendis; labiis carnosis; cirris gracilibus rotundis appendicibus membranaceis, supramaxil- 

laribus basi rigidis opercula attingentibus, inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis 

longioribus opercula non attingentibus; dentibus bene conspicuis, maxilla superiore in vittam 

vix eurvatam angulis rotundatam , maxilla inferiore in vittam subsemilunariter curvatam vitta inter- 

maxillari lon giorein sed graciliorem angulis acutam dispositis ; rictu latitudine 3 circiter in longitu- 

dine capitis; operculo glabro venoso; osse humerali brevi acuto laevi vel rugosulo; linea laterali 

ramosa antice declivi postice recta basi pinnae caudalis bifurcata ; axilla poris mucosis conspicuis; 

vesica natatoria cellulosa parietibus crassis; pinna dorsali radiosa acuta, corpore paulo alti- 

ore, duplo vel paulo plus duplo altiore quam basi longa, spina sat valida 1l circiter in 

longitudine capitis rugosa antice superne tantum postice maxima parte dentibus parvis 

conspicuis serrata appendice flexili radium 1™ non vel vix superante; pinna adiposa duplo 

circiter ejus longitudinis a dorsali radiosa remota eaque vix longiore, duplo vel plus duplo 

longiore quam alta, oblique convexa; pinnis pectoralibus acutis 1} ad 14 in longitudine 

capitis, spina sat crassa spina dorsali non vel paulo longiore lateribus striata antice basin 

versus granulosa apicem versus leviter serrata postice dentibus numerosis conspicuis armata ; 

pinnis ventralibus obtusiusenlis rotundatis capite duplo circiter brevioribus; anali acuta vel 

obtusiuscula, leviter emarginata, minus altiore quam longa, pinna adiposa longiore; caudali 

profunde ineisa lobis acutis, superiore inferiore vulgo longiore 5 ad 52 in longitudine to- 

tius corporis; colore corpore superne olivaceo, inferne margaritaceo vel argenteo; pinna adi- 

posa olivascente; pinnis ceteris flavescentibus plus minusve fusco arenatis; vertice macula 

lutea in suleo mediano. 

BSD aye Pl /T0 Veo. A7 "6/13 ad 77/14. Cr 1/19/T wet lat. breve 

Hat. Borneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Longitudo 3 speciminum 125" ad 140". 

Aanm. Het blijkt meer en meer dat de lengteverhouding van den 

kop bij meerdere geslachten van Siluroïden, met oordeel en eenige 
beperkingen toegepast, een zeer goed kenmerk oplevert ter bepaling 

der soorten. Ik heb zulks boven reeds doen zien voor de geslachten 

Osteogeneiosus, Cephalocassis, Arius, Ariodes, Bagrus. 

Hemipimelodus macrocephalus levert daarvan een nieuw voorbeeld. 

De onderwerpelijke soort is zoo na verwant aan Hemipimelodus bor- 

neénsis, dat ik haar geruimen tijd in dezelfde flesch bewaarde als mij- 

ne voorwerpen van laatstgenoemde soort, en eerst nadat ik alle die 



241 

voorwerpen op nieuw had nagegaan, bleek het mij dat drie daarvan, 
de bovenbeschrevene, tot eene andere species behooren. Inderdaad, 

hoe groot ook de verwantschap tusschen beide soorten moge zijn, 
zoodat zelfs de beschrijving grootendeels gelijkluidend is, onderscheidt 

de onderwerpelijke soort zich toch nog zeer duidelijk van Hemipime- 

lodus borneënsis door aanmerkelijk langeren minder bollen kop, ter- 

wijl er tevens de rugvin- en borstvindoornen en de buikvinnen in 

verhouding tot den kop aanmerkelijk korter zijn. Ook schijnen de 

bovenkaaksdraden er standvastig korter te zijn. De verschillen, in de 
evenredigheden van den kop bestaande, vallen zeer duidelijk in het 

oog bij vergelijking van voorwerpen van beide soorten van gelijke 
grootte. Men ontwaart dan ook dat bij Hemipimelodus macrocepha- 
lus de snuit langer is en dat de oogen bij Hemipimelodus borneënsis 

meer naar boven dan zijdelings zijn gerigt. 

KerexGus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Nieuwe Bijdr. Silur. p. 9. 

Nieuwe Bijdr. Ichthyol. Borneo, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. I p. 265. 

Keteng. 

Pinnae dorsales duae, anterior radiosa, posterior adiposa. Dentes 

maxillis conico-compressi vel subeuneati serie unica dispositi. Dentes 

vomerini vel palatini nulli. Cirri 6, supramaxillares et inframaxilla- 

res. Oculi liberi superi. Membrana branchiostega radiis 5. Membrana 
interbranchialis non vel vix emarginata. Nares non tubulatae. Vesica 

natatoria. 

Aanm. Ik ontdekte dit geslacht in het jaar 1856, tijdens eene reis 

over Java, in straat Madura, en beschreef het in bovengehaalde bij- 

drage overde Siluroïden van Java. Bij het eenige voorwerp, hetwelk 

ik toen ter mijner beschikking had, nam ik slechts 4 voeldraden waar, 

zijnde toenmaals de trouwens zeer korte en dunne binnenste onder- 

kaaksvoeldraden onopgemerkt gebleven, eene fout, welke ik in de 

tweede boven aangehaalde bijdrage, na het ontvangen van meerdere 

voorwerpen, heb verbeterd. 

Ketengus is een der meest natuurlijke geslachten, welke men zich 

31 
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denken kan en wijkt zoo geheel in physiognomie af van alle overige 

Siluroïden, dat men het bij den eersten oogopslag onderkennen kan. 

Deze physiognomie wordt voornamelijk veroorzaakt door den stompen 

hoogen en bollen snuit, zeer vleezige lippen, zich ver naar achteren 

uitstrekkende bekspleet en boven deze spleet tot geheel voor den 

bekhoek geplaatste oogen. Deze habitus beantwoordt nog het meeste 

aan dien van het geslacht Batrachocephalus Blkr, waar insgelijks de 

bek diep gespleten is en het oog boven den bekhoek geplaatst, doch 

Batrachocephalus heeft miet dien stompen ronden en hoogen snuit, 

mist de dikker lippen en is bovendien kenbaar aan de tamelijk ver 

voor de bovenkaak uitpuilende onderkaak, afgescheiden nog van zijn 

geheel verschillend tandenstelsel. 

Ketengus typus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I, Nieuwe Bijdr. Silur. 

p. 9, Nieuwe Bijdr. Ichth. Borneo, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. I 

p. 271, Atl. Silur. tab. XXXIV fig. 1. Gewone Keteng. 

Keteng. corpore elongato, antice latiore quam alto, postice compresso, altitudine 5 ad 4} 

in ejus longitudine absque, 64 ad 5? in ejus longitudine cum pinna caudali; capite depresso 

obtuso 44 ad 4} in longitudine corporis absque, 51 ad 5} in longitudine corporis cum pinna 

caudali; altitudine capitis 1} ad 14, latitudine 1 ad 1 et paulo in ejus longitudine; oculis 

supra angulum oris sitis , liberis, lateraliter spectantibus, diametro 3 ad 4} in longitudine capitis, 

diametro 1j ad 24 distantibus; linea rostro-dorsali rostro valde convexa, fronte et vertice 

declivi rectiuscula; scuto capitis usque inter oculos toto granoso, granulis parvis numerosis 

confertis, sulco longitudinali mediano paulo ante basin cristae interparietalis desinente; crista 

interparietali trigona non longiore quam basi, multo longiore quam medio lata, radiatim 

granosa granulis parvis valde confertis, apice obtuso emarginato os interspinosum 2™ oculo 

brevius granosum attingente; rostro valde convexo truncatiusculo, junioribus oculo breviore 

aetate provectis oculo non breviore, ante rictum prominente, linea anteriore valde obtusa 

rotundato; naribus oculo sat approximatis subcontiguis, anterioribus rotundatis, posterioribus 

oblongis valvula elevata aperturam antice cingente claudendis; labiis maxime carnosis; cirris 

brevibus gracilibus supramaxillaribus operculum vix attingentibus, inframaxillaribus externis 

inframaxillaribus internis longioribus oculo paulo brevioribus vel vix longioribus; dentibus 

utraque maxilla 50 ad 100 conico-compressiusculis apice obtusis vel subtricuspidatis; rictu 

sub oculi margine posteriore vel paulo post oculum desinente, semilunari, latitudine 1} ad 14 

in longitudine capitis; operculo venoso vel rugosulo-venoso; osse humerali mediocri acuto 

rugoso vel rugoso-granoso; axilla poro mucoso bene conspicuo; linea laterali ramosa antice 

declivi postice rectiuscula, basi pinna caudalis bifurcata; pinna dorsali radiosa acuta corpore 



paulo altiore, duplo vel plus duplo altiore quam basi longa, spina crassa capite vulgo longiore 

lateribus et antice inferne granosa antice superne leviter serrata postice dentibus numerosis 

conspicuis armata appendice molli radium 1™ non vel paulo superante; pinna adiposa duplo 

ad triplo ejus longitudinis a dorsali radiosa remota eaque non vel paulo breviore, minus du- 

plo longiore quam alta, oblique rotundata; pinnis pectoralibus acutis, capite non vel vix 

longioribus, spina crassa spina dorsali vulgo paulo breviore, lateribus rugoso-granosa, 

antice basin versus granosa apicem versus leviter serrata postice dentibus parvis conspicuis 

armata; pinnis ventralibus acutis vel obtusis, angulatis vel rotundatis, 12 ad 14 in longi- 

tudine capitis; anali acuta emarginata, paulo longiore quam alta, adiposa duplo vel minus 

duplo breviore; caudali profunde incisa lobis acutis, lobo superiore lobo inferiore longiore 

L ad 5 fere in longitudine totius corporis; colore corpore superne olivaceo vel coerulescen- 

te-olivaceo, inferne margaritaceo vel argenteo; pinna adiposa aureo-olivacea; pinnis ceteris 

flavescentibus plus minusve fusco arenatis; iride flavescente; fonticulo scuti capitis antice ju- 

nioribus et aetate provectis macula diffusa lutea. 

B. 5. D. 1/7. P. 1/8 vel 1/7. V. 1/5. A. 7/18 vel 8/13. C. 1/13/1 et lat. brev. 

Syn. Pimelodus pectinidens Cant. Catal. Mal. Fisch. p. 261. 

Keteng Madur. 

Habit. Java (Surabaja), in aquis fluvio-marinis. 

Madura (Kammal, Bangeallang), in Freto Madura. 

Borneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Longitudo 16 speciminum 80" ad 240”. 

Aanm. Deze soort, reeds in 1846 door mij bekend gemaakt, werd in 

1849 nader besehreven onder den naam van Pimelodus pectinidens 

door den heer Cantor, die haar op Pinang waarnam, waar zij in zoet 

water leeft. De heer Cantor nam bij zijn eenig voorwerp van 41/4 
duimen lengte slechts 4 kieuwstralen waar, doch de soort heeft er zeer 

zeker vijf, welk aantal ik bij talrijke voorwerpen standvastig gevonden 

heb. De gele fontanelvlek, van welke ook de heer Cantor spreekt, 

is bij alle mijne voorwerpen min of meer duidelijk zigtbaar, zelfs bij 

mijne grootste voorwerp, hetwelk ongeveer de dubbele lengte heeft van 

het door den heer Cantor beschrevene. 

In de rivier van Bandjermasin, in zuid-oostelijk Borneo, schijnt 

Ketengus typus vrij veelvuldige voor te komen. Van Java is deze soort 

mij slechts bekend geworden van de monding der Kalimas bij Soera- 

baja en van de brakke wateren van straat Madura. 
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Ruampia Blkr. Diagn. gen. vide supra pag. 197,204. 

Rhamdia ? javanica Blkr. Javasche Rhamdia. 

Rhamd. cirris 6; pinnis dorsali radiosa et adiposa subcontiguis; cirris supramaxillaribus $ corpo- 

ris longitudinis efficientibus , inframaxillaribus externis inframaxillaribus internis duplo longiori- 

bus apicem pinnae pectoralis attingentibus; pinna caudali biloba, lobo inferiore lobo supe- 

riore longiore; pinnis pectoralibus ventralibusque parvis; spina (vel radio osseo) nulla; scuto 

capitis minus continuo, magis rotundato (quam in speciebus praecedentibus nimirum Pime- 

lodus ctenodus Agass., Pimelodus quadrimaculatus CV. etc.), toto laevi; colore toto pisce 

fusCo D 4 ACIDS SCIT EC: 

Synon. Pimelodus javus K. v. H. CV, Poiss. XV p. 139. 

Pimélode javanais CV ibid. 

Habit. Java. 

Longitudo speciminis descripti pollic. paris. 45. 

Aanm. Ik bezit in mijne verzameling geene soort, op welke boven- 

gegevene, uit de groote Histoire naturelle des Poissons vertaalde, be- 

schrijving past. De eenige zesdradige geslachten van Pimelodonten, 

welke mij van den Indischen Archipel naar de natuur zijn bekend 

geworden, zijn Ketengus en Hemipimelodus. Volgens de beschrijving 

van Pimelodus javus K. v. H. door den heer Valenciennes kan deze 

soort in geen geval tot een dezer beide geslachten behooren, doch 

de daarin voorkomende gegevens, zijn niet voldoende om de soort 

onder een der overige talrijke zesdradige geslachten te rangschikken. 
Met het oog op de doornlooze vinnen en tweekwabbige staartvin en 

lange vetvin ben ik geneigd haar tot mijn geslacht Rhamdia te bren- 

gen, niettegenstaande de overige daartoe behoorende soorten, met 

uitzondering slechts van Pimelodus Deppei Müll. Frosch. alle ame- 

rikaansche zijn, waarom zij hierboven, doch slechts voorloopig, onder 

dezen geslachtsnaam is vermeld. 
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Phalanx II]. ANoDoNTES. 

Dentes maxillis atque palato nulli. 

De Bagrichthyoidei anodontes verschillen van de Ariodontes en 
Pimelodontes door de afwezigheid van tanden in gehemelte en kaken. 
Bij het geslacht Conorhynchos van de Pimelodonten ontbraken reeds 
de tanden in de bovenkaak, doch de onderkaak was er nog met een 
band veelreijige kleine tanden bezet. Bij het geslacht Hypophthalmus 

Val. echter houdt alle spoor, ook van kaakstanden, op. Het is het 

eenige geslacht, hetwelk tot deze groep te brengen is en bevat slechts 
weinige soorten. Het verbindt de Bagrichthyoïden met de Silurich- 

thyoïden door verwanten bouw des ligchaams, en heeft daardoor ook, 
alsmede door zeer lange aarsvin en kleine vetvin, verwantschap met 
de Pangasinen en Euaneminen, en is behalve door de genoemde kenmer- 
ken nog kenbaar aan zijne 6 voeldraden, achter- of zelfs onderstaande 
oogen, talrijke kieuwstralen, weinig ontwikkelde ongetande vindoornen 
en buikvinnen en boven de aarsvin geplaatste eerste rugvin. 

De oude wereld bezit geene vertegenwoordigers van deze groep en 
de weinige daarvan bekende behooren alle tot de zoete wateren van 
Zuid-Amerika t. w. 

Hypophthalmus marginatus CV. . . . . . . . . . . Hab. Surin. Guyana. 
» longifilis CV RD UE oo — » Suriname. 

» edentatus Spix = Hypophthalmus Spixii CV. . . w Brasilia. 
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Aanhangsel. 

Onder het afdrukken van de voorgaande bladen ontving ik nog eene 

nieuwe Lagrichthyoied van Palembang, welke ik ter eere van den 

ontdekker heb genoemd 

Cephalocassis Stormii Blkr, Atl. Silur. tab. LIT. Storm’s Schildkopvisch 

of Doekang. 

Cephaloc. corpore elongato, antice non vel paulo latiore quam alto, postice compresso, 

altitudine 4% ad 4! circiter in ejus longitudine absque, 6 fere ad 53 in ejus longitudine 

cum pinna caudali; capite depresso acuto 3} ad 33 circiter in longitudine corporis absque, 4} 

ad 4} circiter in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 13 ad 11, latitudine 

11 ad 1! circiter in ejus longitudine; oculis liberis vix magis lateraliter quam sursum 

spectantibus totis in dimidio capitis anteriore sitis, diametro 9 fere ad 95 in longitudine 

capitis, diametris 32 ad 44 distantibus; scuto capitis suleo longitudinali (fonticulo mediano) 

sat longe ante basin cristae interparietalis desinente postice angustato maxima parte diviso; 

fonticulis lateralibus nullis; scuto post oculos tantum granoso, granulis parvis numerosis 

confertis subradiatim dispositis; crista interparietali paulo tantum longiore quam basi, plus 

duplo longiore quam medio lata, tota rugoso-granosa granulis confertis, trigona, basin versus 

utroque latere plus minusve emarginata, apice obtuso trnucatiusculo os interspinosum 2m 

valde breve granosum attingente; rostro depresso non convexo, valde carnoso, oculo triplo 

vel plus triplo longiore, valde ante rictum prominente, linea anteriore obtusangulo rotun- 

dato; dentibus maxillis pluriseriatis conicis acutis mediocribus, maxilla superiore in vittam 

parum curvatam, maxilla inferiore in vittam semilunarem dispositis; dentibus vomero- palatinis co- 

nicis acutis mediocribus in thurmas 2 oblongas postice quam antice latiores leviter curvatas 

oblique antice in palato sitas valde distantes postrorsum maxime divergentes collocatis; 

rictu infero, latitudine 2 fere in longitudine capitis; cirris supramaxillaribus opercula 

attingentibus, cirris inframaxillaribus eadem linea transversa paulo post rietum insertis 

externis internis paulo longioribus aperturam branchialem vix attingentibus vel paulo 

superantibus; naribus anterioribus et posterioribus subcontiguis oculo magis quam ros- 

tri apici approximatis, anterioribus rotundis margine tumido circumdatis, posterioribus 

suboblongis valvula lata aperturam totam cingente antice elevata claudendis; operculo osseque 

humerali acuto brevi venosis laevibus; axilla poro mucoso conspicuo; linea laterali valde 

'amosa ramis elongatis ex parte dichotomis vel arborescentibus, antice declivi, postice rec- 

ta, basi pinnae caudalis non bifurcata sed sursum curvata; pinna dorsali radiosa acuta, cor- 

pore altiore, duplo circiter altiore quam basi longa, spina valde crassa capite paulo vel vix 

breviore lateribus striata antice granulosa postice tota longitudine dentibus mediocribus sur- 

sum spectantibus serrata; dorsali adiposa longitudine dorsalem spinosam et analem subaequante 

minus dupla ejus longitudine a dorsali radiosa remota, minus triplo longiore quam alta, 

margine superiore obliquo convexo; pectoralibus acutis, 12 ad 1! in longitudine capitis, 
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spina valde crassa spina dorsali breviore lateribus striata antice granosa postice tota longi- 

tudine dentibus validis serrata; ventralibus obtusis rotundatis pectoralibus paulo ad sat mul- 

to brevioribus; anali aeque alta circiter ac longa, parum emarginata, apice rotundata; cau- 

dali profunde incisa lobis acutis, superiore inferiore longiore 51 ad 5 in longitudine totius 

corporis; colore corpore superne olivascente, inferne margaritaceo, lateribus flavescente ; iride 

flavo-brunnea margine pupillari aurea; pinnis flavescentibus, pectoralibus medio violascente- 

fuscis ; adiposa immaculata. 

Bo Dil (iC ee il Viel D PAC 6/0) vele5/MI velt RC TS jet nlt brev: 

Syn. Dukang Palemb. 

Hab. Sumatra (Palembang), in flumine Mussi, 

Longitudo 2 speciminum 415" et 520". 

Aanm. De Doekang is te achtste soort van het geslacht Cephalo- 

cassis, welke mij van den Soenda-archipel is bekend geworden. Zij 

staat in verwantschap tusschen Cephalocassis melanochir Blkr en Cepha- 

locassis macronotacanthus Blkr, doch nadert nog het meeste tot eerst- 

genoemde soort. Zij heeft even als Cephalocassis melanochir eene 

betrekkelijk lange vetvin, de rugvindoornstanden naar boven gerigt 

en de zijlijn op de basis der staartvin niet gevorkt maar slechts naar 

boven omgebogen en een’ gelijken massieven bouw der vindoornen. 

Maar zij verschilt overigens nog aanmerkelijk van hare palembangsche 

geslachtsverwante door de afwezigheid van zijdelijke kopschildfonta- 

nellen, door grootere ontwikkeling van het kopschild en van het 

tusschenwandbeensuitsteeksel (welke de soort ook van alle overige 

bekende laten onderkennen), den haaiachtigen bek of hoekig voor de 

bekspleet verlengden snuit, enz. 

Ik heb mijn voorwerpen te danken aan den heer Storm van s’ Gra- 

vesande, gouvernements kommissaris voor Djambi, die mij haar te 

gelijk met nog eenige andere visschen uit de rivier van Palembang 

heeft doen toekomen, vergezeld van eene nota van den heer E. A. 

Lange, dirigerend officier van gezondheid 2e klasse, waaruit blijkt dat de 

Doekang, even als meerdere andere Bagrichthyoiden, behoort tot die 

visschen, welke op Sumatra en Borneo de toonen voortbrengen, wel- 

ke sommige reizigers in de grootere stroomen dier eilanden hebben 

waargenomen en met de toonen eener Aeolusharp vergeleken. 
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Subfanulia IV. AiLicHTHYOIDEI. 

Pinnae dorsalis unica adiposa. Corpus nudum. 

Aanm. De beide merkwaardige visschen, welke tot deze onderfamilie 

behooren, verschillen van de overige Siluroiden door de afwezigheid 

van eene straalachtige rugvin met gelijktijdig voorhanden zijn van eene 

vetvin. 

Een dier visschen is eigen aan Zuid-Azië en wordt vertegenwoordigd 

door Ailia coila Blkr (Ailia bengalensis Gr.). De andere visch is een 

bewoner van Afrika en beroemd geworden onder den naam van Si- 

lurus of Malapterus electricus. Andere soorten zijn van de geslachten 

Ailia en Malapterus tot nog toe niet bekend geworden. 

Malapterurus sluit zich meer aan de Pimelodini, terwijl Ailia den 

schakel vormt tusschen de Schilbeïnen en de Pangasinen. Behalve door 

talrijke andere verschillen in den bouw zijn beide geslachten in 

weinige woorden te kenschetsen als volgt. 

Ailia Gray. Cirri 8. Dentes vomerini. Pinna analis corpore duplo cir- 

citer brevior. Oculi liberi. 

Malapterurus Lac. Cirri 6. Dentes vomerini nulli. Pinna analis corpore 

plus sextuplo brevior. 

Geen der beide geslachten in den Indischen Archipel vertegenwoor- 

digd wordende zal ik er hier niet verder over uitweiden. 



Subfamilia V. SmurieurmYOIDEt. 

Pinna dorsalis uniea radiosa vel nulla. Corpus nudum. 

Aanm. De Silurichthyoiden vormen eene groote onderfamilie der 
Siluroïden, niet minder rijk aan belangrijke vormen en verschillen in 

bewerktuiging dan de groote onderfamilie der Bagrichthyoïden, alhoe- 

wel zij in rijkdom aan soorten voor de Bagrichthyoïden ver onderdoet. 

Zij omvat alle die geslachten, bij welke de rug slechts van eene 

enkele, straalachtige, vin voorzien of zelfs geheel vinloos is en het 

operkel bewegelijk. De vetvin ontbreekt standvastig. 

De oude en de nieuwe wereld voeden vrij talrijke soorten van Si- 
lurichthyoïden, doeh de soorten der oude wereld behooren tot geheel 
andere geslachten dan die der nieuwe. 

Amerika voedt de geslachten Cetopsis, Trachelyopterus , Brontes, 

Astroblepus, Schilbeodes (gegrond op Silurus gyrinus Mitch.), Nemato- 
genys, Trichomycterus, Eremophilus, Pareiodon en Vandellia. 

De oude wereld daarentegen bezit de geslachten Schilbe, Schilbe- 

ichthys, Wallago, Belodontichthys, Silurus, Silurichthys, Silurodes, 

Pseudosilurus, Siluranodon, Kryptopterus, Kryptopterichthys, Micro- 

nema, Phalacronotus en Hemisilurus, geslachten, hieronder nader ver- 

klaard en grootendeels naar aanleiding van in de jongste jaren ontdekte 
soorten opgesteld. 

Het is moeijelijk de Silurichthyoiden in natuurlijke groepen te 

splitsen, of, beter gezegd, het is moeijelijk die natuurlijke groepen 

scherp te kenmerken. Er is geene familie der visschen, bij welke 

gewigtige kenmerken elkander zoo overkruisen, als bij de Siluroïden 

en is dit in eene hooge mate het geval bij de onderfamilie der Ba- 

grichthyoiden, de onderwerpelijke onderfamilie vertoont daaryan niet 
minder sprekende voorbeelden. 

Wil men eenig kenmerk bezigen tot de verdeeling in natuurlijke 

groepen, dan ontwaart men weldra, dat het geenzins de volstrekte waarde 

heeft, die men er aanvankelijk aan zou willen toekennen en men 

ziet zich dan gedrongen naar een ander karakter te zoeken, het 
39 O4 
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welk echter spoedig blijkt die volstrekte waarde evenmin te bezitten. 
Dit is echter meer van toepassing op de amerikaansche geslachten dan 

op die der oude wereld. Deze laatste behooren tot eene groote na- 

tuurlijke groep, welke men kan bestempelen met den naam van Schil- 

beïnen naar het meest ontwikkelde hunner, doch ook hier nog is eene 

scherpe begrenzing moeijelijk en slechts te vinden in karakters, welke 

in den regel van geene hooge waarde zijn, zooals de lengte der aars- 

vin gepaard aan eene wijde kieuwspleet, de afwezigheid der okselslym- 

openingen en eene steeds met de huid bedekte kruin. 

De amerikaansche geslachten verschillen veel meer van elkander en 

behooren minstens tot drie natuurlijke groepen. Ik stel voor die te 

noemen Cetopsini, Trachelyopterini en Trichomycterini. 

De Cetopsini zijn gekenmerkt door voor op den rug geplaatste rug- 

vin, tanden in beide kaken en in het ploegbeen, kleine enge kieuw- 

spleet en okselslijmopening. 

De Trachelyopterini zijn herkenbaar aan hun sterk ontwikkeld kop- 

schild, lange aarsvin, voor de buikvinnen ingeplante rugvin en afwe- 

zigheid van ploegbeenstanden. 

Bij de Trichomycterini is de aarsvin zeer kort, de kop met de huid 

bedekt, en ontbreekt de zwemblaas. 

Van de Cetopsini kent men tot nog toe slechts het geslacht Cetopsis 

met twee soorten; van de Trachelyopterini slechts het geslacht Trachely- 

opterus, met eene enkele soort. Tot de Trichomycterini breng ik alle 

overige van Amerika bekende geslachten en soorten van Silurichthyoïden. 

De Silurichthyoïden der oude wereld zijn talrijker aan soorten dan 

die der nieuwe, althans voor zoover de wetenschap daarvan kennis 

draagt. Zoo als gezegd is vormen zij mijne groote groep der Schilbeini 

en omvatten de geslachten Silurus en Schilbe van de groote Histoire 

naturelle des Poissons. 

De Schilbeïnen zijn veel talrijker aan soorten dan nog slechts wei- 

nige jaren geleden bekend was. Toen thans 18 jaren geleden het 

14° deel der groote Histoire naturelle des Poissons het licht zag, 

werden daarin 19 soorten van Schilbeïnen beschreven, welke alle ge- 

bragt werden tot slechts twee geslachten, Silurus en Schilbe. 
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Door de onderzoekingen van de heeren Cantor, Heckel, Ri- 
chardson en Temminek en Schlegel, sedert 1839 bekend gemaakt, 
werd dit aantal verhoogd tot 26 en deze nieuwe soorten werden alle 

onder de beide door den heer Valenciennes aangenomene geslach- 

ten gerangschikt. : 

Toen ik, in 1845, mijne ichthyologische studiën begon, kende men 

van den Indischen archipel slechts twee soorten van Schilbeinen, t. 

w. Silurus bimaculatus CV. en Silurus bicirrhis CV. Mijne nasporin- 
gen hebben talrijke andere soorten van de Soenda-eilanden doen ont- 

dekken en thans draag ik reeds kennis van meer soorten van deze 

gewesten alleen dan de heer Valenciennes in 1839 van de geheele 

bekende aarde opsomde. Van alle die soorten, ten getale van 23, 
was, behalve de twee bovengenoemde, slechts Silurus wallago CV. in 

de wetenschap bekend, zoodat ik in het geheel 20 nieuwe soorten aan 

de reeds bekende heb kunnen toevoegen, waardoor het geheele aan- 

tal soorten thans tot 48 is gestegen. 

Aanvankelijk en al naarmate ik die soorten ontdekte, bragt ik ze 

onder het geslacht Silurus Val.,-en toen ik begon te ontwaren dat alle 

die soorten niet natuurlijk onder een zelfde geslacht te brengen waren, 

geraakte ik tot de opstelling van het geslacht Wallago, hetwelk ik 

vormde uit die soorten, bij welke de ploegbeenstanden in twee van 

een staande groepen gescheiden zijn. 

Maar nog later ontvangene soorten en vooral eene nieuwe studie 

der geheele groep hebben mij geleerd, dat de ongeveer vijftig thans 

bekende soorten van Schilbeïnen niet slechts tot twee of drie maar 

tot een aanmerkelijk grooter aantal natuurlijke geslachten behooren, 

geslachten welke door meer of minder gewigtige kenmerken van el- 

kander verschillen en meer van elkander afwijken dan zulks met zeer 

talrijke geslachten van andere familiën, door de voornaamste ichthy- 

ologen als natuurlijke beschouwd, het geval is. 

Hieronder is die splitsing in geslachten voorgesteld. 

De Schilbeïnen hebben alle met elkander gemeen een’ langen staart 

en eene aarsvin, welke, steeds langer dan de kop, dezen meestal van 

meer dan twee tot meer dan vijf malen in lengte overtreft en zich 
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van nabij de buikvinnen tot nabij of aan de staartvin uitstrekt. Bij 
alle is de staart naar onderen kielvormig versmald. De rugvin, in- 

dien zij aanwezig is, neemt steeds slechts een klein gedeelte van den 

rug in en is altijd veel hooger dan breed of lang. Het kopschild 
is bij alle met de huid en gewooulijk voor een grooter of kleiner 

gedeelte zelfs met de nekspieren bedekt. Bij alle is de kieuwspleet 

wijd, het kieuwvlies veelstralig, het tusschenkieuwsvlies diep tot aan 

de basis ingesneden en zijn de neusgaten dubbel en de voorste nabij 

den vrijen snuitrand geplaatst. 

De Silurichthyoïden sluiten zich aan de Bagrichthyoiden, eensdeels 

door de geslachten Brontes en Astroblepus, welke men op de rei 

der Pimelodonten zou kunnen laten volgen, en anderendeels door het 

geslacht Schilbeichthys hetwelk na verwant is aan het geslacht Eu- 

tropius van de Pangasinen. Het geslacht Schilbeichthys staat onder de 

Schilbeïnen, wat volkomenheid van bewerktuiging betreft, boven aan, 

niet alleen door zijn zamengesteld tandenstelsel, zijne acht goed ont- 

wikkelde voeldraden en minder ontwikkelde aarsvin, maar ook door 

zijn meer ontwikkeld kopschild en rugvin en vrije oogen. 

Van Schilbeichthys af gaan rugvin, voeldraden en tandenstelsel in 

ontwikkeling terug. In de geslachten Micronema, Phalacronotus en 

Hemisilurus is de rugvin geheel verdwenen en ontwaart men nog slechts 

een onderhuidsch knobbeltje ter plaatse waar men de rugvin zou mee- 

nen aan te treffen. In het geslacht Phalacronotus zijn de voeldraden 

teruggebragt tot slechts twee haardunne bovenkaaksdraden, en tanden 

in kaken en gehemelte houden op te bestaan in het afrikaansche ge- 

slacht Siluranodon, vertegenwoordigd door Silurus auritus Geoffr. 

In den aard der rugvin, het aantal voeldraden en de bijzonder- 

heden van het tandenstelsel liggen de kenmerken ter groepering van 

de geslachten der Schilbeïnen. 

Beschouwt men ze met betrekking tot de geaardheid der rugvin, 

dan ontwaart men vier typen. 

Bij de eerste type ziet men die vin nog zamengesteld uit een’ ge- 

tanden doorn en eenige normale van een staande en met een vlies 

vereenigde stralen. 



Hiertoe behoorende geslachten Schilbe en Schilbeichthys. 
Bij de tweede type bestaat de rugvin nog wel uit eenige normale 

door een vlies van een gehoudene stralen, doch de doorn ontbreekt 

en is er tot een’ onverdeelden en ongetanden buigzamen straal terug 

gebragt. 

Tot deze type behooren de geslachten Wallago, Belodontichthys, Si- 

lurus, Silurodes, Pseudosilurus, Silurichthys en Siluranodon. 

Bij de derde type is de rugvin slechts in beginsel aanwezig en ver- 

tegenwoordigd door een’ enkel draadvormig straaltje, met hetwelk 

gewoonlijk 2 of 3 rudimentaire naauwelijks zigtbare straaltjes naauw 

vereenigd zijn, zonder vaneenscheidend vinvlies. 

Mijne geslachten Aryptopterus en Kryptopterichthys zijn daartoe terug 
te brengen. 

Bij de vierde type eindelijk is zelfs geen spoor van rugvin aanwe- 

zig, tenzij men als zoodanig zou willen beschouwen een onderhuidsch 

knobbeltje, hetwelk zich, hoezeer niet bij alle soorten, laat voelen ter 
plaatse waar men de rugvin zou verwachten. 

Deze type wordt vertegenwoordigd door de geslachten Micronema, 
Phalacronotus en Hemisilurus. 

Het tandenstelsel der Schilbeïnen biedt insgelijks talrijke verschei- 
denheden aan. 

Bij een der geslachten slechts worden de tanden gezegd geheel te 

ontbreken, t. w. bij het afrikaansche geslacht Siluranodon, hetwelk 
ik grond op Silurus auritus Geoffr. 

Bij de overige geslachten zijn wel zoowel kaken als gehemelte van 

tanden voorzien, maar in de schikking dier tanden merkt men meer- 

dere bijzonderheden op, welke, in verband met andere kenmerken, 

zeer geschikt zijn ter bepaling der geslachten zelve. 

Gewoonlijk zijn er in het gehemelte slechts ploegbeenstanden aan- 

wezig, welke dan in één enkelen band of in twee groepjes zijn ge- 

plaatst. Slechts bij een der geslachten, Schilbeichthys, zijn behalve 

de twee bandvormige groepjes ploegbeenstanden, twee afzonderlijke 

groepen gehemeltetanden aanwezig, welke aan de buitenzijde der D ? 

ploegbeensgroepen zijn geplaatst. 
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De geslachten, bij welke slechts ploegbeenstanden gevonden worden 
verdeeld in twee groepjes of bandjes, zijn Wallago, Belodontichthys, 

Pseudosilurus en Hemisilurus, maar zij hebben nog in het tandenstel- 

sel bijzonderheden, welke als eene spiegeling van nog andere belan- 
rijke kenmerken op hun generisch verschil duiden. Bij de geslachten 

Wallago en Belodontichthys zijn de ploegbeensgroepen langwerpig en 

in een scherpen hoek naar voren konvergerende, doch bij Wallago 

zijn de tanden in de kaken op talrijke reijen geplaatst en zuiver 

borstel- of priemvormig, terwijl de kaakstanden bij Belodontichthys 

slechts op drie van een staande reijen zijn geplaatst en aan de spits 

lansvormig. Bij Pseudosilurus daarentegen zijn de ploegbeenstanden 

geplaatst in twee vaneenstaande smalle bandjes welke op eene zelfde 

dwarsche lijn zijn gerangschikt, wat ook bij Silurus het geval schijnt te 

zijn, terwijl dezelfde tanden bij Hemisilurus twee van een staande ronde 
of ovale groepjes vormen. 

Bij alle overige geslachten, Schilbe, Silurus, Silurodes, Silurichthys 

Kryptopterus, Kryptopterichthys, Micronema en Phalacronotus, zijn de 

ploegbeenstanden op een enkelen onverdeelden dwarschen band geplaatst, 
maar die band is nu eens lang en zeer gebogen, daa weder lang en 

bijkans regt en soms zelfs zeer kort. De geslachten in deze rei kunnen 

slechts met meerdere juistheid bepaald worden door onder de ken- 

merken op te nemen die, welke gelegen zijn in de geaardheid of 

afwezigheid der rugvin, in het aantal voeldraden en in de verhouding der 

aarsvin tot de staartvin. 

Verdeelt men de Schilbeinen naar het aantal voeldraden, welke van 

8 tot 2 verschillen, dan behooren tot de 8- dradige geslachten Schilbe, 

Schilbeichthys en Siluranodon; tot de 6-dradige slechts Silurus; tot 

de 4- dradige Wallago, Belondontichthys, Pseudosilurus, Silurichthys, 

Silurodes, Kryptopterus en Micronema; en tot de 2- dradige Kryptop- 

terichthys, Phalacronotus en Hemisilurus. 

De verdeeling der Schilbeinen naar de geaardheid der rugvin schijnt 

mij toe het meest overeen te komen met de natuurlijke verwantschap- 

pen der geslachten, waarom ik die tot grondslag genomen heb van 

volgend diagnostisch overzigt. 
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I. Pinna dorsalis hymenophora spinifera. Cirri 8. 

Schilbe Valene. ex parte. Dentes vomero-palatini in vittam trans- 

versam indivisam dispositi. 

Schilbeichthys Blkr. Dentes vomero-palatini in thurmas 4 dispositi. 

II. Pinna dorsalis hymenophora anacantha. 

Wallago Blkr. Dentes maxillis multiseriati setacei. Oculi liberi. Cirri 4. 

Belodontichthys Blkr. Dentes maxillis triseriati lanceolati. Oculi velati 

Cirri 4. 

Silurus L. CV. ex parte. Cirri 6. Dentes vomero-palatini in vittam 

indivisam dispositi. Pinnae analis et caudalis unitae. 

Silurichthys Blkr. Dentes vomero-palatini in vittam indivisam dispositi. 

Cirri 4. Pinnae analis et caudalis unitae. Oculi superi. 

Silurodes Blkr. Dentes vomero-palatini in vittam indivisam dispositi. 

Cirri 4. Pinnae analis et caudalis non unitae. Oculi posteri. 

Pseudosilurus Dlkr. Dentes vomero-palatini in thurmas 2 distantes 

dispositi. Cirri 4. Oculi velati. Dentes maxillis multiseriati setacei. 

Siluranodon Blkr. Dentes nulli. Cirri 8. 

III. Pinna dorsalis rudimentaria e filo simplice vel composito formata. 

Vittam dentium vomero palatinorum indivisa. 

Kryptopterus Blkr. Cirri 4. 

Kryptopterichthys Blkr. Cirri 2. 

IV. Pinna dorsi nulla. 

Micronema Blkr. Vitta dentium vomero-palatinorum indivisa. Cirri 4. 

Phalacronotus Blkr. Vitta dentium vomero-palatinorum indivisa. Cirri 2. 

Hemisilurus Blkr. Dentes vomerini in thurmas 2 distantes collocati. 

Cirri 4. 

De bestaande beschrijvingen der Schilbeinen bezitten niet algemeen 

de naauwkeurigheid of uitvoerigheid dat men alle de soorten met juist- 

heid onder de boven opgestelde geslachten eene plaats zou kunnen 

aanwijzen. Indien ik zulks hieronder heb beproefd, is het slechts aan 

te merken als eene proeve, welke men, naarmate de kennis der soorten 

naauwkeuriger zal worden, zal kunnen verbeteren. 

De geheele groep bevat volgens den tegenwoordigen stand der we- 

tenschap, althans voor zoover ik heb kunnen nagaan, de volgende soorten. 
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Pseudosilurus malabaricus Blkr = Silurus malabaricus CV. . Hab. Hindost. 
„ cochinchinensis Blkr = Silurus cochinchinensis CV. . . » Cochin-China. 

„ xanthosteus Blkr = Silurus xanthosteus Richds. . . . » China. 

Kryptopterus mononema Blkr = Silurus mononema Blkr. . . » Java. 

» limpok Blkr = Silurus limpok Blkr. . . . . . . . » Sumatr., Born. 

„ micropus Blkr = Silurus eryptopterus Blkr. . . . . wv Sumatr., Born. 

Kryptopterichthys bicirrhis Blkr = Silurus bicirrhis CV. . . » Java,Sum., Born. 

„ palembangensis Blkr = Silurus palembangensis Blkr. . » Sumatra. 

VBIASBDe m SIuruselals«bl5re 9 95.99 B orneos 

"macroeephalus BIKE ME RS E 7 STUREA DEA 

Micronema typus Blkr = Silurus micronemus Blkr . . . . » Java, Sumatra. 

„ hexapterus Blkr = Silurus hexapterus Blkr. . . . . » Sumatra, Born. 

Phalacronotus micruropterus Blkr = Silurus phalacronotus Blkr. . » Sumatra, Born. 

» leptonema Blkr = Silurus leptonema Blkr. . . . . . » Sumatra. 

; micropogon Blkr = Silurus apogon Blkr= Silurus micro- 

posonsBlkr PM ER RS u mater Borm 
» siluroides Blkr = Ompok siluroides Lac. . . . . . » Ins. Sundaic. 

Hemisilurus heterorhynchos Blkr= Wallago heterorhynchos Blkr. ^ Sumatra. 

vESehilbetdess Bkr. ne TE 05 42 Boe ey Ufa ta borne 

Wat de amerikaansche groepen der Silurichthyoiden betreft, hare 

geslachten laten zich op de volgende wijze kortelijk kenmerken. 

Cetopsint. 

Cetopsis Ag. Cirri 6. Dentes vomerini et inframaxillares uniseriati, 

intermaxillares uni-vel pluriseriati. B. 9. Apertura branchialis angusta 
infera. Spinae dorsalis vel pectorales nullae. 

Trachelyopterint. 

Trachelyopterini CV. Cirri 6. Dentes maxillis tantum, pluriseriati. D. 

6. Pinna analis capite longior. Apertura branchialis angusta supera. 

Spinae dorsalis et pectorales. Vesica natatoria. 

Trichomycterint. \ 

Brontes CV. Pinna dorsalis ante ventrales incipiens. Cirri 2 supra- 
maxilares. Dentes maxillis omnes vel ex parte bifurcati. D. 4. 

Astroblepus CV. Pinna dorsalis capiti multo magis quam pinnae 

33 
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caudali approximata. Pinnae ventrales nullae. Cirri 2, supramaxillares. 
B. 4. Dentes? (parvi Val.). 

Nematogenys Gir. Pinna dorsalis ventralibus ex parte opposita Cirri 

6, nasales, supramaxillares, inframaxillares. Opercula anacantha. Den- 

tes maxillis setacei pluriseriati. 

Schilbeodes Blkr. Pinna dorsalis caudali magis quam capiti approxi- 

mata; analis caudali contigua. Cirn 8. 

Trichomycterus CV. Pinna dorsalis post ventrales inserta. Cirri 8. 

B. 7 vel 8. Operculum et interopereulum aculeata. Dentes maxillis 

pluriseriati. 

Pareiodon Kner. Pinna dorsalis post ventrales inserta. Cirri 4, utroque 

latere 2 supramaxillares (labiales). Dentes maxillis uniseriati incisivi. 

Operculum et interoperculum aculeata. (Vesica natatoria??.) 

Eremophilus CV. Pinna dorsalis anali ex parte opposita. Pinnae ven- 

trales nullae. Cirri 6, nasales, supramaxillares et inframaxillares. Den- 

tes maxillis pluriseriati. Operculum et interoperculum aculeata. B. 8. 

Vandellia CV. Pinna dorsalis anali ex parte opposita post ventrales 
incipiens. Cirri 2 supramaxillares. Dentes maxillis nulli?, vomerini 

uniseriati elongati. Praeoperculum angulo spinis armatum. 
De soorten, tot nog van de amerikaansche groepen bekend gewor- 

den, bepalen zich tot de volgende. 

Cetopsis coecutiens Ag. = Silurus coecutiens Lichtenst =. © lab: Brasilia: 

n candira Ág.-Silurus candiru Spix. . . . . . . .  » Brasilia. 
FAC HElTOPIERUSMCOTIACEUS ONE PE CR el) pe Mee anes or v Guyana. 

Bronteseeprenadillay Cheques CRC M c ME DLODAIS 

AstroblepussrixalvineVslumb RER ee v . Popoyan. 

Nematogenys inermis Gir = Trichomycterus inermis Guich. |. . —» Chili. 
Schibeodes gyrinus Blkr= Silurus gyrinus Mitch. (1). . . . .  »  Am.sept. 

(1) Silurus gyrinus, door Mitchill in 1818 reeds kortelijk doch onvoldoende beschreven, komt mij 

voor tot de Trichomycterini te behooren. De rugvin schijnt er veel nader bij de staartvin te zijn 

dan bij den kop en de aarsvin zou er zeer nabij de staartvin eindigen. Overigens 8 voeldraden, 

7 rugvin- en 16 aarsvinstralen. Misschien een middenvorm tusschen Trichomycterus en Nema- 

togenys. 
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Parerodonsmicrops Kner; 999 - 29205 79 RC ZB Borba 

Exemophilus" Mütisir Erumbu EN Se xc Tu IBorots: 

Mandelliascirrhosa CM 30902 LOEO vs s Para: 

Hoogst vermoedelijk voeden de stroomen van Amerika nog talrijke 
andere soorten, tot de bovenbedoelde groepen behoorende, welker ont- 
dekking aan nieuwe onderzoekingen overgelaten blijft. 

Het geheele aantal thans bekende Silurichthyoïden bedraagt vol- 

gens bovenstaande opsomming 66, van welke 47 komen op de oude 
wereld en slechts 19 op Amerika. 

WarLAGO Blkr. Zjangop. 

Pinna dorsalis unica radiosa bene evoluta hymenophora. Pinnae 
analis et caudalis unitae vel non unitae. Cirri 4, supramaxillares et 
inframaxilares. Dentes maxillis acuti multiseriati inaequales setacei 
mobiles. Dentes vomerini acuti in thurmas 2 obliquas distantes col- 
locati. Membrana branchiostega radiis 16 ad 20. Membrana inter- 
branchialis profunde incisa. Oculi liberi cute cephalica non velati, superi. 
Nares anteriores tubulatae. Maxilla inferior ante maxillam superiorem 
prominens. 
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Aanm. Onder alle geslachten der rugvindoornlooze Schilbeïnen is 
Wallago bij uitstek gekenmerkt door zijne niet met de huid des kops 
bedekte, vrije oogen. Het heeft dit kenmerk gemeen met Schilbeich- 

thys, waar ik het heb kunnen nagaan op de eenige daarvan bekende 
soort (Schilbeichthys garua Blkr) en misschien ook met Schilbe (wat 
ik niet kan onderzoeken), doch het is met geen dier geslachten te 

verwarren, zoowel wegens de afwezigheid van rugdoorn, de plaatsing 

der oogen boven de wijde bekspleet en de afwezigheid van slechts 4 

voeldraden, als wegens de geheel andere groepering der ploegbeens- 

tanden, welke in twee schuins overlangsche van elkander verwijder- 
de groepjes zijn geordend, en de buisvormige voorste neusopeningen. 

Wallago staat in verwantschap tusschen Silurus Blkr en Belodontich- 

thys Blkr. 

Silurus, slechts vertegenwoordigd door de sedert eeuwen bekende 

eenige europesche soort, heeft een’ anderen habitus dan Wallago, de 

ploegbeenstanden op eene andere wijze gerangschikt, staart- en aarsvin 

vereenigd en zes voeldraden. Ik weet niet of de oogen er vrij zijn of 

met de huid overtogen. 

Belodontichthys schijnt mij toe nog nader aan Wallago verwant te 

zijn, doch verschilt er zeer scherp van door zijne bedekte oogen, drie- 

reijige lancet-of pijlvormige kaakstanden en door de plaatsing der elkan- 

der zeer genaderde smalle ploegbeenstandbandjes op eene zelfde dwar- 
sche lijn. 

Ik ken met zekerheid van Wallago slechts twee soorten, welke zich 

berde in mijn kabinet bevinden. Waarschijnlijk is Silurus asotus L. eene 

derde daartoe te brengen soort, en het zou mij ook niet bevreemden in- 

dien Silurus triostegus Heck. en Silurus dauricus Pall. bleken tot Wallago 

te behooren, wat ik echter niet kan bepalen door het onvoldoende der 

daarvan gegevene beschrijvingen wat de geaardheid der oogen en van 

het tandenstelsel betreft. In allen gevalle zijn Silurus dauricus en Silurus 

triostegus geheel van Wallago Russelii en Wallago Leerii verschillende 

soorten met gave niet uitgerande staartvin en met deze vin vereenigde 
aarsvin. 

Mijne beide soorten zijn van elkander en van de verwante soorten te 
onderscheiden door de volgende kenmerken. 
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I. Pinna caudalis biloba cum pinna anali non unita. 

a. Rictus usque post oculos productus. Linea maxillarum anterior acutiuscula. 

Cirri inframaxillares angulum oris subattingentes. A. 86 ad 93. 
*v 

Wallago Russell Blkr. 

b. Rictus sub oculo desinens. Linea inaxillarum anterior valde obtusa. Cirri 

inframaxillares vix conspicui oculo non longiores. A. 67 ad 73. 

Wallago Leerii Blkr. 

Wallago Russellii Blkr. Verh. Bat. Gen. XXV Nalez. Ichth. Beng. 

p. 108. Atl. Silur. tab XXXVII fig. 1. Russells Tjangop. 

Wallag. corpore elongato compresso, latitudine 1} ad 14 in ejus altitudine, altitudine 7 

ad 5 in ejus longitudine absque, 8 ad 6 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite 

depresso compresso acuto 4% ad 4j in longitudine corporis absque, 5 fere ad 5! in longi- 

tudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 13 ad 2, latitudine 9 circiter in ejus 

longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 2 et paulo ad 21 in ejus longitudine; oculis 

totis ante angulum oris sitis, diametro 6! ad 10 in longitudine capitis, diametris 3 ad 54 

distantibus; linea rostro-dorsali capite concaviuscula nucha declivi rectiuscula vel convexius- 

cula; scuto capitis postice tantum musculis tecto sulco longitudinali cristam interparietalem 

gracilem totam subcutaneam attingente percursa; rostro depresso acuto linea anteriore acu- 

tiuscule rotundato; naribus distantibus, anterioribus margini rostri anteriori approximatis tu- 

bulatis; maxilla inferiore paulo ante maxillam superiorem prominente; dentibus valde conspicuis 

multiseriatis leviter curvatis, maxillis seriebus posterioribus seriebus anterioribus longioribus, utra- 

que maxilla in vittam v formen apice rotundatam dispositis; dentibus vomerinis in thurmas 2 

distantes oblongo-elongatas longitudinales postice divergentes collocatis; cirris supramaxilaribus 

stipite osseo oculo longiore suffultis pinnae analis partem anteriorem attingentibus, inframa- 

xilaribus gracilibus cute menti sub medio rictu insertis angulum oris vix attingentibus vel 

superantibus; rictu longiore quam lato longitudine 1} ad 1% in longitudine capitis; labiis 

gracilibus; maxilla inferiore inferne poris conspicuis longitudinaliter seriatis; operculo radiatim 

striato; osse scapulari brevi obtuso rotundato; linea laterali antice leviter curvata tunc.rectius- 

cula, tubulis contiguis inferne ramulum brevem edentibus notata ; axilla poro mucoso conspicuo 

nullo; pinna dorsali gracili acuta radio 1? radiis ceteris et capitis parte postoculari longiore; 

pinnis pectoralibus obtusis vel acutiusculis convexis 1} circiter in longitudine capitis, spina 

gracili parte ossea capitis parte postoculari breviore dentibus conspicuis nullis; ventralibus 

acutis vel obtusiuscule rotundatis pectoralibus duplo cireiter brevioribus; anali capite minus 

triplo longiore ante basin pinnae caudalis desinente; caudali profunde incisa lobis acutiuscule 

vel obtusiuscule rotundatis superiore inferiore longiore 7$ ad 8lin longitudine corporis; colore 
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corpore superne aureo-viridi vel nigricante-viridi, inferne margaritaceo vel argenteo vel flaves- 

cente; pinnis flavescente- vel dilute violascente-hyailnis fusco plus minusve arenatis. 

B. 18 ad 20. D. 1/4. P. 1/18 vel 1/14. V. 1/9. A. 86 ad 93. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Synon. Platvisch Nieuh. Gedenkw. Zee- en Lantr. p. 273, 

Wallagoo Russ. Corom. Fish. II p. 50 fig. 165. 

Silurus attu et Silurus atthu Bl. Schn. Syst. posth. p. 378 tab. 75. 

Silurus boalis Buch. Gang. Fish. p. 154, 875 tab. 29 fig. 49. 

Callichrus macrostomus Swns. Nat. Hist. Fish. 1I p. 306. 

Silurus wallagoo CV. Poiss. XIV p. 263. 

Silure wallagoo CV. Poiss. XIV p. 263. 

Schilbe boalis Syk. Fish. Dukh. Transact. Zoól. Soc. II p. 368 tab. 64 fig. 2. 
Silurus Mülleri Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. consp. p. 18. 

Wallagoo Mülleri Blkr, Diagn. Vischs. Sumatra Tient. I ad IV Nat. Tijdschr 

Ned. Ind. III p. 585. 

Poorram et Worshoorah Maratt. 

Wallagoo Indig. Vizagap. 

Boalis Bengal. 

Ata vel Attu calvu Tamul. 

Limpok djambal, Tjaba, Tjangop Mal. Batav. 

Hab. Java (Batavia, Udjong Krawang, Udjong Tangerang, Gempol), in fluviis. 

Jengala (Calcutta) in flumine Hooghly. 

Longitudo 13 speciminum 285” ad 503”. 

Aanm. De Tjangop is in de rivieren Tjitarum en Tjidani, welke 
zich in de baai van Batavia ontlasten, niet zeldzaam en wordt 

meermalen, doch meestal slechts in weinige voorwerpen te gelijk, te 

Batavia ter markt gebragt, waar zij slechts door minder gegoede 

Chinezen en inlanders wordt gekocht. Ik heb exemplaren gezien van 

ongeveer 3 voeten lengte, doch zij zou eene lengte van 6 voeten be- 
reiken. De zwemblaas is dikwandig en vormt een’ ruimen niet in 
kamers verdeelden langwerpig-eironden zak, welke met eene buis in de 

maag nabij den slokdarm uitmondt. De maag zelve vormt een’ grooten 
blinden zak en het darmkanaal is niet langer dan de aarsvin. Ik vond 

er overblijfselen in van soorten van Barbus. De lever bestaat uit 
tweehoekige langwerpige kwabben, welke met elkander vereenigd zijn 
en het bovenste gedeelte der maag omringen. 

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor dat Nieuhof dezen visch 
reeds heeft gekend en onder den naam van Platvisch kortelijk beschre- 
ven in de volgende woorden » De platvisch is ontrent een voet lang 
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„gladt van huit, zonder schubben en wijt van bek, maar blinkt als 
„zilver. Op den rugh is een smal vinnetje en aan ieder zijde een 
„klein vinnetje. Onder den buik, met steert met al is slechs een 
„vin. Deze visch heeft wel een goede smaak; maar is zoo hairigh dat 
„zij bij velen niet gegeten wordt. Zij houdt in versch water en wordt 
„met het net en hoek gevangen.” Deze beschrijving zou ook wel pas- 
sen op Pseudosilurus bimaculatus Blkr, doch daar Nieuhof elders ook 

op deze soort schijnt te duiden, is het vermoedelijk dat hij met zijnen 
platvisch onderwerpelijke soort heeft bedoeld. 

Sedert het begin dezer eeuw is zij door meerdere ichthyologen be- 
schreven en afgebeeld. 

De heer Valenciennes is geneigd aan te nemen, dat de soort, door 
Johann Gottlob Schneider in Bloch's Systema Ichthyologiae kortelijk 

beschreven en afgebeeld, dezelfde soort voorstelt als Russell’s Tjangop 

en deze meening is gegrond op het onderzoek van het voorwerp, het- 

welk Schneider bij zijne beschrijving diende. De afbeelding van 

Schneider is in meerdere opzigten onjuist, want de borstvindoorn is 
bij Russell's Tjangop niet getand, de staartvin niet afgerond of lan- 
cetvormig en het onder de huid verborgen kopschild heeft er niet de 
fontanelachtige verdieping nabij den grond van de tusschenwandbeens- 

kam, op de afbeelding van Silurus attu uitgedrukt. Russell gaf van 

Wallago Russelii het eerst eene vrij goede afbeelding. Ten onregte 
zegt hij echter, dat de eerste rugvinstraal er getand is, ofschoon overi- 
gens zijne beschrijving, voor zijn’ tijd, weinig te wenschen overlaat. 
Hij meldt dat de visch wegens zijnen sterken en tranigen smaak niet 

komt op de tafels der Europeanen en slechts gegeten wordt door de la- 
gere klassen der inlandsche bevolking. De wevers van de omstreken 
van het meer Ankapilly bezigen de met digte tandreijen bezette 
onderkaak tot het kaarden van de fijnste soort van katoen. 

Buchanan gaf van Wallago Russellii eene beschrijving en afbeelding 
onder den naam van Silurus boalis. Zijne afbeelding is beter dan 
die van Russell. In zijne beschrijving wordt te regt gezegd dat de 
eerste rugvinstraalen de borstvindoornen zonder tanden zijn. De soort 
zou door geheel Bengalen en Hindostan zeer gemeen zijn, soms eene 
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lengte van zes voeten bereiken en door de inlanders van Bengalen 
als eene goede spijs beschouwd worden. 

De heer Valenciennes trad in eenige meerdere bijzonderheden dan 
zijne voorgangers en zelfs in eenige osteologische , deze soort betreffende, 
maar gaf er geene afbeelding van. De soort, vroeger slechts bekend 

van Bengalen en Hindostan, werd door hem ook als eene bewoonster 
van Birmah aangeduid. 

De luitenant kolonel (sedert kolonel) W. H. Sykes beschreef de 
soort op nieuw in 1841 als eene bewoonster van Dekkan en publiceerde 

er voor de vierde maal eene afbeelding van onder den naam van 

Schilbe boalis, welke afbeelding echter de physiognomie der soort 

minder goed teruggeeft dan de Buchanansche. Het is de Poeram of 

Worshoera der Maratten. De heer Sykes vermoedde reeds, dat zij 

tot een van Silurus verschillend geslacht gebragt moest worden. Hij 
vond bij zijn voorwerp slechts 84 aarsvinstralen. 

Tot op mijne onderzoekingen was deze Wallago niet van den In- 

dischen archipel bekend. Toen ik haar te Batavia het eerst waarnam, 

hield ik haar voor eene eigene soort en beschreef haar kortelijk on- 

der den naam van Silurus Mülleri. Later, vooral na vergelijking van 

javasche met bengaalsche voorwerpen, erkende ik Silurus Müller: 

voor identisch met de boalis der Bengalezen en dus ook met Russell's 

Wallago. 

Wallago Leerüù Blkr, Vijfde bijdr. ichth. Borneo, Nat. Tijdschr 

Ned. Indië II p. 427, Atl. Silur. tab. XXXVII. Van Leer's 

Tjangop. 

Wallag. corpore elongato compresso, latitudine 1} ad 1} in ejus altitudine, altitudine 

4$ ad 5 in ejus longitudine absque, 5} ad 53 in ejus longitudine cuin pinna caudali ; capite 

depresso acuto 3% ad 4j in longitudine corporis absque, 4} ad 5 in longitudine corporis 

cum pinna caudali; altitudine capitis 1$ ad 12, latitudine 13 ad 1$ in ejus longitudine; 

altitudine capitis supra angulum oris 23 ad 3 in ejus longitudine; oculis ex parte supra 

angulum oris sitis, diametro 7 ad 9 in longitudine capitis, diametris 31 ad 5 distantibus; 

linea rostro-dorsali capite leviter concava, nucha convexa; scuto capitis postice tantum 

museulis tecto, sulco longitudinali cristam interparietalem gracilimam totam subcutaneam 

attingente percurso; rostro depresso linea anteriore obtuse rotundato; maribus distantibus , an- 

terioribus rostri margini anteriori approximatis tubulatis; maxilla inferiore ante maxillam 
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superiorem prominente; dentibus valde conspicuis multiseriatis leviter curvatis maxillis serie- 

bus posterioribus seriebus anterioribus longioribus, maxilla superiore in vittam formam ferri 

equini subreferentem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini referentem, vomerinis 

in thurmas 2 oblongas obliquas distantes collocatis; cirris supramaxillaribus stipite osseo oculo 

non breviore suffultis pinnae analis partem anteriorem attingentibus; cirris inframaxillaribus 

gracillimis cute menti paulo ante angulum oris insertis oculo non vel vix longioribus; rictu 

multo minus duplo latiore quam longo, longitudine 24 ad 22 in longitudine capitis; labiis 

angulum oris versus latis; maxilla inferiore inferne poris conspicuis longitudinaliter seriatis ; 

operculo striis numerosis divergentibus; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali 

antice leviter curvata, tunc recta, tubulis contiguis notata; axilla poro mucoso conspicuo 

nullo; pinna dorsali gracili acute rotundata parte capitis postoculari longiore; pinnis pecto- 

ralibus obtusis convexis capite absque rictu longioribus spina gracili parte ossea capitis parte 

postoculari breviore postice denticulis nullis vel oculo armato tantum conspicuis; pinnis ven- 

tralibus obtusiusculis convexis pectoralibus duplo fere vel plus duplo brevioribus; capite lon- 

gitudine minus quam 2! in longitudine pinnae analis; anali ante anali basin pinnae caudalis desi- 

nente; caudali profunde incisa lobis acutiuscule rotundatis superiore inferiore longiore 7 fere ad 

1i in longitudine totius corporis; corpore superne lateribusque olivaceo-fusco, vel profunde 

olivaceo fusco nebulato, inferne aurantiaco-olivascente vel margaritaceo fusco arenato: pinnis 

aurantiaco-vel roseo-olivascentibus vel fuscis, caudali basi vittula transversa curvata profunde 

violacea. 

Be T6 vele DE 1/4. PL/14vvel- 1/52. V5^179^ vel V/lOM AN Glande io. CHN eL 

lat. brev. 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Banka (Marawang), in fluviis. 

Borneo (Kahajan, Pontianak, Sintang, Sambas), in fluviis, 

Longitudo 6 speciminum 222" ad 490". 

Aanm. Even als bij enkele andere soorten van Silurichthyoiden 

merkte ik vroeger ook bij deze soort niet op de overigens zeer dun- 

ne, korte en ver achterwaarts op de huid der kin ingeplante voel- 
draden, welke een nader onderzoek mij evenwel geleerd heeft bij 

alle mijne voorwerpen aanwezig te zijn. Zij is bij den eersten oog- 

opslag van Wallago Russellii te onderkennen aan hare kortere bek- 

spleet, die onder het oog eindigt en aan de stompe horizontale afron- 

ding van snuit en onderkaak. Daar ik Wallago Russellii nooit van 

Sumatra, Banka en Borneo ontvangen heb en Wallago Leerii op Java 

niet schijnt voor te komen, is er eenige grond te vermoeden, dat Wal- 

lago Leerii op de genoemde eilanden de vervangster is van Wallago 

liussellui. Zij schijnt ook even groot te worden. 

24 
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BELODONTICHTHYS Dlkr. PijLTANDVISCH. 

Pinna dorsalis unica radiosa bene evoluta hymenophora. Pinnae 

analis et caudalis non unitae. Caput compressum, carinatum. Cirri 4, su- 

pramaxillares et inframaxillares. Dentes maxillis acuti pauciseriati inae- 

quales sagittaeformes. Dentes vomerini acuti in thurmas 2 obliquas distan- 

tes collocati. Membrana branchiostega radiis 14 vel 15. Membrana inter- 

branchialis profunde incisa. Oculi cute cephalica velati, superi. Nares 

utroque latere geminatae, anteriores tubulatae. Maxilla inferior ante 

maxillam superiorem prominens. 

Aanm. Belodontichthys is merkwaardig onder de Schilbeinen wegens 

zijnen zamengedrukten gekielden kop en driereijige lans- of pijlvor- 

mige kaakstanden, door welke kenmerken het van alle Schilbeinen 

verschilt. Het is een zeer natuurlijk geslacht, ook in habitus van alle 

overige verschillende en ten dezen opzigte staande tusschen Wallago 

en Pseudosilurus. Misschien heeft bij Belodontichthys ook eene ge- 

nerische beteekenis de buitengewoon ontwikkelde spitse borstvin, wel- 

ke bij de eenige tot nog toe bekende soort veel langer is dan de 
kop en baren doorn zeer slank en nergens geheel verbeend heeft. 

Het geslacht heeft overigens de rangschikking der ploegbeenstanden, 

het aantal voeldraden en de bovenstaande oogen van Pseudosilurus. 

Belodontichthys macrochir Blkr, Atl. Silur. tab. XXXVII fig. 2. 

Groothandige Pyltandvisch. 

Belodontichth. corpore elongato compresso, latitudine 2 circiter in ejus altitudine, alti- 

tudine 43 ad 53 in ejus longitudine absque, 5} ad 6j in ejus longitudine cum pinna cau- 

dali; capite compresso obtuse carinato acuto 45 ad 43 in longitudine corporis absque, 55 

ad 5! in longitudine corporis cum pinna caudali; alütudine capitis 12 ad 17, latitudine 2 

circiter in ejus longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 2} ad 21 in ejus longitu- 

dine; oculis superis ex parte supra angulum oris sitis, diametro 4 ad 5 in longitudine ca- 

pitis, diametro 1! ad 11 distantibus; linea rostro-dorsali capite concava nucha convexa; 

scuto capitis tota longitudine utroque latere musculis tecta, carina longitudinali mediana 

valde elevata gracili sulco longitudinali tota percursa; crista interparietali nulla; rostro 

depressiusculo acuto linea anteriore acutiuscule rotundato; naribus distantibus, anterioribus 

magis a rostri apice quam a naribus posterioribus distantibus tubulo oblique perforatis, 

anterioribus medio oculum inter et nares anteriores perforatis nom tubulatis; maxilla inferiore 
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dentibus anterioribus ante maxillam superiorem prominente; dentibus maxillis triseriatis in 

vittam acutangulam antice rotundatam dispositis vitta inframaxillari vitta intermaxillari 

longiore, dentibus utraque vitta distantibus sagittaeformibus serie extérna seriebus inter- 

nis brevioribus; dentibus vomerinis acutis parvis in thurmas 2 parvas obliquas parum 

distantes collocatis; rictu longiore quam lato, longitudine 21 ad 2} in longitudine capitis; 

labiis gracilibus;. cirris supramaxillaribus stipite osseo oculo vülgo longiore suffultis pinnae 

pectoralis basin superantibus vel analis partem anteriorem attingentibus; cirris inframaxilla- 

ribus gracillimis mento sub posteriore rictus parte insertis, oculo brevioribus, aetate provec- 

tis oculo nudo, juvenilibus ope lentis tantum conspicuis; mento poris conspicuis nullis; oper- 

culo striis aliquot divergentibus notato; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali 

antice leviter curvata tunc rectiuscula, tubulis contiguis notata; axilla poro mucoso conspi- 

cuo nullo; pinna dorsali gracili radio 1? radiis ceteris longiore, capitis parte postoculari vul- 

go breviore; pinnis pectoralibus acutis, basilatis, capite multolongioribus, spina gracili parte 

ossea capite breviore denticulis conspicuis nullis; pinnis ventralibus acutiusculis rotundatis 

pectoralibus plus triplo ad plus quadruplo brevioribus; anali eapite minus triplo longiore 

ante basin pinnae caudalis desinente; caudali profunde emarginata, lobis acute rotundatis 

superiore inferiore longiore 7 ad 8 circiter in longitudine totius corporis; colore superne 

dilute olivaceo, inferne margaritaceo; pinnis flavescente hyalinis, fusco plus minusve arena- 

tis; caudali basi interdum vittula transversa curvata violacea. 

By 14 vel 15. D. 1/3. P. 1/20 ad 1/22. V. 1/1 vel 1/9. A. 92 ad 96. ©. 1/11/71 et 

lat. brev. 

Synon. Wallago dinema Blkr, Vierde Bijdr. Ichth. Dorn. Nat. Tijdschr. Neërl. Ind. II 

p. 202. 

Laïs Mal. Bandjerm. 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Longitudo 6 speciminum 135" ad 820”, 

Aanm. Belodontichthys macrochie schijnt aan de beide grootste 

Soenda-eilanden eigen te zijn en daar beperkt te wezen tot de groote 
stroomen. Ik ontdekte deze soort in het jaar 1851, toen ik haar voor 

het eerst van Borneo ontving, 

noemde haar toen Wallago dinema, omdat ik haar volgens mijne toen- 

waar zij in de Barito-rivier leeft. Ik 

malige opvatting van het geslacht Wallago daartoe meende te moe- 

ten brengen en de onderkaaksdraden, welke trouwens haardun zijn 

en bij jonge voorwerpen moeijelijk te herkennen, mijner waarneming 

ontglipt waren. De soort tot mijn nieuw geslacht Belodontichthys 

brengende, heb ik ook haren onjuisten naam moeten veranderen en 

den nieuwen naam ontleend aan de buitengewoon groote en veelstra- 
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lige borstvinnen. Zeer opmerkelijk bij deze soort is de groote spier- 

massa onder armbeen en borstvingrond, die zich aan den borst- 
vingrond vasthecht en blijkbaar aan de borstvin eene sterke nederdalen- 

de beweging, als die der vleugels eens vogels, moet mogelijk maken. 

Situricutuys Blkr. 

Pinna dorsalis unica radiosa bene evoluta hymenophora. Pinnae analis 

et caudalis unitae. Cirri 4 supramaxillares et inframaxillares. Dentes 

maxillis acuti pluriseriati subaequales. Dentes vormerini acuti in thur- 

mam parvam indivisam collocati. Membrana branchiostega radiis 11 

ad 13. Membrana interbranchiales profunde incisa. Oculi eute cepha- 

lica velati superi. Nares anteriores tubulatae. 

Aanm. Het geslacht Silurichthys omvat eene andere vroep van 

Schilbeïnen, kenbaar aan onverdeelden zeer korten band der ploegbeens- 

tanden, 4 voeldraden, boven de bekspleet geplaatste oogen en geheele 

of slechts weinig uitgerande en met de aarsvin vergroeide staartvin. 

Zeer na verwant aan Silurodes, verschilt het daarvan echter eensdeels 

door den stand der oogen, welke bij Silurodes achter den bekhoek 

zijn geplaatst, waardoor de physiognomie eene geheel andere wordt, 

en ten andere doordien bij Silurodes de band ploegbeenstanden de ge- 
heele breedte van het gehemelte inneemt en de staartvin diep twee 

deelig is en geheel vrij van de aarsvin. Hoezeer deze verschillen, op 

zich zelve genomen, niet van gewigt genoeg zijn om ze als generisch 

te beschouwen, houd ik ze, in verband met elkander, van belang 

genoeg om de soorten, daartoe behoorende, onder een eigen geslacht te 

vereenigen en zulks vooral wanneer ik in aanmerking neem haren 

eigenaardigen habitus en een van Silurodes afwijkend profiel en 

kleurenstelsel. 

In mijn kabinet bevindt zich slechts eene enkele soort van Silu- 

Java voedt eene andere soort, richthys, mijne Silurichthys phaiosoma. 

mij slechts bekend uit eene afbeelding, nagelaten door Van Hasselt en 

ter zijner eere Silurichthys Hasseltii geheeten. Voorts meen ik tot het- 

zelfde geslacht te moeten brengen Silurus japonicus T. Schl. van Japan, 
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terwijl ik niet vreemd ben aan het vermoeden dat ook nog hiertoe 

behoort de soort, door den heer Basilewsky in zijne Ichthyoeraphia 

Chinae borealis (Nouveaux Mémoires de la Société inpériale des Na- 

turalistes de Moscou vol. X. 1855 p. 240 tab. 3 fig. 4) beschreven en 

afgebeeld onder den naam van Silurus asotus, alhoewel de groote 

lengte welke die soort gezegd wordt te bereiken (7 voeten) eerder aan 

eene Wallago doet denken. 

De beide archipelagische soorten laten zich naar volgend schema van 

de buiten indische en van elkander onderkennem. 

I. Pinna dorsalis ventralibus opposita. Maxilla inferior non prominens. 

a. Pinna caudalis integra convexa. Corpus marmoratum. 

Silurichthys Hasseltiù Blkr. 

b. Pinna caudalis oblique truncata vel leviter emarginata. Corpus fuscum imma- 

culatum. 

Silurichthys phaiosoma Dlkr. 

Silurichthys phaiosoma Dlkr. Atl. Silur. tab. XXXIX fig. 2. Bruine 
Silurichthys. 

Silurichth. corpore elongato compresso, latitudine 14 ad 1! in ejus altitudine, altitudine 6 

ad 64 in ejus longitudine absque, 8 fere ad 9 in ejus longitudine cum pinna candali; capite 

depressiusculo convexo acutiusculo 6! ad 7} in longitudine corporis absque, 82 ad 91 in longi- 

tudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 ad 1}, latitudine 14 ad 14 in ejus 

longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 2 circiter in ejus longitudine; oculis superis 

diametro 7 ad 8 in longitudine capitis, diametris 2} ad 3 distantibus; linea rostro-dorsali 

rostro convexa cetere capite nuchaque convexiuseula; scuto capitis postice tantum musculis tecto 

sulco longitudinali dimidio anteriore tantum diviso, postice foveis 6 p. m. profundiscute ablata 

tantum conspicuis ; crista interparietali trigona gracili sulco longitudinali percursa tota subcutanea ; 

rostro convexo linea anteriore obtuse rotundato; naribus distantibus anterioribus rostri margini 

anteriori approximatis tubulatis; maxilla inferiore maxilla superiore vix breviore ; dentibus parvis 

conspicuis curvatis , maxilla superiore in vittam semilunarem , maxilla inferiore in vittam formam 

ferri equini subreferentem, vomerinis in thurmam parvam minus vel vix duplo longiore quam 

latam dispositis; cirris supramaxillaribus stipite brevi osseo suffultis partem pinnae analis di- 

midii anterioris posteriorem attingentibus; cirris inframaxillaribus cute menti sub angulo 

oris circiter insertis cirris supramaxillaribus non vel paulo brevioribus; rictu parum obliquo, 
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latiore quam longo, longitudine 24 ad 2} in longitudine capitis; labiis angulum oris versus 

latis; operculo laevi.antice tantum carinis 2 humilibus divergentibus deorsum spectantibus; 

osse scapulari brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis contiguis notata; axilla poro 

mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali ventralibus opposita, gracili, acute rotundata, radio 1? 

parte capitis postoculari paulo vel non breviore; pinnis pectoralibus obtusiusculis convexis 

capite non vel paulo brevioribus, spina gracili parte ossea capitis parte postoculari vix vel 

non longiore postice denticulata; pinnis ventralibus rotundatis pectoralibus duplo circiter 

brevioribus; anali capite quintuplo circiter longiore: radiis posterioribus ceteris longioribus, 

postico toto cum pinna caudali unito; pinna caudali oblique non profunde emarginata lobis 

rotundatis superiore inferiore longiore 4 ad 4j in longitudine totius corporis; colore corpore 

pinnisque fusco; cirris aurantiacis fusco variegatis vel annalatis; caudali basin versus vitta 

transversa curvata nigricante- violacea. 

B. 9. D. 1/3. P. 1/8 vel 1/9. V. 1/5 vel 2/6. A. 53 ad 56. C. 13. lat. brev. inclus. 

Synon. Silurus phaiosoma Blkr , Vijfde Bijdr. ichth. Born. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. II p. 428. 

Hab. Banka (Marawang), in fluviis. 

Biliton (Tjirutjup), in fluviis. 

Borneo (Sambas, Kahajan), in fluviis. 

Longitudo 9 speciminum 81" ad 129". 

Aanm. Bij beide soorten van Silurichthys van Indischen Archipel 
is de rugvin boven de buikvinnen ingeplant. Reeds daardoor on- 

derscheiden zij zich van Silurichthys japonicus en Silurichthys Ba- 

silewskii, indien deze soorten inderdaad Silurichthyden zijn. De bei- 

de indische soorten schijnen binnen kleine afmetingen te blijven. Zij 

verschillen nog vrij aanmerkelijk van elkander, want hoezeer zij een’ 

kleinen kop en zeer slank ligchaam met elkander gemeen hebben, 

heeft Silurichthys Hasseltii de staartvin stomp afgerond, de achter- 

ste aarsvinstralen korter dan de voorste en middelste, waardoor de 

vereeniging van aarsvin en staartvin veel minder breed is, en voorts de 

onderkaaksdraden aanmerkelijk korter, het ligchaam bandachtig dwars 

gemarmerd, enz. 

Silurichthys Hasseltii Blkr Atl. Silur. tab. XX XIX fig. 1. Van Hasselt's 

Silurichthys. 

Silurichth. corpore elongato compresso, altitudine 71 circiter in ejus altitudine absque, 9 

circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; capite depresso convexiusculo 7 circiter in 

longitudine corporis absque, 82 circiter in longitudine corporis cum pinna caudali; oculis 

superis, diametro 8 p. m. in longitudine capitis, diametris 3 ad 4 distantibus; cirris supra- 
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maxillaribus 2" quartam pinnae analis partem attingentibus, inframaxillaribus basin pectoralium 

superantibus; pinna dorsali ventralibus opposita, acute rotundata, radio longisimo capitis parte 

postoculari non vel vix longiore; pinnis pectoralibus latis obtusis capite non vel vix brevioribus; 

ventralibus acutis pectoralibus minus duplo brevioribus; anali capite quintuplo circiter longiore, 

radiis posterioribus radiis mediis brevioribus, radio postico cum radio caudali inferiore unito ; 

caudali obtusa rotundata 6 et paulo in longitudine totius corporis; corpore superne olivaceo 

inferne dilutiore; capite corporeque nebulis transversis irregularibus plus minusve unitis fusco- 

violaceis nigricante limbatis submarmoratis; pinnis violascente-hyalinis , imparibus vittis gracili- 

bus transversis vel obliquis fusco-violaceis; cirris roseis violaceo-fusco annulatis. 

DAL Posi pe Veedy5 An 565 C. TO vel-14. 
Hab. Java (Tjisekat), in fluviis, 

Longitudo figurae descriptae 134", 

Aanm. De naauwkeurigheid waarvan de door Van Hasselt en Kuhl 

nagelatene afbeeldingen de bewijzen dragen en op welke ik elders 

reeds meermalen heb gewezen, doet mij niet aarzelen onderwerpelijke 

soort in de wetenschap te voeren. Zij schijnt op Java de vervangster 

te zijn van Silurichthys phaiosoma, welke tot nog toe slechts bekend 

is van Borneo, Biliton en Banka. 

SILURODES Blkr. 

Pinna dorsalis unica radiosa bene evoluta hymenophora. Pinnae 

analis et caudalis non unitae. Cirri 4, supramaxillares et inframaxil- 
lares. Dentes pluriseriati acuti, maxillis in vittam eurvatam, vomero- 

palatini in vittam gracilem transversam non interruptam dispositi. 

Membrana branchiostega radiis 11. Membrana interbranchialis profunde 

incisa. Oculi cute cephalica velati posteri. Nares anteriores tubulatae. 
Maxilla inferior ante maxillam superioren prominens. 

Aanm. Silurodes is onder de Schilbeinen met matig ontwikkelde doch 

doornlooze rugvin kenbaar aan zijne vier voeldraden, onverdeelden 

band ploegbeenstanden en achter- of zoo men wil onder-staande oogen. 
Door dit laatste karakter herkent men het bij den eersten oog- 

opslag van Silurichthys, waarvan het bovendien verschilt door een ge- 

heel anderen habitus, diep gespletene spitskwabbige staartvin, niet met 

de staartvin vereenigde aarsvin en doordien de band ploegbeenstanden 

de geheele breedte van het gehemelte inneemt. 



De beide soorten, welke ik van Silurodes bezit, hebben het profiel hol 

en de onderkaak aanmerkelijk voor de bovenkaak uitpuilende, teeke- 

nen, welke hier misschien ook eene generische waarde hebben. Zij 
laten zich kenmerken als volgt. 

I. Cim supramaxillares pinnae analis partem mediam vel anteriorem attingentes. 

Maxilla inferior vix ante maxillam superiorem prominens. 

Silurodes hypophthalnus Blkr. 

]L Cirri supramaxillares pinnam caudalem subattingentes. Maxilla inferior longe 

ante maxillam superiorem prominens. 

Silurodes macronema Blkr. 

Silurodus hypophthalmus Blkr. Atl. Silur. tab. XL fig. 2. Kortdradige 
Silurodes. 

Silurod. corpore elongato compresso, latitudine 2 ad 1} in ejus altitudine, altitudide 5 

fere ad 4! in ejas longitudine absque, 6 fere ad 5} in ejus longitudine cum pinna caudali ; 

capite depresso, acuto, 52 ad 6 et paulo in longitudine corporis absque, 64 ad 71 in lon- 

gitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 15 ad 12, latitudine 1} ad 1! in ejus 

longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 2} circiter ejus longitudine; oculis poste- 

ro-inferis inferne vix plus quam superne distantibus, diametro 4 ad 5 in longitudine capitis, 

superne diametris 2 fere ad 2? a se invicem remotis; linea rostro-dorsali capite concava 

nucha convexa; scuto capitis suleo longitudinali cristam interparietalem elongatam gracilem 

sulco percursam attingente toto diviso; rostro valde depresso linea anteriore obtuse ro- 

tundato; naribus distantibus anterioribus rostri margini anteriori approximatis brevi-tubulatis; 

maxilla superiore maxilla inferiore: paulo tantum breviore; dentibus bene conspicuis, maxil- 

la superiore in vittam semilunarem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini subre- 

ferentem, vomero-palatinis in vittam gracilem parum curvatam dispositis; cirris supramaxil- 

laribus basi stipite osseo suffultis pinnae analis partem anteriorem vel mediam attingentibus, 

inframaxillaribus gracillimis capite vulgo multo brevioribus; rictu multo minus duplo latiore 

quam longo, longitudine 22 ad 3 in longitudine capitis; labiis gracilibus; mento poris con- 

spicuis nullis; operculo striis aliquot divergentibus sed carina conspicua nulla; osse humera- 

li brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis contiguis notata; axilla poro mucosso 

conspicuo nullo; pinna dorsali gracili radio 1? radiis ceteris et capitis parte postoculari lon- 

giore; pinnis pectoralibus obtusiusculis vel acutiusculis convexis capite paulo longioribus, 

spina mediocri capite multo breviore postice denticulata; pinnis ventralibus obtusiuscule ro- 

tundatis pectoralibus triplo circiter brevioribus; anali capite quadruplo circiter longiore ante 

basin pinnae caudalis desinente; caudali profunde incisa lobis acutis superiore inferiore pau- 
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lo longiore 61 ad 6! circiter in longitudine totius corporis; colore corpore superne profun- 

de vel dilute olivascente, inferne margaritaceo; regione postscapulari macula rotunda majore, 

cauda ad mediam basin pinnae caudali macula rotunda parva, caudali basin versus vitta 

transversa curvata violaceis quasi subcutaneis; pinnis flavescente-hyalinis fusco plus minusve 

arenatis. 

B. 11. D. 1/3 (4). P. 1/12 ad 1/14. V. 1/6 vel 1/7. A. 76 ad 82, C. 1/15/1 et lat. brev. 

Syn. Silurus hypophthalmus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. consp. p. 20. 
Limpok Mal. 

Lais Lampong. 

Hab. Java (Batavia, Kediri), in fluviis. 

Sumatra (Palembang, Djambi, Pangabuang provinciae Lampong), in fluviis. 

Longitudo 25 speciminum 100" ad $06", 

Aanm. Silurodes hypophthalmus is eene op Java niet zeldzame 

soort, hoezeer op verre na niet zoo veelvuldig voorkomende als 

Pseudosilurus bimaculatus, met welke zij nuen dan gelijktijdig wordt 

gevangen. Bij geen mijner 20 voorwerpen reiken de bovenkaaks- 

draden tot de achterhelft der aarsvin, waardoor de soort zich onder- 

scheidt van Silurodes macronema, bij welke die draden tot of tot na- 

bij den grond der staartvin zich uitstrekken. Ik zou aan dit ken- 
merk op zich zelf minder hechten, indien het niet gesteund werd 

door een ander meer wezenlijk, gelegen in de verhouding der beide 

kaken tot elkander. Bij Silurodes hypophthalmus namelijk strekt de 
onderkaak, bij gesloten bek, zich slechts weinig voor de bovenkaak 
uit, doch bij Silurodes macronema rijst de onderkaak voor en boven 
de bovenkaak op, zoodat het symphysiale gedeelte van den onder- 
kaakstandband geheel voor de bovenkaak uitpuilt en nergens den bo- 
venkaakstandband aanraakt. 

Silurodes macronema Blkr. Atl. Silur. tab. XL fig. 1. Langdradige 
Silurodes. 

Silurod. corpore elongato compresso, latitudine 1$ ad 2 fere in ejus altitudine, altitudi- 
ne 5 circiter in ejus longitudine absque, 6 circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; 
capite depresso acuto 5} circiter in longitudine corporis absque, 61 circiter in longitudine 
corporis eum pinna caudali; altitudine capitis 13 circiter, latitudine 2 fere in ejus longitu- 
dine; altitudine capitis supra angulum oris 2 et paulo in ejus longitudine; oculis posteris, 
inferne vix plus quam superne distantibus, diametro 34 circiter in longitudine capitis, su- 

29 
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perne diametris 1} ad li a se invicem remotis; linea rostro-dorsali capite concava nucha 

convexa; scuto capitis sulco longitudinali cristam interparietalem gracilem acutam sulco per- 

cursam attingente toto diviso; rostro valde depresso linea anteriore obtuse rotundato; nari- 

bus distantibus, anterioribus rostri margini anteriori approximatis brevi-tubulatis; maxilla 

superiore maxilla inferiore muito breviore; dentibus maxime conspicuis, maxilla superiore in 

vittam semilunarem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini referentem , vomero-pa- 

latinis in vittam gracilem parum curvatam dispositis; cirris supramaxillaribus basi stipite osseo 

suffultis pinnam caudalem fere attingentibus, inframaxillaribus gracillimis capite brevioribus; 

rictu vix latiore quam longo, longitudine 22 circiter in longitudine capitis; labiis gracilibus; 

mento poris conspicuis nullis; operculo antice striis aliquot divergentibus sed carina conspicua 

nulla; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis contiguis notata ; axilla 

poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali gracili radio 1? radiis ceteris paulo et capitis 

parte postoculari multo longiore; pinnis pectoralibus obtusiusculis convexis capite non vel 

paulo longioribus, spina gracili capite multo breviore postice denticulis vix conspicuis; pin- 

nis ventralibus obtusiusculis rotundatis pectoralibus triplo ad quadruplo brevioribus; anali ca- 

pite multo minus quadruplo longiore ante basin pinnae caudalis desinente; caudali profunde 

incisa lobis acutis (partim abruptis); colore superne olivascente, inferne margaritaceo; pinnis 

flavescente-hyalinis fusco plus minusve dense arenatis; pinna caudali vittula curvata trans- 

versa violacea quasi subcutanea. 

BL, De A (1/3): 5p 485, V5.3 71: Ac 79. (CS /15 A eti Tat; brev. 

Synon. Silurus macronema Blkr, Vierde Bijdr. Ichth. Borneo, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 

II p. 208. 

Lais Mal. Bandjermas. 

Hab. Borneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Longitudo speciminis unici 140". 

Aanm. Ik heb deze soort vroeger ook vermeld als bij Palembang 

voorkomende, doch een nader onderzoek der van daar afkomstige 

voorwerpen heeft mij doen zien, dat zij hoogstens eene klimaatsver- 
scheidenheid van Silurodes hypophthalmus zijn, bij welke de boven- 

kaaksdraden tot nagenoeg over het midden der aarsvin reiken. 

Silurodes macronema is alzoo volgens den tegenwoordigen stand on- 

zer kennis tot Borneo beperkt, waar mijn eenig voorwerp nabij Ban- 

djermasin gevangen is. De soort heeft zeer groote verwantschap met 

Silurodes hypophthalmus, doch onderscheidt er zich voldoende van 

door grootere bekspleet en tanden, ver voor de bovenkaak uitsteken- 

de onderkaak (zoodat, bij gesloten bek, de band onderkaakstanden 
van voren geheel buiten den bek uitsteekt en de bovenkaakstanden 

niet raakt) en tot nabij de staartvin reikende bovenkaaksdraden. 



Pseupositurus Blkr. LIMPOK. 

Pinna dorsalis unica radiosa bene evoluta hymenophora. Pinnae 

analis et caudalis unitae vel non unitae. Cirri 4, supramaxillares et 

inframaxillares. Dentes maxillis acuti pluriseriati inaequales setacei 

mobiles. Dentes vomerini acuti in vittulas 2 transversas distantes dis- 

positi. Membrana branchiostega radiis 11 ad 15. Membrana inter- 

branchialis profunde incisa. Oculi cute cephalica velati superi vel 

postici. Nares anteriores tubulatae. 

Aanm. Onder de rugdoornlooze vierdradige Schilbeïnen zijn die 

soorten het talrijkste, bij welke de ploegbeenstanden op twee in eene 

dwarsche rei geplaatste groepjes of bandjes zijn gerangschikt en de kaaks- 
tanden borstelvormig en veelreijig. Ik breng alle die soorten tot eene eigen 

geslacht, hetwelk ik Pseudosilurus noem. Het is aan den eenen kant 

verwant aan Silurus, waarvan het verschilt door zijne 4 voeldraden, van 

eenstaande groepen ploegbeenstanden en anderen habitus, en aan den 

anderen kant aan Silurodes, waarvan het voornamelijk afwijkt door de 
splitsing der ploegbeenstanden in twee vaneenstaande groepjes. Ik 

bezit 4 soorten van Pseudosilurus, twee van den Indischen archipel 

en twee van Bengalen, doch ik breng daartoe nog eenige andere soorten, 

welke ik slechts ken uit daarvan bestaande beschrijvingen en afbeeldin- 
gen, en van welke het gedeeltelijk nog onzeker is of zij inderdaad tot 
dit geslacht behooren. Slechts een nader onderzoek naar de natuur 

kan hieromtrent uitspraak doen. 
Voor zoover ik kan nagaan zijn tot nu toe ongeveer 11 soorten 

min of meer bekend geworden welke tot het geslacht Pseudosilurus 

te brengen zijn. Bij nagenoeg alle soorten is de onderkaak langer dan de 

bovenkaak; slechts Pseudosilurus cochinchinensis (Silurus cochinchi- 

nensis maakt daarop eene uitzondering. Bij verre weg de meeste soorten 
voorts is de aarsvin niet met de staartvin vereenigd en de staartvin zelve 

tweekwabbig. Hierop maken echter uitzonderingen Pseudosilurus 

xanthosteus (Silurus xanthosteus Richds.) en Pseudosilurus cochinchi- 

nensis Blkr. De overige soorten zijn grootendeels zeer onvoldoende 
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beschreven en het is zelfs moeijelijk ze, naar de bestaande beschrij- 
vingen, van elkander te onderscheiden. Meerdere hebben eene donkere 

vlek in de achterschouderbladsteek. Zij schijnen nog het beste te 

onderscheiden te zijn naar de lengte der voeldraden , de betrekkelijke 

hoogte des ligchaams en lengte van den kop, den vorm van het profiel 
en (binnen zekere grenzen) de getallen der aarsvinstralen en lengte en 

bewapening van de borstvindoornen. Eene nieuwe studie dier soorten 

is evenwel noodig, hetzij om de soortelijke teekenen scherper te on- 

derscheiden, hetzij om misschien te doen zien, dat enkele soorten slechts 

als nominale zijn te beschouwen. 

De soorten van Pseudosilurus zijn echte zuid-aziatische vormen. Zij 

komen voor van Afghanistan af tot aan de Chinesche zee en leven op 
de groote Soenda-eilanden in den vorm van Pseudosilurus bimaculatus 

en op Sumatra en Banka in eene soort, vroeger door mij onder den 
naam van Wallago leiacanthus beschreven. 

Voor zooveel de bestaande gegevens toelaten, kan men de thans 
bekende soorten van den Indischen archipel naar volgend schema van 

elkander en van de overige bekende soorten onderscheiden. 

I. Pinna caudalis biloba non cum pinna anali unita. Maxilla inferior prominens. Cirri 

supramaxillares pinnas ventrales vel analem attingentes. Latera inferne pinnaque 

analis maculis nullis 
a. Linea rostro-dorsalis concava. A. 57 ad 66. Spina pectoralis denticulata. Caput 

4L ad 4} in longitudine corporis absque pinna caudali. Cirri inframaxillares 

oculo non vel vix longiores. 

Pseudosilurus bimaculatus Blkr. 

b. Linea rostro-dorsalis rectiuscula vel convexiuscula. A. 54 ad 57. Spina pectoralis 

non denticulata. Caput 5 fere ad 5% in longitudine corporis absque pinna cau- 

dali. Cirri inframaxillares capite non vel vix breviores. 

Pseudosilurus leiacanthus Blkr. 
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Pseudosilurus bimaculatus Blkr. Atl. Silur. tab. XXXIX fig. 3. Twee- 

vlekkige Limpok. 

Pseudosilur. corpore elongato vel subelongato compresso, latitudine 13 ad 1} in ejus 

altitudine, altitudine 41 ad 4 fere in ejus longitudine absque, 5 ad 41 fere in cjus longitu- 

dine cum pinna caudali; capite depresso acuto 41 ad 4j in longitudine corporis absque, 55 

ad 51 in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1% ad 15, longitudine 2 

ad 1? in ejus longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 23 ad 2} in ejus longitudine; 

oculis subsuperis diametro 54 ad 7} in longitudine capitis, diametris 2} ad 3} distantibus; 

linea rostro-dorsali capite concava, nucha convexa; scuto capitis postice tantum musculis tecto 

suleo longitudinali cristam interparietalem brevem gracilem subcutaneam attingente percurso; 

rostro depresso linea anteriore obtuse rotundato ; naribus distantibus, anterioribus rostri margini 

anteriori approximatis tubulatis; maxilla inferiore ante maxillam superiorem valde prominente; 

dentibus valde conspicuis pluriseriatis leviter curvatis, maxillis seriebus posterioribus seriebus 

anterioribus longioribus, maxilla superiore in vittam semilunarem, maxilla inferiore in vittam 

formam ferri equini subreferentem, vomerinis in vittulas 2 graciles distantes transversas 

dispositis; cirris supramaxillaribus stipite osseo oculo non vel vix breviore suffultis basin pec- 

toralium superantibus et junioribus vulgo radios anales anteriores attingentibus; cirris inframaxilla- 

ribus gracilibus sub angulo oris vel vix ante angulum oris insertis oculo vulgo brevioribus ; rictu 

obliquo, latiore quam longo, longitudine 22 ad 3 in longitudine capitis; labiis angulum oris versus 

latis; maxilla inferiore inferne poris parum conspicuis longitudinaliter seriatis; operculo laevi 

carinis vulgo 2 parum conspicuis divergentibus; osse scapulari brevi obtuso rotundato; linea 

laterali antice leviter curvata tunc recta, tubulis contiguis notata; axilla poro mucoso con- 

spicuo nullo; pinna dorsali gracili acute vel acutiuscule rotundata radiis 2 anterioribus radiis 

ceteris et capitis parte postoculari longioribus; pinnis pectoralibus obtusis rotundatis capite paulo 

brevioribus, spina gracili parte ossea capitis parte postoculari non vel paulo longiore postice 

denticulata; pinnis ventralibus acutiuscule vel obtusiuscule rotundatis pectoralibus duplo circiter 

brevioribus; anali capite triplo circiter longiore, cum basi pinnae caudalis vix vel non unita; 

pinna caudali sat profunde oblique emarginata, lobis vulgo obtuse rotundatis superiore inferiore 

longiore 6, ad 7 in longitudine totius corporis; corpore superne dilute ad profunde olivaceo, 

inferne margaritaceo, ubique frequenter fusco arenato; regione postscapulari macula rotunda 

violacea tota ejus longitudine ab apertura branchiali remota et dimidio ejus superiore linea 

laterali percursa; pinnis dilute roseo-vel flavescente-hyalinis, fusco plus minusve dense arenatis; 

caudali basin versus vitta transversa curvata violacea. 

B. 12: vel 18. D. 1/8. P. 1/12 ad 1/14. V. 1/7 vel 1/6. A. 57 ad 66. C. 1/15/1 vel 

2/15/2 lat. brev. incl. 

Synon. Weekvis Nieuhof Gedenkw. Zee- en Lantr. fig. 

Witvisch Nieuh. ibid. p. 276. 

Ikan Marate Betina Valent. Oost Ind. II p. 507 fig. 513? 

Pabia ou Carbauw Ren. Poiss. Mol. tab. fig. 91? 

Silurus bimaculatus Bl. Ausl. Fisch. VIII p. 24 tab. 364, Dl. Schn. Syst. posth. p- 
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377?, CV. Poiss. XIV p. 267, Blkr Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav 

consp. p. 19. McClell. Coll. Fish. Chusan Cale. Journ. Nat. Hist. IV p. 401? 

Silurus binotatus Van Hass. Mss. 

Callichrus bimaculatus Swains. Nat. Hist. Fish. IL p. 806. 

Silure à deux taches CV. Poiss. XIV. p. 267. 

Wallago bimaculatus Blkr, Nat. T. Ned. Ind. 

Sewaley Tranquebar. 

Limpok Mal. Jav. 

Hab. Java (Batavia, Tjikao, Gempol), in fluviis. 

Sumatra (Benculen), in fluviis. 

Borneo (Pengaron), in fluviis. 

Longitudo 30 speciminum 106" ad 284". 

Aanm. De gewone Limpok is zeer algemeen in de rivieren der 
residentie Batavia, doch wordt weinig als voedingsmiddel geacht, zelfs 
bij de geringere klassen der bevolking, zoodat zij slechts nu en dan ter 

markt wordt gebragt wanneer de vangsten door talrijkheid en grootte 

van individuën van eenig belang worden om ze te verkoopen ter droo- 

ging en inzouting. Zij schijnt niet langer te worden dan 3 decime- 
ters, althans heb ik nooit voorwerpen gezien, grooter dan het groot- 

ste mijner verzameling. In den regel echter hebben de gevangen 
wordende individuën eene lengte van tusschen 1507 en 200". 

Maag en darmkanaal en zwemblaas zijn gebouwd als bij Wallago Rus- 

selli Blkr. De Limpok voedt zich voornamelijk met kleine Cyprinoïden. 

Hoezeer ik er niet aan twijfel dat de Limpok dezelfde soort is als 

Silurus bimaculatus van de groote Histoire naturelle des Poissons , 

komt het mij zeer onzeker voor of Silurus bimaculatus van Bloch 

met die van den heer Valenciennes identisch is. 

Nieuhof heeft den Limpok blijkbaar gekend en onder den naam van 

Witvisch beschreven en onder dien van Weekvis afgebeeld. Zijne af- 

beelding is zeer goed herkenbaar en vertoont zelfs de achterschouder- 

streeksvlek, doch een der bovenkaaksdraden heeft er foutievelijk het 

voorkomen als of hij van de onderkaak ontspringt. Nieuhof's beschrijving 

luidt als volgt. » Witvisch is ontrent zoo groot als de wijting. De buik 

» hanght rondt uit, de rugh is recht, en de bek staet om hoogh. De 

„steert in gespleten als een vork. Op de rugh is een vin en van den 
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dE 

„buik tot de steert is het vol kleine vinnetjes (de aarsvinstralen). Het 

„lijf is gestreept als de graten van een visch. Voor aen de bek zit- 

„ten twee lange lellen. Deze visch is zeer zoet van smaek; hoewel 

„zij beter gekookt als gebraden smaekt.” 

Minder zeker is het, dat Valentijn’s afbeelding, in de synonymie 

aangehaald, tot onderwerpelijke soort betrekking heeft, en hetzelfde laat 
zich zeggen van de aangehaalde afbeelding van Renard, welke naar die 

van Valentijn gekopiëerd schijnt te zijn, tenzij beide afbeeldingen, 

kopiën zijn van eene niet uitgegevene afbeelding. Valentijn geeft on- 

der den naam van het mannetje van den Marate-visch eene afbeelding, 

welke veeleer eene Notopterus voorstelt en, als het wijfje van denzelfden 

visch, de aangehaalde figuur, welke wegens hare bovenkaaksdraden, borst- 

vindoorn en lange aarsvin alle aanleiding geeft haar te houden voor 

eene zeer gebrekkige voorstelling van Pseudosilurus bimaculatus. Trou- 

wens, Valentijn, zijn werk voornamelijk te Amboina zamenstellende, 

waar zoowel de zoetwater- Siluroïden als de Notopterinen niet voorkomen, 

zal beide visschen slechts naar gebrekkige teekeningen of naar on- 

naauwkeurige herinneringen van Java hebben gekend. 
Wat Bloch’s Silurus bimaculatus betreft, indien de malabarsche soort 

inderdaad dezelfde mogt zijn als de onderwerpelijke, is hare afbeelding 

zeer onnaauwkeurig, stellende zij het ligchaam veel te slank, den kop 

te klein en de achterschouderstreekvlek in het geheel niet voor, enz. 

Het komt mij ook voor dat de soort van Chusan, door den heer Mac- 

Clelland als eene varieteit van Silurus bimaculatus Bl. vermeld, even- 

zeer tot eene eigene soort kan behooren, vermits er van gezegd 

wordt dat alle 4 voeldraden korter zijn dan de kop. 
In eene vroegere bijdrage heb ik ook onder de synonymen van Si- 

lurus bimaculatus CV. opgebragt Lacepéde's Ompock siluroide (Poiss. 

V. p. 50). Sedert ik echter zoo talrijke vormen van Schilbeinen ont- 

dekte zonder rugvin of slechts van een rugvindraadje voorzien, ben ik 

van meening veranderd en geloof ik thans dat Lacépède inderdaad eeno 

soort voor oogen had, welke tot een mijner rugvinlooze geslachten 

behoort en wel tot het geslacht Phalacronotus. 

De Limpok is nog nader verwant aan meerdere harer geslachtsgo- 
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noten van Zuid-Azié dan aan Pseudosilurus leiacanthus. Ik ben in de 
gelegenheid Pseudosilurus bimaculatus te vergelijken met twee naauw 

verwante bengaalsche soorten, mij eenige jaren geleden door den heer 

Cantor toegezonden en in wetenschap reeds bekend onder de namen 

Wallago of Silurus anastomus en microcephalus. Beide deze soorten 

verschillen zeer stellig van Pseudosilurus bimaculatus door slanker 

ligehaam, wat zeer in het oog valt bij vergelijking van voorwerpen 

van gelijke lengte. Bovendien heeft Pseudosilurus anastomus slechts 

50 tot 52 aarsvinstralen, terwijl dit getal bij Pseudosilurus bimacula- 

tus stijgt tot 66 en zelfs bij kleinere voorwerpen nergens minder is 

dan 57. Voorts zijn bij Pseudosilurus anastomus de onderkaaksdra- 

den zoolang of nog langer dan het achteroogsgedeelte van den kop, 

terwijl zij bij den Limpok slechts met moeite zijn waar te nemen en 
niet langer of korter dan de oogen (1). 

Pseudosilurus microcephalus Dlkr heeft wel minstens even talrijke 

aarsvinstralen als de Limpok, maar ook hier zijn de onderkaaksdra- 

den veel langer, terwijl er de kop aanmerkelijk kleiner is en onge- 
veer 51/; maal gaat in de lengte van het ligchaam zonder de staart- 

vin. Daarentegen gaat de kop bij voorwerpen van den Limpok van 

gelijke grootte als mijn voorwerp van Pseudosilurus microcephalus 

slechts 42/3 tot 42/, malen in dezelfde lengte. 

Ten opzigte der overige verwante soorten kan ik slechts aanstip- 

pen, wat de bestaande beschrijvingen desbetrekkelijk leeren. Aan 

die beschrijvingen ontbreekt echter nagenoeg alles, wat omtrent soor- 

telijke verschillen behoorlijke inlichting zou kunnen geven. 

Silurus malabarieus CV. zou 15 kieuwstralen hebben en sterke ge- 

tande borstvindoornen. 

Silurus pabda Buch. schijnt de onderkaak buitengewoon hoog te 

hebben, het ligchaam met talrijke onregelmatige vlekken geteekend, 

de oogen meer bovenstaande, de bovenkaaks- zoowel als de onder- 

(1) Ik twijfel er thans zeeraan of mijne Pseudosilurus anostomus wel dezelfde soort is als Silurus 

anostomus CV. (Poiss. XV p. 269 fig. 410). Deze soort toch schijnt aanmerkelijk hooger vaa lig- 

chaam te zijn en 58 tot 60 aarsvinstralen te bezitten, 
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kaaksdraden langer en 54 aarsvinstralen. 

Silurus canio Buch. of Silurus mysoricus CV. zou het ligchaam slanker 

hebben dan Pseudosilurus bimaculatus, de borstvindoornen ongetand , 

72 tot 76 aarsvinstralen en de lengte van den kop bijkans 6 maal in 

de lengte des ligchaams. 

Silurus punctatus Cant. schijnt herkenbaar te zijn aan 2 overlangsche 
reijen zwarte vlekken, welke zich langs de zijden onder de zijlijn bevinden. 

Bij Silurus sinensis McCl. eindelijk zouden de bovenkaaksdraden 
niet langer zijn dan de kop, de borstvindoornen getand en de aars- 
vin met 54 stralen (1). 

Pseudosilurus xanthosteus en Pseudosilurus cochinchinensis behooren 

tot eene andere type, kenbaar aan gave, met de aarsvin zamengegroeide, 

staartvin. 

Pseudosilurus leiacanthus Blkr. Atl. Silur tab. XLI fie. 1. Gladdoor- 
nige Limpok. 

Pseudosilur. corpore elongato vel subelongato compresso, latitudine 14 circiter in ejus 

altitudine, altitudine 51 ad 42 in ejus longitudine absque, 52 ad 64 in ejus longitu- 

dine eum pinna caudali; capite depresso acuto 5 fere ad 53 in longitudine corporis absque, 

53 ad 7 fere in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 2 fere ad 12, 

longitudine 1% ad 1! in ejus longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 2 et pau- 

lo in ejus longitudine; oculis subsuperis diametro 6 ad 7 in longitudine capitis, diametris 34 

ad 4 distantibus; linea rostro-dorsali declivi recta nullibi concava; scuto capitis postice tan- 

tum musculis tecto, sulco longitudinali eristam interparietalem brevem gracilem subcutaneam 

attingente percurso; rostro depresso linea anteriore truncato; naribus distantibus anterioribus 

rostri margini anteriori approximatis tubulatis; maxilla inferiore ante maxillam superiorem 

paulo prominente; dentibus parvis conspicuis pluriseriatis, maxillis seriebus posterioribus se- 

riebus anterioribus longioribus, leviter curvatis, mobilibus, maxilla superiore in vittam sub- 

semilunarem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini subreferentem , vomerinis in 

vittulas 2 graciles distantes transversas dispositis; cirris supramaxillaribus stipite osseo oculo 

non vel vix breviore suffultis pinnae analis 2” quintam partem attingentibus; cirris inframaxil- 

laribus gracilibus cute menti sub angulo oris vel paulo post angulum oris insertis capite 
l paulo longioribus vel non aut vix brevioribus; rictu obliquo duplo circiter latiore quam 

longo, longitudine 3 ad 3 et paulo in longitudine capitis; labiis angulum oris versus latis ; 

maxilla inferiore inferne poris parum conspicuis longidinaliter seriatis; operculo laevi carinis 

(1) Silurus chinersis. Lac., misschien dezelfde soort als Silurus sinensis MeCl., heeft volgens de 

door Lacépède gegevene afbeelding talrijke doukere ronde vlekken op de aarsvin. 

96 
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vel striis conspicuis- nullis ; osse scapulari brevi obtuso rotundato; linea laterali antice leviter 

curvata, tunc recta, tubulis contiguis notata; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna 

dorsali gracili acute rotundata capitis parte postoculari longiore; pinnis pectoralibus obtusis 

rotundatis capite paulo longioribns, spina gracili parte ossea capitis parte postoculari non vel vix 

longiore postice denticulis nullis vel vix conspicuis; pinnis ventralibus acutiuscule rotundatis 

pectoralibus plus duplo brevioribus; anali capite plus triplo longiore, cum basi pinnae cau- 

dalis unita; pinna caudali oblique mediocriter emarginata lobis acutiuscule rotundatis lobo supe- 

riore lobo inferiore longiore 5} ad 6! in longitudine totius corporis; colore corpore superne 

fusco vel olivaceo inferne dilutiore, ventre margaritaceo vel fusco; pinnis fuscis vel flavescen- 

tibus dense fusco arenatis; caudali basin versus vittula transversa curvata profuude violacea; 

macula interdum postscapulari rotunda violaceo-nigra. 

B. 11. D. 1/3. V. 1/6 vel 1/7. A. 54 ad 57. C. 2/18/1 vel 2/13/1 vel 2/12/1 lat. brev. 

incl. 

Synon. Silurus sp. nov. Dlkr, Bijdr. ichth. Banka, Nat. T. Ned. Ind. III p. 443. 

Wallago leiacanthus Blkr, Nalez. ichth. Banka, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. V p. 189. 

Dawon bambu Indig. Bencul. 

Habit. Sumatra (Benculen), in fluviis. 

Banka (Marawang), in aquis dulcibus. 

Longitudo 4 speciminum 87” ad 189". 

Aanm. Onder de soorten van Pseudosilurus met uitpuilende on- 

derkaak, ingesneden staartvin en vrije aarsvin is onderwerpelijke ge- 

makkelijk herkenbaar aan haar bol profiel en ongetanden borstvindoorn. 

Vergeleken met Pseudosilurus bimaculatus, onderscheidt zij zich bo- 

vendien nog door slanker ligchaam, veel langere onderkaaksdraden, 

aanmerkelijk kleinere en digter bijeenstaande tanden, meer boven- 

staande oogen, kleineren kop, enz. Mijne voorwerpen zijn alle bruin, 

doeh deze kleur, veroorzaakt door de tallooze spikkels waarmede het 

ligchaam is bedekt, is waarschijnlijk niet standvastig en slechts eigen 

aan de in troebele of modderige plaatsen levende voorwerpen, even 

als zulks met vele andere soorten van verschillende geslachten en fa- 

miliën het geval is. 

Tot kort geleden kende ik deze soort nog slechts van het eiland 

Banka. Onder het afdrukken van dezen arbeid ontving ik ook een 

klein voorwerp van den heer Van Ophuysen, gevangen in de zoete 

wateren van Benkoelen. Op bladzijde 40 moet in de kolom Suma- 
tra alzoo nog aangeduid worden, dat Pseudosilurus leiacanthus ook 

dit eiland bewoont, terwijl op bladzijde 43 de eenige soort moet weg- 
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vallen, welke daar als aan Banka eigen is opgebragt. De cijfers in 

de kolommen Sumatra op bladz. 41 van de totalen der Siluroïden 

en Siluren moeten om dezelfde reden met 1 vermeerderd worden en 

alzoo veranderd in 53 en 56. 

Krypropterus Dlkr. RUGDRAADVISCH. 

Pinna dorsalis unica rudimentaria filiformis. Pinnae analis et cau- 

dalis non unitae. Cirri 4, supramaxillares et inframaxillares. Dentes 

acuti pluriseriati, maxillis in vittam curvatam, vomerini in vittam 

transversam non interruptam dispositi. Membrana branchiostega radiis 

10 ad 12. Membrana interbranchialis profunde incisa. Oculi cute cepha- 

lica velati, posteri. Nares anteriores tubulatae. -Maxillae aequales vel 

superior inferiore longior. 

Aanm. Mijn kabinet bevat zeven goed gekenmerkte soorten van 
Schilbeïnen, bij welke de rugvin is teruggebragt tot een enkel of 

zamengesteld kort draadje. Gewoonlijk bestaat dit draadje uit drie tot 

vier rudimentaire stralen, doch deze liggen zoo naauw tegen den 

voorsten draad aan, dat men dien draad, zonder onderzoek met lens en 

mes of naald, als een enkelen. zou beschouwen. Het vinvlies, bij de 

vorige geslachten nog tusschen de stralen uitgespannen en der vin 

eene eenigzins waaijervormige gedaante gevende, ontbreekt hier of dient 

hoogstens slechts om de rudimentaire stralen tot een bundeltje te ver- 
eenigen. | 

Bij de herziening mijner Silurichthyoïden meende ik aanvankelijk de 

bedoelde 7 soorten tot een enkel geslacht te vereenigen, doch sedert 

heb ik ze, op grond van het verschillend aantal voeldraden en van 

bijzonderheden in het tandenstelsel, gebragt tot twee geslachten, welke 

ik, om het ze kenmerkende en hunne onderlinge verwantschap eenig- 

zinsaan te duiden, genoemd heb Kryptopterus en Kryptopterichthys. 

Het geslacht Kryptopterus is kenbaar aan de aanwezigheid van on- 

derkaaksdraden, welke bij Kryptopterichthys ontbreken. In tegenstel- 

ling met Kryptopterichthys heeft het ook nog de bijzonderheid, dat 
1 de ploegbeenstandgroep er inderdaad bandvormig is en een grooter 

of kleiner gedeelte der breedte van het gehemelte inneemt, terwijl bij 
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alle mijne vier soorten van Kryptopterichthys de ploegbeenstanden 
slechts een klein langwerpig-ovaal plekje bestaan. Achterstaande oogen, 

niet voor de bovenkaak uitpuilende onderkaak , vrije aarsvin en diep ge- 

pletene staartvin hebben beide geslachten met elkander gemeen. 
Van Kryptopterus ken ik drie soorten: Kryptopterus mononema, 

Kryptopterus limpok en Kryptopterus micropus, welke naar volgend 

schema gemakkelijk herkenbaar zijn, hoezeer zij door nog talrijke an- 
dere teekenen van elkander verschillen. 

I. Cir inframaxillares oculo breviores Dentes intermaxillares in vittam formam 

ferri equini referentem dispositi. 

Kryptopterus micropus Blkr. 

II. Cirri inframaxillares capite multo longiores. Dentes intermaxillares in vittain 

parum curvatam vel subsemilunarem dispositi. 

a. Linea rostro-dorsalis valde concava. Cirri supramaxillares posteriorem quar- 

tam pinnae analis partem attingentes. 

Kryptopterus limpok Blkr. 

b. Linea rostro-dorsalis rectiuscula. Cirri supramaxillares anteriorem pinnae 

analis partem. attingentes. 

| Kryptopterus mononema Blky. 

Kryptopterus macropus Bills Atl Silur tabs, XL fies 9: Kleinvin- 

nige Rugdraadvisch. 

Kryptopter. corpore elongato compresso, latitudine 14 ad 12 in ejus altitudine, al- 

titudine 5! ad 423 in ejus longitudine absque, 61 ad 5! in ejus longitudine cum pinna 

caudali; capite depresso acuto 54 ad 61 in longitudine corporis absque, 6} ad 7j in lon- 

gitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1! ad 13, latitudine 13 ad 14 in 

ejus longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 2! ad 2! in ejus longitudine; oculis 

posteris magis deorsum quam sursum spectantibus diametro 3 circiter in longitudine capitis, 

superne minus quam inferne distantibus, diametro 1} ad 1? a se invicem remotis; linea ros- 

tro-dorsali parum declivi rectiuscula vertice tantum interdum concaviuscula; scuto capitis 

sulco longitudinali cristam interparietalem trigonam acutam brevem sulco lato pereursam 
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attingente toto diviso; rostro depressiusculo convexo linea anteriore obtuse rotundato; nari- 

bus distantibus, anterioribus rostro margini anteriori approximatis brevi-tubulatis; maxilla 

superiore maxilla inferiore longiore et latiore; dentibus parvis acutis plariseriatis subaequa- 

libus, maxillis in vittam formam ferri equini referentem vel subreferentem lateribus quam 

medio latiorem, vomerinis in vittam gracilem leviter curvatam pupilla longiorem dispositis; 

cirris supramaxillaribus gracilibus pinnam pectoralem vix vel non attingentibus, inframaxil- 

laribus mento paulo ante angulum oris insertis gracillimis oculo brevioribus; rictu multo 

minus duplo latiore quam longo, longitudine 22 ad 3 in longitudine capitis; labiis gracili- 

libus; mento poris conspicuis nullis; operculo carinis conspicuis nullis; osse humerali brevi 

obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis contiguis notata; axilla poro mucoso conspicuo 

nullo; pinna dorsali filiformi brevi e radiis 2 vel 1 coalitis simplicibus oculo non vel vix 

longioribus et 2 vel 1 rudimentarii brevissimis composita; pinnis pectoralibus acutis con- 

vexis capite multo longioribus, spina gracili parte ossea toto capite longiore vel non brevi- 

ore postice denticulis parum conspicuis; pinnis ventralibus valde parvis pectoralibus sex- 

tuplo vel septuplo brevioribus; anali capite minus quadruplo longiore, ante basin pinnae 

caudalis desinente; caudali profunde incisa lobis acutis subaequalibus 6 ad 7 in longitudine 

totius corporis; colore corpore superne dilute olivascente, inferne margaritaceo; pinnis fla- 

vescente-hyalinis fusco plus minusve arenatis; macula postscapulari vel vitta pinna caudali 

nullis. 

B. 10 vel: 11. D. fil. 1 vel 2 coal et 1 vel 2 rudiment. P. 1/13 ad 1/15. V. 1/5 vel 

1/6. A. 64 ad 70. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Synon. Silurus eryptopterus Blkr, Nieuwe Bijdr. ichth. Borneo, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. 

Ip 270: 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin, Sambas, Sintang), in fluviis. 

Longitudo 24 speciminum 80" ad 190”. 

Aanm. Deze soort is gemakkelijk herkenbaar aan hare naar on- 

deren konvergerende oogen, kortere onderkaak dan bovenkaak, hoef- 
ijzervormige banden kaakstanden, zeer kleine buikvinnen, lange borst- 

vindoornen, korte voeldraden, enz. De onderkaaksdraden zijn zoo 

dun, dat zij zich slechts met eene goed vergrootende lens en zelfs 

dan nog moeielijk laten waarnemen. Die draden zijn, toen ik de 

soort het eerst beschreef, mijner waarneming ontglipt doch thans, nu 

ik in het bezit ben van talrijke voorwerpen, heb ik ze standvastig 
aanwezig bevonden. Minder moeijelijk is de waarneming der overi- 

gens zeer kleine rugvindraadjes. Kryptopterus micropus schijnt op 

Borneo zeer algemeen verbreid te zijn, wat is op te maken uit de 
T talrijkheid, waarmede zij in mijne verzamelingen van Borneo voorkwam 
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en uit de verschillende stroomgebieden (Barito, Kapoeas, Sambas) 
in welke zij gevangen zijn. Van Sumatra ontving ik slechts een 
voorwerp van 156". 

Kryptopterus limpok Dlkr, Atl. Silur. tab. XLIII fig. 2. Langdradige 

Rugdraadvisch. 

Kryptopter. corpore elongato compresso, latitudine 13 ad 2 in ejusaltitudine, altitudine 

4! ad 51 in ejus longitudine absque, 51 ad 6% in ejus longitudine cum pinna caudali; 

capite depresso acuto 61 ad 6! in longitudine corporis absque, 73 ad 82 in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1} ad 11, latitude 12 ad 11 in ejus longi- 

tudine; altitudine capitis supra angulum oris 2% circiter in ejus longitudine; oculis posteris, 

diametro 3ad 3Lin longitudine capitis, superne non minus quam inferne distantibus , diametro 

13 ad 2 a se invicem remotis; linea rostro-dorsali capite valde concava , nucha valde convexa; 

scuto capitis sulco longitudinali cristam interparietalem trigono-lanceolatam sulco lato percursam 

attingente toto diviso; rostro depresso leviter convexo, linea anteriore valde obtuse rotundato ; 

naribus distantibus anterioribus rostri margini anteriori approximatis brevi-tubulatis; maxillis 

aequalibus; dentibus parvis acutis pluriseriatis subaequalibus, maxillis in vittam gracilem 

semilunarem, vomerinis in vittam brevem transversam vix curvatam dispositis; cirris supra- 

maxillaribus posteriorem quartam partem pinnae analis attingentibus, inframaxillaribus cute 

menti ante angulum oris insertis pinnae analis radios anteriores longe superantibus ; rictu 

duplo circiter latiore quam longo longitudine 4 circiter in longitudine capitis; labiis angulum 

oris versus latis; mento poris conspicuis nullis; operculo carinis 2 humilibus divergentibus 

tripartito; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis contiguis notata; 

axila poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali filiformi brevi e radiis 2 contiguis basi coalitis 

simplicibus inaequalibus oculo non vel vix longioribus composita; pinnis pectoralibus con- 

vexis acutiusculis vel obtusiusculis capite longioribus, spina valida parte ossea capite paulo bre- 

viore margine anteriore concava postice denticulatà ; pinnis ventralibus acutiuscule rotundatis pec- 

taralibus triplo circiter brevioribus; anali capite quintuplo circiter longiore ante basin pinnae cauda- 

lis desinente; caudali profunde incisa lobis acutis , lobo superiore lobo inferiore paulo longiore 5! 

ad 7 in longitudine totius corporis : colore corpore superne olivaceo inferne margaritaceo; regione 

postscapulari macula rotundata violascente quasi subcutanea; pinnis flavescente-hyalinis fusco 

plus minusve arenatis; caudali basi vitta curvata transversa violascente. 

B. 11 vel 12. D. fil. 2 coalit. P. 1/14. V. 1/7 vel 1/8. A. 76 ad 88. C. 1/14/1 et lat. brev. 

Synon. Silurus limpok Blkr, Diagn. Nieuw. Vischs. Sumatra Tient. Iad IV, Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. III p. 5$3. 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Borneo (Pontianak, Kahajan), in fluviis. 

Longitudo 6 speciminum 132" ad 271". 

Aanm. Kryptopterus limpok schijnt op Sumatra en Borneo Kryp- 
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topterus mononema van Java te vervangen. Beide soorten laten zich 

gemakkelijk van elkander onderkennen door het verschil in habitus, 

voornamelijk te weeg gebragt door de rigting der snuit-ruglijn, welke 
bij Kryptopterus mononema zeer weinig hol is. Voorts zijn bij onder- 

werpelijke soort de voeldraden langer en de kop grooter met betrekking 

tot het ligchaam, de staartvin niet medegerekend, terwijl er de oper- 

kelkammen duidelijk zigtbaar zijn, welke bij Kryptopterus mononema 

ontbreken, en de achterschouderstreek met eene violette vlek ge- 

teekend is, welke vlek insgelijks bij Kryptopterus mononema ontbreekt. 

Kryptopterus mononema Blkr, Atl. Silur. tab. XLIII fig. 1. Javasche 

Rugdraadvisch. 

Kryptopt. corpore elongato compresso, latitudine 2 fere in ejus altitudine, altitudine 54 

circiter in ejus longitudine absque, 6 et paulo circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; 

capite depresso acuto 72 circiter in longitudine corporis absque, 9 ad 9 fere in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 14 circiter, latitudine 11 circiter in ojus longi- 

tudine; altitudine capitis supra angulum oris 2$ ad 8 in ejus longitudine; oculis posteris 

diametro 4 circiter in longitudine capitis, superne non minus quam inferne distantibus, dia- 

metris 21 circiter a se invicem remotis; linea rostro-dorsali declivi rectiuscula vertice tantum 

concaviuscula; scuto capitis sulco longitudinali eristam interparietalem trigonam brevem sul- 

co lato percursam attingente toto diviso; rostro depressiusculo convexo linea anteriore valde 

obtuse rotundato; naribus distantibus, anterioribus rostri margini anteriori approximatis bre- 

vi-tubulatis; maxillis aequalibus; dentibus parvis acutis pluriseriatis subaequalibus, maxillis 

in vittam gracilem semilunarem, vomerinis in vittam brevem transversam vix curvatam dis- 

positis; cirris supramaxillaribus secundam quartam pinnae analis partem attingentibus vel 

subattingentibus, inframaxillaribus cute menti ante angulum oris insertis basin ventralium 

paulo superantibus; rictu duplo circiter latiore quam longo, longitudine 35 ad 4 in longi- 

tudine capitis; labiis angulum oris versus latis; mento poris conspicuis nullis; operculo cari- 

nis conspicuis nullis; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis con- 

tiguis notata; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali filiformi brevi e radiis 2 con- 

tiguis basi coalitis simplieibus inaequalibus oculo vel non vix longioribus composita; pinnis 

pectoralibus latis convexis capite longioribus, spina mediocri parte ossea capite vix breviore 

postice denticulis vix conspicuis; pinnis ventralibus acutiusculis vel rotundatis peetoralibus 

triplo circiter brevioribus; anali capite quintuplo circiter longiore, ante basin pinnae caudalis 

desinente; pinna caudali profunde incisa lobis acutis 65 ad 63 in longitudine totius corporis ; 

colore corpore superne dilute olivaceo, inferne margaritaceo; pinnis flavescente-hyalinis fusco 
plus minusve arenatis; macula postscapulari et vittula caudali nullis conspicuis. 

B. 10 vel 11. D. fil. 2. coalit. P. 1/14. V. 1/7. A. 76 ad 79. C. 1/15/1-et lat. -brev. 
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Syn. Silurus mononena Blkr, Verh. Bit. Gen. XXI, I, Nieuwe Bijdr. Silur. Java p. 8 

Limpok Javan. 

Hab. Java (Surakarta), in fluviis. 

Longitudo 2 speciminum 250” et 272’, 

Aanm. Ik ontdekte deze soort in 1846 te Soerakarta, waar de 

twee beschrevene voorwerpen in de rivier Pepeh werden gevangen. 

Het vindraadje heeft het voorkomen enkel te zijn, doch bij nader 

onderzoek blijkt het uit twee bijeengevoegde en aan de basis eng met 

elkander verbondene draadjes te bestaan, van welke het achterste 

korter is dan het voorste. Hetzelfde ontwaart men bij Kryptopterus 

limpok en Kryptopterus micropus. Onderwerpelijke soort houdt het 

midden tusschen de twee genoemde, Zij heeft het weinig gebogene 

profiel van Kryptopterus micropus, doch beantwoordt in alle andere 

opzigten, voeldraden en vinbouw meer aan Kryptopterus limpok. De 

voeldraden, alhoewel zeer ontwikkeld, zijn echter nog aanmerkelijk 

korter dan bij Kryptopterus limpok. Voorts ook zijn er de oogen 

kleiner en minder onderstaande en is bij mijne voorwerpen geen 

spoor waar te nemen van de violette achterschouderbladsvlek. 

KrryrroePrrericuruijs Dlkr. GLADRUG. 

Pinna dorsalis unica radiosa rudimentaria filiformis vel subfiliformis. 

Pinnae analis et caudalis non unitae. Cirri supramaxillares. Dentes 

acuti pluriseriati, maxillis in vittam curvatam, vomerini in thurmam 

brevem dispositi. Membrana branchiostega radiis 8 vel 9. Membra- 

na interbranchialis profunde incisa. Oculi cute cephaliea velati, posteri. 

Nares anteriores tubulatae. Maxilla superior prominens. 

Aanm. Hoe na ook aan Kryptopterus verwant en daarvan voor- 

namelijk slechts verschillende door de afwezigheid van onderkaaksdraden 

het zamenedrongen zijn der ploesbeenstanden in een kort zeer klein 

groepje, heeft Kryptopterichthys, althans te oordeelen naar de vier mij 

daarvan bekende soorten, bovendien een’ eenigzins anderen habitus, te 

weeg gebragt door eene meerdere zamengedr ongenheid des ligchaams. De 
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vier soorten, in mijn kabinet aanwezig, schijnen binnen kleinere afmetin- 
gen te blijven dan de soorten van Kryptopterus, bereikende geen mijner 

talrijke voorwerpen de lengte van de kleinste mijner soorten van Kryp- 

topterus (Kryptopterus micropus). 

Alle mijne vier soorten van Kryptopterichthys hebben met elkan- 

der gemeen, dat de bovenkaak er bij gesloten’ bek een weinig voor 

de benedenkaak uitpuilt, dat de oogen er achterstaande zijn, de 
staartvin diep ingesneden, de aarsvin vrij, de buikvinnen zeer klein 
en de voeldraden tot of over het begin der aarsvin reikende. Alle 
na aan elkander verwant, verschillen zij slechts door kenmerken, ge- 

legen in de betrekkelijke hoogte des ligchaams, in de betrekkelijke grootte 

des kops, in den vorm der profiellijn, de lengte der voeldraden, 

de aan- of afwezigheid van achterschouderstreekvlek, enz. 

Naar die kenmerken laten zij zich in volgend schema brengen. 

1. Caput 6% ad S in longitudine totius corporis. Linea rostro-dorsalis concava. à D 

n. Corpus latitudine 34 ad 31 in ejus longitudine absque pinna caudali. Macula 
2 D 

postscapularis violacea. Cirri pinnae analis radios anteriores attingentes. 

Kryptopterichthys palembangensis Blkr. 

b. Corpus altitudine 3% ad 4 in ejus longitudine absque pinna caudali. Macula 

postscapularis nulla. Cirri pinnae analis 2m vel 3" quartam partem attingentes 

Kryptopterichthys lais Blkr. 

c. Corpus altitudine 4 ad 43 in ejus longitudine absque pinna caudali. Macula 
postscapularis violacea. Cirri vulgo ventrales rarius analem attingentes. 

Kryptopterichthys bicirrhis Blkr. 

JI. Caput 54 circiter in longitudine totius corporis. Linea rostro-dorsalis declivis 
rectiuscula. 

a. Corpus altitudine 42 circiter in ejus longitudine absque pinna caudali. Macu- 

la postscapularis nulla. Cirri pinnae analis 2™ tertium partem attingentes. 

Kryptopterichthys macrocephalus Blkr. 



290 

Kryptopterichthys palembangensis Blkr, Atl. Silur. tab. XLII fig. 3. 
Palembangsche Gladrug. 

Kryptopterichth. corpore elongato vel subelongato compresso, latitudine 2 ad 2 et paulo in 

ejus altitudine, altitudine 3} ad 3! in ejus longitudine absque, 4? ad 4 et paulo in ejus 

longitudine cum pinna caudali; capite depresso, acutiusculo, 53 ad 6 in longitudine corporis 

absque, 62 ad 7 et paulo in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1} 

circiter, latitudine 12 ad 1! in ejus longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 21 ad 

2} in ejus longitudine; oculis posteris magis deorsum quam sursum spectantibus, diametro 

21 circiter in longitudine capitis, superne minus quam inferne distantibus, diametro 1 et paulo 

ad 1j a se invicem remotis; linea rostro-dorsali vertice concava nncha convexa; scuto capitis 

suleo longitudinali eristam interparietalem trigonam brevem acutam sulco percursam attingente 

toto diviso; rostro depressiusculo convexo linea anteriore obtuse rotundato; naribus anterioribus 

rostri margini approximatis brevi-tubulatis; maxilla superiore maxilla inferiore paulo longiore 

et latiore; dentibus parvis acutis pluriseriatis subaequalibus, maxilla superiore in vittam se- 

milunarem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini subreferentem, vomerinis in thur- 

mam parvam vix longiorem quam latam dispositis; cirris gracilibus pinnae analis radios 

anteriores attingentibus vel fere attingentibus; rictu duplo circiter latiore quam longo, longi- 

tudine 3} ad 4 in longitudine capitis; labiis gracilibus; mento poris conspicuis nullis; oper- 

culo carinis conspicuis nullis; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis 

contiguis notata; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali filiformi e filo oculo vix 

breviore et radiis 2 vel 1 rudimentariis filo contiguis composita; pinnis pectoralibus acutius- 

culis vel obtusiuseulis convexis capite multo longioribus, spina gracili parte ossea capite paulo 

vel vix longiore postice denticulis nullis vel ope lentis tantum conspicuis; pinnis ventralibus 

parvis rotundatis pectoralibus plus quadruplo brevioribus; anali eapite quadruplo circiter lon- 

giore ante basin pinnae caudalis desinente; caudali profunde incisa lobis acutis superiore 

inferiore paulo longiore 5! ad 53 in longitudine corporis; colore corpore superne dilute olivascente- 

hyalino, inferne margaritaceo; regione postscapulari macula rotunda violacea quasi subcuta- 

nea; pinnis flavescente-hyalinis fusco plus minusve arenatis. 

B. 8 vel 9. D. fil. 1 et2 vel 1 rudim. P. 1/11 vel 1/12. V. 1/5. A. 61 ad 70. C. 1/15/1 

et lat. brev. 

Syn. Silurus palembangensis Blkr, Diagn. beschr. vischs. Sumatra Tient. I ad IV, Nat 
Tijdschr. Ned. Ind. III p. 584. 

Hab. Sumatra (Palembang, Lahat), in fluviis. 

Longitudo 7 speciminum 180" ad 169". 

Aanm. De hier beschrevene Kryptopterichthys staat in verwantschap 

tusschen Kryptopterichthys bieirrhis en Kryptopterichthys lais. Van eerst- 

genoemde soort verschilt zij door veel hooger ligchaam en meer hol pro- 

fiel, van laatstgenoemde insgelijks door hooger ligchaam, kortere voeldra- 

den en de aanwezigheid eener ronde violette achterschouderstreekvlek. 
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Terwijl ik Kryptopterichthys bicirrhis van alle drie groote Soenda- 
eilanden heb ontvangen, is mij onderwerpelijke soort slechts van 

Sumatra's oosthelft, Kryptopterichthys macrocephalus slechts van Suma- 
tra’s westhelft en Kryptopterichthys lais slechts van Borneo geworden. 

Het schijnt alzoo dat de drie laatstgenoemde soorten tot Borneo of 
Sumatra beperkt en daaraan eigen zijn. 

Kryptopterichthys laïs Blkr. Atl. Silur. tab. XLII fig. 2. Borneosche 
Gladrug. 

Kryptopterichth. corpore subelongato vel elongato compresso, latitudine 2 et paulo in ejus alti- 

tudine, altitudine 4 ad 3; in ejus longitudine absque, 5 ad 42 in ejus longitudine cum pin- 

na caudali; capite depresso acutiusculo 54 ad 6} in longitudine corporis absque, 7 fere ad 

7} in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 ad 11, latitudine 11 ad 

1i in ejus longitudine; oculis posteris magis deorsum quam sursum spectantibus, diametro 

2} circiter in longitudine capitis, superne minus quam inferne distantibus , diametro 1! ad 

1; a se invicem remotis; linea rostro-dorsali capite et nucha valde concava; scuto capitis 

sulco longitudinali cristam interparietalem trigonam brevem acutam sulco percursam attin- 

gente toto diviso; rostro depressiusculo convexo, linea anteriore obtuse rotundato; naribus 

distantibus anterioribus margini rostri anteriori approximatis brevi-tubulatis; maxilla superiore 

maxilla inferiore paulo longiore et latiore; dentibus acutis parvis pluriseriatis subaequalibus , 

maxilla superiore in vittam parum curvatam, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini 

subreferentem, vomerinis in thurmam brevem dispositis; cirris gracilibus 2" vel 3° quartam 

partem pinnae analis attingentibus; rictu duplo circiter latiore quam longo, longitudine 31 ad 

4 in longitudine capitis; labiis gracilibus; mento poris conspicuis nullis; operculo carinis 

conspieuis nullis; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis contiguis 

notata; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali filiformi e filo oculo vix breviore 

et radiis 3 ad 1 brevissimis radimentariis filo contiguis composita; pinnis pectoralibus acu- 

tiuseulis vel obtusiusculis convexis capite multo longioribus, spina gracili parte ossea paulo 

breviore denticulis nullis vel ops lentis tantum conspicuis; ventralibus parvis rotundatis 

pectoralibus plus quadruplo brevioribus; anali capite quadruplo circiter breviore, ante basin 

pinnae caudalis desinente; pinna caudali profunde incisa lobis acutis subaequalibus 5! ad 6 

et paulo in longitudine totius corporis; colore corpore superne olivascente-hyalino, inferne 

margaritaceo; pinnis flavescente-hyalinis fusco plus minusve arenatis. 

B 8 vel 9: D. fil. 1 et 8 ad 1 rudim. P. 1/10 vel 1/11. V. 1/5? A. 58 ad 66. C. 

1/15/1 et lat. brev. 

Syn. Silurus lais Dlkr, Vijfde Dijdr. ichth. Borneo, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. II p. 423. 

Hab. Borneo (Sambas, Bandjermasin, Kahajan), in fluviis. 

Longitudo 3 speciminum 75” ad 125”. 
~ 
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Aanm. Deze soort is opmerkelijk door hare physiognomie, te weeg 

gebragt door de holle snuitruglijn en door den nog achter den rug- 

vindraad stijgenden rug, die daardoor een als gebogcheld voorkomen 

heeft. Zij is na verwant aan Kryptopterichthys bicirrhis doch onder- 
scheidt zich daarvan nog, behalve door haar 1m het oog vallend eigen- 

aardig profiel, door hooger ligehaam en langere voeldraden en afwe- 

zigheid van achterschouderstreekvlek. Wat haar profiel betreft nadert 

zij meer tot Kryptopterichthys palembangensis, doch zij verschilt ook 

daarvan genoegzaam door slanker ligchaam, langere voeldraden en 

afwezigheid der bovenoksel- of achterschouderstreek vlek. 

Kryptopterichthys bicirrhis Blkr. Atl. Silur. tab. XLII fig. 1. Tweedra- 
dige Gladrug. 

Kryptopterichth. eorpore subelongato vel elongato compresso, latitudine 1i ad 2 in ejus 

altitudine, altitudine 42 ad 4 in ejus longitudine absque, 5! ad 4% in ejus longitudine cum 

pinna eaudali; capite depresso acutiusculo 6 ad 61 in longitudine corporis absque, 7 et 

paulo ad 8 in longitudine corporis eum pinna caudali; altitudine capitis 1! ad 17, latitu- 

dine 13 ad 1! in ejus longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 23 ad 2} in ejus 

longitudine; oculis posteris magis deorsum quam sursum spectantibus, diametro 2! ad 3 in 

longitadine capitis, superne minus quam inferne distantibus, diametro 1l circiter a se invicem 

remotis; linea rostro-dorsali declivi vertice tantum concaviuscula ; scuto capitis sulco longitudinali 

eristam interparietalem trigonam brevem acutam sulco percursam attingente toto diviso; rostro 

depressiuseulo convexo linea anteriore obtuse rotundato; naribus distantibus anterioribus rostri 

margini anteriori approximatis brevi-tubulatis; maxilla superiore maxilla inferiore paulo longiore 

et latiore; dentibus parvis acutis pluriseriatis subaequalibus, maxilla superiore in vittam semi- 

lunarem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini subreferentem , vomerinis in thurmam 

brevem vix longiorem quam latam dispositis; cirris gracilibus capite multo longioribus vulgo 

ventrales rarius analem attingentibus; rictu duplo cireiter latiore quam longo, longitudine 31 

ad 4 in longitudine capitis; labiis gracilibus; mento poris conspicuis nullis; operculo carinis 

conspicuis nullis; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis contiguis 

notata; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali filiformi e filo oculo vix breviore 

et radiis 2 vel 1 rudimentariis filo contiguis composita; pinnis pectoralibus acutiusculis vel 

obtusiuseulis convexis capite multo longioribus, spina gracili parte ossea capite vulgo paulo 

breviore postiee denticulis vix conspicuis; pinnis ventralibus parvis rotundatis psctoralibus 

quadruplo ad quintuplo brevioribus; anali capite quadruplo circiter longiore, ante basin pinnae 

caudalis desinente; pinna caudali profunde incisa lobis acutis subaequalibus 5} ad 6 in lon- 

gitudine corporis; colore corpore superne dilute olivascente-hyalino, inferne margaritaceo; 
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regione postscapulari macula rotunda violacea quasi subcutanea; pinnis flavescente-hyalinis fus- 

co plus minusve arenatis. 

Synon. Silurus bicirrhis CV. Poiss. XIV p. 272 tab. 411, Blkr Verh. Bat. Gen. XXI, 

I Sil. bat. p. 20, Nieuwe Bijdr. ichth. Born. Nat. Tijds. Ned. Ind. I. p. 271. 

Silure à deux fils CV. Poiss. XIV p. 272 tab. 411. 

Limpok Mal. Datav. 

Hab. Java (Batavia, Gempol), in fluviis. 

Sumatra (Padang), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin, Sambas, Sintang), in fluviis. 

Longitudo 25 speciminum 88” ad 157". 

Aanm. Ik bezit van deze soort thans eene groote rei voorwerpen 

in uitmuntenden toestand van bewaring, welke mij toegelaten hebben 

haar naauwkeuriger te beschrijven dan mij vroeger mogelijk was. De 

afbeelding van den heer Valenciennes is blijkbaar naar een door wijn- 

geest ingekrompen en verkleurd exemplaar genomen, waardoor het 

doorschijnende en gladde van den visch daar niet teruggegeven is 

kunnen worden. 
De soort is ekonomisch van geene belangrijkheid. Hoogst enkele 

keeren wordt zij te Batavia in talrijke individuën aangetroffen en aan 
een dier vangsten, in een bijtakje van de rivier Tjiliwong, heb ik 

mijne meeste voorwerpen te danken. Overigens is de soort de meest 
verbreide van haar geslacht. Zij leeft zoowel in Oost-Java als in 

West-Java en zoowel op Sumatra als op Borneo, op welk laatste 

eiland zij evenzeer in het oostelijke als in het centrale en westelijke 

gedeelte voorkomt. 

Kryptopterichthys macrocephalus Blkr. Atl. Silur. tab. XLI fig. 2. 

Grootkoppige Gladrug. 

Kryptopterichth. corpore elongato compresso, latitudine 2 circiter in ejus altitudine, alti- 

tudine 44 circiter in ejus longitudine absque, 5} circiter in ejus longitudine cum pinna 

caudali; capite depresso acutiusculo 5 et paulo in longitudine corporis absque, 6 et paulo 

in longitudine corporis eum pinna caudali; altitudine et latitudine capitis 1) circiter in ejus 

longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 24 circiter in ejus longitudine; oculis 

posteris, non magis deorsum quam sursum spectantibus, diametro 3 circiter in longitudine 

capitis, superne non minus quam inferne distantibus, diametro li circiter a se invicem re- 

motis; linea rostro-dorsali declivi rectiuscula; scuto capitis sulco longitudinali cristam inter- 
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parietalem trigonam acutam brevem sulco percursam attingente toto diviso; rostro depressi- 

usculo convexo, linea anteriore obtuse rotundato; naribus distantibus anterioribus rostri mar- 

gini anteriori approximatis brevi-tubulatis; maxilla superiore maxilla inferiore paulo longiore et 

latiore; dentibus parvis acutis pluriseriatis subaequalibus, maxilla svperiore in vittam parum 

curvatam subsemilunarem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini subreferentem, 

vomerinis in thurmam parvam longiorem quam latam dispositis; cirris gracilibus pinnae ana- 

lis 2™ tertiam partem attingentibus; rictu minus duplo latiore quam longo, longitudine 3! 

circiter in longitudine capitis; labiis gracilibus; mento poris conspicuis nullis; operculo carina 

lata obtusa basin pinnae pectoralis versus spectante bipartito; osse humerali brevi obtuso ro- 

tundato; linea laterali recta tubulis contiguis notata; axilla poro mucoso conspicuo nullo; 

loco pinnae dorsalis filo simplice oculo non vel paulo longiore; pinnis pectoralibus obtusius- 

culis convexis capite non vel vix longioribus, spina gracillima parte ossea capite multo bre- 

viore denticulis nullis vel ope lentis tantum conspicuis; ventralibus rotundatis pectoralibus 

plus triplo brevioribus; anali capite paulo plus triplo longiore ante basin pinnae caudalis 

desinente ; caudali profunde incisa lobis acutis 6 circiter in longitudine totius corporis; colore cor- 

pore superne olivaceo, inferne margaritaceo; pinnis flavescente-hyalinis; corpore pinnisque 

ubique fere fusco dense arenatis. 

B. 9. D. fil. 1 simpl. P. 1/10. V. 1/5. A. 52 vel 53. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Hab. Sumatra? (Padang?), in fluviis. 
ofi 

Longitudo speciminis unici 113". 

Aanm. Het voorwerp, hierboven beschreven, is reeds lang in mijn 

bezit en was vroeger door mij, zonder nader naauwkeurig onderzoek, 

gevoegd bij mijne voorwerpen van Kryptopterichthys bicirrhis. Ik 

weet mij niet juist meer te herinneren van waar ik het ontvangen 

heb, maar meen toch dat het mij eenige jaren geleden door mijnen vriend 

den heer M. Th. Reiche van Padang is toegezonden geworden. 

Bij een nader onderzoek van mijne voorwerpen van genoemde soort 

bevond ik, dat de hier beschrevene zeer zeker eene van Kryptopterich- 

thys bicirrhis verschillende soort is en dat zij zich evenmin laat vereenigen 

met eenige der overige daaraan verwante soorten. Zij onderscheidt zich 

voornamelijk door haren betrekkelijk grooten kop, doch ook nog door meer- 

dere andere teekenen, gelegen in de nagenoeg regte profiellijn, de lange 

voeldraden, den betrekkelijk korten borstvindoorn, enz. De betrekkelijke 

lengte van het beenige gedeelte van den borstvindoorn bij Kryptopte- 

richthys kan de bepaling der soorten eenigzins vergemakkelijken. 

Bij onderwerpelijke soort is die doorn veel korter dan de kop, terwijl 

hij bij Kryptopterichthys bicirrhis en Kryptopterichthys lais slechts 
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weinig korter en bij Kryptopterichthys palembangensis zelfs langer 

dan de kop is. Ik heb echter van dit kenmerk in het analytisch over- 

zigt der soorten geen gewag gemaakt, omdat ik het voorloopig als nog 

niet zeker genoeg beschouw, daar, zooals bekend is, de lengte der 

vindoornen bij de Siluroïden in het algemeen, binnen zekere grenzen, 

vrij aanmerkelijk bij eene zelfde soort kan verschillen. 

Hemisizurus Blkr. Hoocruc. 

Pinna dorsalis nulla. Pinnae analis et caudalis non unitae. Cirri 2, 

supramaxillares. Dentes acuti, breves, maxillis pluriseriati, vomerini 

in thurmas 2 ovales distantes collocati. Membrana branchiostega ra- 

diis 9 ad 13. Membrana interbranchialis profunde incisa. Oculi cute 

cephalica velati, subposteri. Nares anteriores tubulatae. Os termi- 

nale. 

Aanm. In mijne vroegere beschrijving der soort, naar welke het 

geslacht Hemisilurus is opgesteld, beschreef ik foutievelijk 4 voel- 

draden, zijnde ik door den minder goeden toestand van bewaring der 

kophuid van het eenige mij toen beschikbare voorwerp misleid ge- 

worden inde herkenning der onderkaaksdraden, als hoedanig ik van de 

huid losgescheurde dunne lapjes of draden moet hebben aangezien, ver- 

mits bij een later in mijn bezit gekomen, uitmuntend bewaard, voor- 

werp, geen spoor van onderkaaksdraden te herkennen is. 

Het geslacht Hemisilurus onderscheidt zich door zijnen habitus reeds 

zoodanig van alle andere geslachten der Schilbeïnen, dat men het reeds 

aan zijn’ hoogen rug zou kunnen herkennen. Meer wezenlijke gene- 

rische karakters zijn evenwel gelegen in het tandenstelsel, de volstrek- 

te afwezigheid van rugvin en de aanwezigheid van slechts twee voel- 

draden. 

Door de volstrekte afwezigheid van rugvin is Hemisilurus verwant 

aan de geslachten Micronema en Phalacronotus, doch het heeft een’ ge- 

heel anderen habitus, terwijl bij de geslachten Micronema en Phala- 

eronotus de ploegbeenstanden in een’ onverdeelden dwarschen band 

zijn geplaatst. 
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Door de schikking der ploegbeenstanden in twee van elkander ver- 
wijderde groepjes herinnert Hemisilurus de geslachten Wallago, Be- 

lodontichthys en Pseudosilurus, doch afgescheiden daarvan, dat de 

bijzonderheden dier schikking en der grootte en gedaante van die 

der genoemde geslachten nog verschillen, sluit de afwezigheid van 

rugvin het zeer bepaald buiten ze, evenzeer als de aanwezigheid van 

slechts twee voeldraden. 

De eenige mij tot nog toe bekende soorten van Herisilurus zijn 

Hemisilurus heterorhynehos en Hemilurus schilbeides. Zij verschillen 

nog aanmerkelijk van elkander en laten zich door volgende kenmer- 
ken gemakkelijk van elkander onderkennen. 

I. Rostrum subtruncatum. Oculi 44 ad 5 in longitudiue capitis. Cirri oculum at- 

tingentes. A. 90 ad 93. 

Hemisilurus heterorhyachos Ulkr. 

1l. Rostrum valde depressum. Oculi 24 in longitudine capitis. Cirri pinnam ana- 
lem attingentes A. 65 ad 67. 

Hemisilurus schilbeides Bikr. 

Hemisilurus heterorhynchos Blkr. Atl. Silur. tab. XLV fig. 2. Vreemd- 
bekkige Hoogrug. 

Hemisil. corpore elongato compresso, latitudine 2} circiter in ejus altitudine, altitudine 

43 ad 5 fere in ejus longitudine absque, 5; ad 5} in ejus longitudine cum pinna caudali; 

capite depressiusculo compresso 6 ad 5? in longitudine corporis absque, 7 fere ad 6% in 

longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 1} ad 15, latitudine 2 circiter in 

ejus longitudine; oculis subposteris, diametro 4! ad 5 in longitudine capitis, diametro 1 et 

paulo ad 1} distantibus; linea rostro-dorsali fronte et vertice concava , nucha valde convexa; 

scuto capitis suleo longitudinali cristam interparietalem valde gracilem intrante toto diviso; 

rostro subtruncato linea anteriore obtusissime rotundato; naribus anterioribus rostri apici ap- 

proximatis tubulis bene conspieuis ; maxillis subaequalibus, superiore inferiore vix longiore; ore 

terminali; dentibus maxillis multiseriatis acutis parvis subaequalibus confertis, maxilla su- 

periore in vittam curvatam subrectangulam, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini 

referentem dispositis; dentibus vomerinis parvis acutis in thurmas 2 distantes rotundatas pupilla _ 

minores collocatis; cirris propinquitate tuborum nasalium insertis, gracilibus , oculum attingen- 

tibus; labiis latis membranaceis; mento medium versus poris 2 conspicuis distantibus; operculo 
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carina mediana obtusa basin spinae pectoralis versus spectante bipartito; osse humerali brevi 

apice rotundato; linea laterali recta simplice tubulis contiguis notota; poro axillari mucoso 

nullo conspicuo; loco pinnae dorsalis tuberculo parvo subcutaneo; pinnis pectoralibus acu- 

tiusculis vel obtusiusculis capite non vel vix brevioribus, spina gracili compressa parte ossea 

leviter denticulata; pinnis ventralibus acutis vel acutiuscule rotundatis pectoralibus plus duplo 

brevioribus ; anali capite plus quadruplo longiore ante basin pinnae caudalis desinente; cau- 

dali usque ad basin fere incisa lobis acutis subaequalibus 72 ad 8 et paulo in longitudine 

totius corporis; colore corpore dorso olivaceo, lateribus superne olivascente, inferne marga- 

ritaceo; pinnis flavescente-hyalinis plus minusve fusco arenatis; anali parte carnosa argentea 

vel margaritacea. 

Ber vel aise Diy Oe Pe IA ve VAR S ARO O Nad SRC RIVALS 

et lat. brev. 

Synon. Wallago heterorhynchos Blkr, Nieuwe Tient. Vischs. Sumatra, Natuurk. Tijdschr. 

Ned. Ind. V p. 514. 

Hab. Sumatra orientalis (Palembang, Moarakompeh), in fluviis. 

Longitudo 8 speciminum 241" ad 326”, 

Aanm. Ik bezit van onderwerpelijke soort drie voorwerpen, het eene 

gevangen te Moarakompeh, de beide andere te Palembang. De 

soort schijnt op beide plaatsen zeldzaam te zijn. 

Hemisilurus schilbeides Blkr. Atl. Silur. tab. XLII fig. 4. Schilbedch- 

tige Hoogrug. 

Phalacron. corpore elongato compresso, latitudine 2! circiter in ejus altitudine, altitudine 

33 ad 4L in ejus longitudine absque, 4! ad 5 et paulo in ejus longitudine eum pinna cau- 

dali; capite valde depresso, non compresso, acuto, 64 ad 7 in longitudine corporis absque, 

7$ ad 85 in longitudine corporis cum pinna caudali; altitudine et latitudine capitis 1! fere 

in ejus longitudine; altitudine capitis supra angulum oris 3 fere in ejus longitudine; oculis 

posteris, diametro 21 circiter in longitudine capitis, superne magis quam inferne distantibus , 

diametro 1 et paulo a se invicem remotis; linea rostro-dorsali capite nuchaque antice valde 

concava; scuto capitis sulco longitudinali eristam interparietalen trigonam brevem acutam sulco 

percursam attingente toto diviso ; rostro valde depresso linea anteriore obtuse rotundato; nari- 

bus distantibus anterioribus rostri margini anteriori approximatis brevi-tubulatis; maxillis ae- 

qualibus; dentibus acutis pluriseriatis parvis subaequalibus, maxilla superiore in vittam se- 

milunarem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini subreferentem, vomero-palatinis 

in thurmulas 2 minimas parum distantes dispositis; cirris gracilibus pinnae analis radios an- 

teriores attingentibus: rictu duplo circiter latiore quam longo, longitudine 4 circiter in lon- 

gitudine capitis; labiis angulum oris versus latis; mento poris conspicuis nullis; operculo 

carina conspicua nulla; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis 

contiguis notata; axilla poro mucoso conspicuo nullo; loco pinnae dorsalis tuberculo nullo 

conspicuo; pinnis pectoralibus obtusiusculis convexis capite longioribus, spina gracili parte 

38 
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postoculari multo longiore postice denticulis ope lentis tantum conspicuis; pinnis ventralibus rotun- 

datis pinnis pectoralibus plus quadruplo vel quadruplo circiter brevioribus; anali capite quintuplo 

longiore ante basin pinnae caudalis desinente ; caudali profunde incisa lobis acutis inferiore superio- 

re vix longiore 6 circiter in longitudine totius corporis; colore corpore superne dilute olivascente- 

hyalino, inferne margaritaceo; pinnis flavescente-hyalinis fusco plus minusve arenatis. 

B. 9 vel 10. D. 0. P. 1/12. V. 1/5? A. 65 ad 67. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Habit. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Longitudo 2 speciminum 0620602995 

Aanm. Deze Hemisilurus wijkt in meerdere opzigten belangrijk vam 

Hemisilurus heterorhynchos af. Hier is zelfs geen spoor van rugvin 

meer te ontdekken, ontbrekende er zelfs het rugvinknobbeltje, wat 

bij de andere soort, alsook bij de soorten van Micronema en Phalaerono- 

tus, een beginsel van rugvin aanduidt. Bovendien zijn de voeldra- 

den buitengewoon lang, terwijl zij bij Hemisilurus heterorhynchos 

veel korter dan de kop zijn. Overigens is de onderwerpelijke soort 

even opmerkelijk door haar zeer hol profiel, hetwelk het geslacht 

Schilbe herinnert, terwijl de stralen van kieuwvlies en van borstvin- 

nen en aarsvin er minder talrijk zijn. Het getal der buikvinstralen heb 

ik bij mijn voorwerp niet met zekerheid kunnen bepalen, doch ik heb er 

in geen geval meer kunnen zien dan 6 (1/5). Den soortnaam heb 

ik aan de overeenkomst in habitus met Schilbe ontleend. 

Ik ontving deze soort reeds geruimen tijd geleden, met een aan- 

tal voorwerpen van Kryptopterichthys lais, van Bandjermasin, en zeer 

onlangs ook van Palembang. Zij schijnt op verre na niet de grootte 

te bereiken van Hemisilurus heterorhynchos. 

MicroxEMA Blkr, KLEINDRAAD. 

Pinna dorsalis nulla. Pinnae analis et caudalis non unitae. Cirri 4, 

supramaxillares et inframaxillares. Dentes acuti pluriseriati, maxillis 

in vittam eurvatam, vomero-palatini in vittam transversam non in- 

terruptam dispositi. Membrana branchiostega radiis 12 ad 14. Mem- 

brana interbranchialis profunde incisa. Oculi cute cephalica velati, 

posteri. Nares anteriores tubulatae. Maxilla inferior ante maxillam 

superiorem prominens. 
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Aanm. Behalve de soorten van Hemisilurus voeden de Soenda-eilan- 

den nog meerdere andere soorten van Schilbeïnen, bij welke de rug- 

vin geheel ontbreekt. Van die soorten zijn mij tot heden toe zes be- 

kend geworden. Zij hebben alle verwantschap met elkander, een’ 

neergedrukten kop en snuit, achterstaande oogen, onverdeelden band 

ploegbeenstanden, vrije aarsvin, diep gespletene tweekwabbige staart- 

vin, hol profiel, en, op eene uitzondering na, de onderkaak voor de 

bovenkaak uitpuilende. Ik zou ze ook onder een enkel geslacht 

hebben gebragt, ware het niet dat 2 der 6soorten, behalve de boven- 

kaaksdraden ook onderkaaksdraden bezaten, welke bij de vier andere 

soorten geheel ontbreken. De kenmerken, in het aantal voeldraden 

gelegen, zijn bij de Siluroïden in het algemeen toch van hoogere 

waarde dan men algemeen genegen was aan te nemen, zooals ik ook 

reeds op meerdere plaatsen heb doen zien, doch ik erken, datzij in 

het onderwerpelijke geval mij voorkomen niet het gewone gewigt te 

bezitten, omdat zij niet vergezeld zijn van andere kenmerken, aan wel- 

ke men eene generische waarde zou mogen toekennen. 

Indien ik hier alzoo de vierdradige en de tweedradige soorten tot 

twee verschillende geslachten breng, is het in dit geval meer ter wil- 

le van de konsekwentie in de doorvoering van een beginsel dan om- 

dat ik genoeg overtuigd ben van de natuurlijkheid dier beide ge- 

slachten. 

Onder Mieronema dan begrijp ik de beide soorten met vier voel- 

draden, welke ik reeds eenige jaren geleden onder de namen Si- 

lurus micronema en Silurus hexapterus heb beschreven. De voeldra- 

den zijn bij beide soorten zeer dun en kort en die der onderkaak 

zelfs zoo fijn, dat men ze niet opmerkt wanneer men ze niet met zorg 

opzoekt. Deze rudimentaire toestand der onderkaaksdraden is eene 

reden te meer, waarom ik aarzel, het geslacht Mieronema als natuur- 

lijk te beschouwen of liever, waarom het twijfelachtig is of Mieronema 

en Phalacronotus als twee verschillende geslachten zijn aan te nemen. 

Beide mijne soorten, hoezeer in algemeenen bouw zeer na aan 

elkander verwant, verschillen nog zeer wezenlijk. De hoofdtrekken dier 
verschillen blijken uit ondervolgend schema. 
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I. Vitta dentium vomerina recta brevis. Caput 61 ad 7 in longitudine corporis abs- 

que pinna caudali. P. 1/16 vel 1/17. A. 74 ad 83. 

Micronema hexapterus Blkr. 

II. Vitta dentium vomerina semilunaris palati totam latitudinem occupans Caput 53 

circiter in longitudine corporis absque pinna caulali. P. 1/12 vel 1/13. A 93. 

Micronema typus Blkr. 

Micronema — typus Blin, Atl Suilurc tabs XLV dfe 2 Gewone Klein- 

draad. 

Micron. corpore elongato compresso, latitudine 1} circiter in ejus altitudine, altitudine 

4! ferein ejus longitudine absque, 5 fere in ejus longitudine cum pinna caudali; capite de- 

presso acuto 53 circiter in longitudine corporis absque, 63 ad 6j in longitudine corporis 

cum pinna caudali; altitudine capitis 1$ circiter, latitudine 1! circiter in ejus longitudine; 

altitudine capitis supra angulum oris 3 circiter in ejus longitudine; oculis posteris diametro 

5 circiter in longitudine capitis, diametris 2} circiter distantibus; linea rostro-dorsali capite 

concava, nucha convexa; scuto capitis sulco longitudinali cristam interparietalem gracilem 

lanceolatam basi eoaretatam sulco percursam attingente vel fere attingente toto vel toto fere 

diviso; rostro valde depresso, linea anteriore valde obtuse rotundato; naribus distantibus an- 

terioribus rostri margini anteriori approximatis patulis oblongis vel brevi-tubulatis; maxilla 

inferiore paulo ante maxillam superiorem. prominente, humili, antice acuta non truncata; den- 

tibus acutis pluriseriatis subaequalibus valde conspicuis , maxilla superiore in vittam semilu- 

narem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini referentem, vomero: palatinis in vittam 

graciliorem vittae dentium intermaxillarium subparallelam dispositis; cirris supramaxillaribus 

gracilibus oculi partem. posteriorem attingentibus, inframaxillaribus gracillimis cate menti sub 

angulo oris insertis oculo non vel vix longioribus; rictu. duplo circiter latiore quam longo, 

longitudine 3! cire ter in longitudine capitis; labiis angulum oris versus latis; mento poris con- 

spicuis nullis; operculo carma obtusa deorsum spectante bipartito parte posteriore parte an- 

teriore duplo vel plus duplo latiore; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali recta 

tubulis contiguis notata; axilla poro mucoso conspicuo nullo; loco pinnae dorsalis tuberculo 

parvo subeutaneo; pinnis pectoralibus acutiusculis convexis capite non multo brevioribus, spina 

medioeri parte ossea capitis parte postoculari paulo longiore leviter denticulata; pinnis 

ventralibus acutiusculis convexis pectoralibus plus duplo brevioribus; anali capite quadruplo 

fere longiore, ante basin pinnae caudalis desinente; caudali profunde ineisa lobis acutis 

81 ad 9 circiter in longitudine totius corporis; colore corporesuperne dilute olivaceo, inferne 

margaritaceo; media basi pinnae caudalis macula rotunda violacea quasi subeutanea; pinnis 

flavescente-hyalinis fusco plus minusve arenatis 

Bia DA30B- 1/12 tel IS VERS AC ROS NCIS setalatebrey: 
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Synon. Silurus mieronemus Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. consp. p. 18. 

Limpok Mal. Batav. 

Hab. Java (Batavia), in fluviis. 

Longitudo speciminis uniei 920” absque pinna caudali. 

Aanm. De typische soort van het geslacht Micronema ontdekte ik 

reeds 13 jaren geleden te Batavia, in een enkel voorwerp. De soort 

is zoo zeldzaam, dat ik sedert al dien tijd geene voorwerpen meer 

heb waargenomen. 

Micronema hexapterus Blkr. Atl. Silur. tab. XLIV fig. 1. Kleinkop- 
pige Kleindraad. 

Micron. corpore elongato compresso, latitudine 12 ad 2 in ejus altitudine, altitudine 

53 ad 5! in ejus longitudine absque, 64 ad 62 in ejus longitudine cum pinna caudali; ca- 

pite depresso acuto 64 ad 7! in longitudine corporis absque, 8 fere ad 8! in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 12 ad 12, latitudine 1! ad 12 in ejus longi- 

tudine; altitudine capitis supra angulum oris 2} ad 21 in ejus longitudine; oculis postero- 

inferis diametro 4 ad 5 in longitudine capitis, diametris 2! ad 3 distantibus; linea rostro- 

dorsali capite concava, nucha convexa; scuto capitis sulco longitudinali cristam interparieta- 

lem trigonam brevem acutam sulco percursam attingente toto diviso; rostro valde depresso, 

linea anteriore valde obtuse rotundato; naribus distantibus anterioribus a rostri margine an- 

teriore sat remotis brevi-tubulatis; maxilla inferiore ante maxillam superiorem valde promi- 

nente, elevata, antice subtruncata; dentibus acutis pluriseriatis subaequalibus valde conspi- 

cuis, maxillis in vittam semilunarem, vomero-palatinis in vittam graciliorem transversam 

non curvatam dispositis; cirris supramaxillaribus gracilibus os humerale superantibus vel oper- 

cula attingentibus, inframaxillaribus gracillimis cute menti sub angulo oris insertis, capite 

vulgo paulo longioribus; rictu duplo circiter latiore quam longo, longitudine 3 circiter in 

longitudine capitis; labiis angulum oris versus latis; mento poris conspicuis nullis; operculo 

carina obtusa deorsum spectante bipartito parte posteriore parte anteriore duplo vel plus du- 

plo latiore; osse humerali valde brevi obtuso; linea laterali recta tubulis contiguis notata; 

axilla poro mucoso conspicuo nullo; loco pinnae dorsalis tuberculo parvo subcutaneo; pinnis 

pectoralibus latis obtusis rotundatis capite paulo longioribus, spina gracili parte ossea- capitis 

parte postoculari vix vel non longiore denticulis nullis vel vix conspicuis; pinnis ventralibus 

rotundatis pectoralibus plus duplo brevioribus; anali eapite quintuplo circiter longiore, ante 

basin pinnae caudalis desinente vel eae subcontigua; caudali profunde incisa lobis acutis in- 

feriore superiore longiore 6 ad 6} in longitudine totius corporis; colore corpore superne 

dilute olivaceo, inferne margaritaceo; pinnis flavescente-hyalinis fusco «plus minusve arenatis; 

macula caudali nulla. 

Bve SD MOR G vel Wy Ve ined. a SC love tel ateam. 

Syn. Silurus hexapterus Blkr, Vierde Bijdr. ichth. Born. Nat. Tijdschr. N. Ind. II p. 203. 
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Lais puti Mal. Bandjermas. 

Hab. Borneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Longitudo 7 speciminum 145" ad 238". 

Aanm. Bij het voorwerp naar hetwelk ik in het jaar 1851 deze 

soort het eerst beschreef heb ik toen de uiterst dunne en afgebro- 

kene onderkaaksdraden over het hoofd gezien, hoewel ik sedert heb 

ontwaard dat zij zoowel daar als bij mijne beide andere grootere voor- 

werpen aanwezig zijn. De soort wijkt in talrijke opzigten van Mi- 

eronema typus af, zoodat zij zonder twijfel eene verschillende is. 

Hare kenmerken zijn voornamelijk gelegen in den regten (niet gebogen) 

aan beide hoeken spits eindigenden band ploegbeensgehemeltetanden , 

slanker ligchaam, hooge sterk uitpuilende onderkaak, kleinen kop, 

eenigzins onderstaande oogen, langere voeldraden, korteren borstvin- 

doorn, talrijker borstvinstralen, aanmerkelijk minder talrijke aarsvin- 

stralen, enz. 

PHALACRONOTUS Dlkr. NAAKTRUG. 

Pinna dorsalis nulla. Pinnae analis et caudalis non unitae. Cirri 

2 supramaxillares. Dentes acuti, pluriseriati, maxillis in vittam cur- 

'atam, vomero-palatini in vittam transversam non interruptam dis- 

positi. Membrana branchiostega radiis 14 ad 17. Membrana inter- 

branchialis profunde incisa. Oculi cute cephalica velati, posteri. Na- 

res anteriores tubulatae. Maxilla inferior superiore longior. 

Aanm. Onder de geslachten der Silurichthyoïden zonder rugvin is 

Phalacronotus gemakkelijk herkenbaar aan de meerreijige op een’ 

dwarschen onverdeelden band geplaatste ploegbeensgehemeltetanden, 

zeer platten scherpen snuit, voor de bovenkaak uitstekende onderkaak 

en de aanwezigheid van slechts 2 voeldraden welke tot de boven- 

kaak behooren. Hierboven heb ik reeds gezegd, dat het slechts door 

het laatstgenoemde kenmerk van Micronema verschilt en dat men 

even goed beide geslachten tot een enkel zou kunnen vereenigen. 
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De onuitputtelijke verscheidenheid in vormen, door welke de na- 
tuur het gemis aan rijke kleurschakeringen bij de Siluren schijnt 

te hebben willen vergoeden, blijkt ook uit de talrijke vormen der 

Schilbeïnen, welke de rivieren der Soenda-eilanden bevolken en van 

welke men, vóór mijne onderzoekingen, geen denkbeeld had. Zoo be- 

zit ik weder van Phalacronotus drie soendasche soorten. Deze drie 

soorten zijn opmerkelijk door zeer slank ligchaam, voor de boven- 

kaak uitpuilende onderkaak, haarfijne en zeer korte voeldraden en 

matig ontwikkelde buikvinnen. Deze soorten zijn Phalacronotus lep- 

tonema, Phalacronotus micropogon en Phalacronotus micruropterus. 

De kenmerken der genoemde soorten komen voornamelijk neder 

op het volgende. 

I. Cirri capite multo breviores. Pinna caudalis biloba. 

a. Pinna caudalis 6 ad 74 in longitudine totius corporis. 

+ Corpus altitudine 55 circiter in ejus longitudine absque pinna caudali. A. 73. 

Altitudo capitis 14 in ejus longitudine. 

Phalacronotus leptonema Blkr. 

+ Corpus altitudine 64 ad 7 fere in ejus longitudine absque pinna caudali. A. 

79 ad 91. Altitudo capitis 21 ad 24 in ejus longitudine. 5 

Phalacronotus micropogon Blkr. 

b. Pinna caudalis 9 ad 10 in longitudine totius corporis. 
+ Corpus altitudine 42 ad 51 in ejus longitudine absque pinna caudali. A 86 

ad 92. 
Phalacronotus micruropterus Blkr. 

Indien Lacépéde de soort, welke hij onder den naam van Ompok 
siluroides beschreef en afbeeldde, naauwkeurig heeft onderzocht, zou 

men mogen aannemen, dat hij eene soort van Phalacronotus voor oogen 

heeft gehad. Blijkbaar puilt de met scherpe tanden gewapende on- 

derkaak op zijne afbeelding aanmerkelijk voor de bovenkaak uit, iets 
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wat bij geen mijner soorten van Kryptopterus of Kryptopterichthys 

plaats heeft, evenmin als bij Hemisilurus. Men zou alzoo slechts 

kunnen denken aan de geslachten Micronema en Phalacronotus, doch 

Micronema heeft onderkaaksdraden, welke bij Phalaeronotus ontbre- 

ken. Ik houd alzoo Ompok siluroides voor eene soort, behoorende 

tot Phalacronotus of althans uiterst na daaraan verwant, maar zij kau 

in geen geval een der door mij waargenomen soorten zijn, indien 

slechts bij benadering juist zijn de opgaven betrekkelijk de getallen 

der vinstralen en de gedaante der staartvin. Overigens schijnt Ompok 

siluroides van den Soenda-eilanden afkomstig geweest te zijn. Voor- 

eerst is geen dezer vormen tot nog toe van buiten den Indischen-ar- 

chipel bekend geworden, ten andere vond Lacépede zijne soort onder 

de opgezette visschen, door de Bataafsche republiek aan Frankrijk 

geschonken, en ten derde duidt de naam Ompok, welke blijkbaar 

eene verbastering is van Limpok, voldoende haren maleischen oor- 

sprong aan. Ik noem de soort van Lacépède alzoo voorloopig Pha- 

laeronotus siluroides en laat hier hare naar Lacépéde's beschrijving 
e 

en afbeelding genomene diagnose volgen. 

Phalacronotus siluroides Dlkr. 

Phalacr. corpore elongato compresso; capite depresso acuto; maxilla inferiore ante maxillain 

superiorem prominente; cirris capite brevioribus; dentibus maxillis magnis acutis inaequalibus ; 

anali non. cum caudali unita; caudali integra convexa. 

TODO EDIT PA 56]. 

Syn. Ompok siluroides Lac. Poiss. V p. 49. 

Ompok siluroide Lac. ib. p. 49, 50, tab. 1 fig. 2. 

Hab. Ins. Sundaic. 

Phalacronotus leptonema Blkr. Atl. Silur. tab. Sul. XLVIfig. 2. Dun- 

dradige Naaktrug. 

Phalacron. corpore elongato compresso, latitudine 12 circiter in ejus altitudine, altitudine 

5t circiter in ejus longitudine absque, 6} circiter in ejus longitudine cum pinna caudali; 

capite depresso acuto 5 icitciter in longitudine corporis absque, 54 circiter in longitudine 

Corporis Cun Pinna caudali; altitudine capitis 1? circiter, latitudine 13 circiter in ejus longitudine; 

altitudine capitis supra angulum oris 3} circiter in ejus longitudine; oculis posteris diametro 
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5 circiter in longitudine capitis, superne non magis quam inferne distantibus, diametris 24 
circiter a se invicem remotis; linea rostro-dorsali capite concava nucha convexa ; scuto capitis 
suleo longitudinali cristam interparietalem valde gracilem intrante toto diviso; rostro valde 

depresso, linea anteriore valde obtuse rotundato; maribus distantibus anterioribus rostri 

margini anteriori approximatis brevi- tubulatis; maxilla inferiore ante maxillam superiorem 

prominente; dentibus pluriseriatis subaequalibus valde conspicuis, maxilla superiore in vittam 

semilunarem, maxilla inferiore in vittam formam ferri equini subreferentem, vomero- 

palatinis in vittam graciliorem semilunarem vittae dentium intermaxillarium parallelam dis- 

positis; cirris gracillimis oculum attingentibus; rietu multo latiore quam longo, longitudine 

3 circiter in longitudine capitis; labiis angulum oris versus latis; mento poris conspicuis 

nullis; operculo carina obtusa deorsum spectante bipartito parte posteriore parte anteriore plus 

duplo latiore; osse humerali brevi obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis contiguis in- 

ferne ramulos edentibus notata; axilla poro mucoso conspicuo nullo; loco pinnae dorsalis tu- 

bereulo parvo subcutaneo; pinnis pectoralibus acutiusculis capite non multo brevioribus, 

spina gracili compressa parte ossea capitis parte postoculari longiore postice denticulis vix con- 

spicuis serratula; pinnis ventralibus acutiuscule rotundatis pectoralibus plus duplo brevioribus; 

anali eapite triplo circiter longiore ante basin pinnae caudalis desinente; caudali profunde incisa 

lobis acutis inferiore superiore paulo longiore 64 circiter in longitudine totius corporis; co- 

lore corpore superne olivascente, inferne margaritaceo; pinnis flavescente-hyalinis fusco plus 

minusve arenatis. 

B; 16; Ds OP. 1/1455 Vee 1/8 AS. 70.10. 1/1571. et; lat. brev. 

Synon. Silurus leptonema Blkr, Diagn. nieuw. Vischs. Sumatra, Nat. T. Ned. Ind. III p. 584. 

Habit. Sumatra orientalis (Palembang), in fluviis. 
ut Longitudo speciminis unici 268. 

Aanm. Phalacronotus leptonema staat in verwantschap tusschen 

Phalacronotus micropogon en Phalacronotns micruropterus. De soort 

is minder slank dan de eerstgenoemde en slanker dan de laatstge- 

genoemde van beide verwante soorten. Van laatstgenoemde verschilt 

zij bovendien door veel meer ontwikkelde staartvin, betrekkelijk 

grooteren kop, kleinere oogen, veel sterker gebogen banden der tus- 

schenkaaksbeens- en ploegbeenstanden, geringer aantal aarsvinstralen, 

enz. Bij Phalacronotus micropogon daarentegen gaat de hoogte des 

ligchaams 73/5 tot 8 malen in zijne lengte, is de kop aanmerkelijk 

lager (hoogte 21/4 tot 21/5 inde lengte) en heeft de aarsvin insgelijks 

eenige stralen meer (78—91). 

39 
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Phalacronotus micropogon Blkr. Atl. Silur. tab. XLVI fig. 1. Kort- 
dradige Naaktrug. 

Phalacr. corpore elongato compresso, latitudine 14 ad 14 in ejus altitudine, altitudine 64 

ad 7 fere in ejus longitudine absque, 72 ad 8 fere in ejus longitudine eum pinna caudali; 

capite depresso acuto 43 ad 5} in longitudine corporis absque, 5; ad 6L in longitudine 

corporis cum pinna caudali; altitudine capitis 21 ad 27, latitudine 2 circiter in ejus longitu- 

dine; altitudine capitis supra angulum oris 32 ad 4 in ejus longitudine; oculis posteris dia- 

ametro 4 ad 6 in longitudine capitis, superne non magis quam inferne distantibus, diametro 

14 ad 2L a se invicem remotis; linea rostro-dorsali capite concava, nucha convexa; scuto 

capitis sulco longitudinali cristam interparietalem valde gracilem intrante toto diviso; rostro 

valde depresso, linea anteriore valde obtuse rotundato; maribus distantibus, anterioribus 

rostri margini anteriori approximatis, brevi-tubulatis; maxilla inferiore ante maxillam superio- 

rem prominente; dentibus pluriseriatis subaequalibus valde conspicuis, maxilla superiore in 

vittam semilunarem , maxilla inferiore in vittam formam ferri equini referentem, vomero-pa- 

latinis in vittam graciliorem semilunarem vittae dentium intermaxillarium parallelam disposi- 

tis; cirris gracillimis oculum attingentibus; rictu latiore quam longo, longitudine 23 ad 23 

in longitudine capitis; labiis angulum oris versas latis; mento poris conspicuis nullis; oper- 

culo carinis 2 obtusis parum elevatis divergentibus tripartito; osse humerali brevi obtuso ro- 

tundato; linea laterali recta tubulis contiguis inferne ramulos edentibus notata; axilla poro 

mucoso conspicuo nullo; loco pinnae dorsalis tuberculo parvo subcutaneo; pinnis pecto- 

ralibus acutis convexis 14 ad 1 et paulo in longitudine capitis, spina gracili compressa 

parte ossea capitis parte postoculari longiore postice denticulis vix conspicuis serratula ; 

pinnis ventralibus rotundatis pectoralibus triplo circiter brevioribus; capite 3 et paulo ad 34 

in longitudine pinnae analis; anali ante basin pinnae caudalis desinente; caudali profun- 

de incisa lobis acutis inferiore superiore paulo longiore 6 ad 71 in longitudine totius cor- 

poris; colore corpore superne olivascente, inferne margaritaceo; pinnis flavescente-hyalinis 

fusco plus minusve arenatis. 

Bd 10D; 20: P204 vel 1/15. V. 1/8 vel 1/92 A) TS cad) ONO 90/15 leet 

lat brev. 

Syn. Silurus apogon Blkr, Derde Bijdr. Ichth. Borneo, Nat. Tijdschr. N. Ind. II p. 67. 

Silurus micropogon Blkr, Nat. T. N. Ind. plur. loc. 

Hab. Borneo (Bandjermasin, Kutei, Pontianak), in fluviis. 

Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Longitudo 11 speciminum 118” ad 320". 

Aanm. Toen ik deze soort in 1851 het eerst waarnam en naar + 

kleine, zich in gebrekkigen toéstand van bewaring bevindende, voor- 

werpen beschreef, kon ik bij die voorwerpen geene voeldraden ont- 

waren, waarom ik haar Silurus apogon noemde. Later, na het ont- 

vangen van meerdere beter bewaarde voorwerpen, bleek het mij, dat 
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de voeldraden, hoezeer uiterst dun en haarvormig, toch bestaan en 

ik veranderde daarom ook den soortnaam in dien van »micropogon.” 

De soort is zeer na verwant aan Phalacronotus leptonema en on- 

derscheidt zich daarvan voornamelijk slechts door nog slanker lig- 

chaam en nog platteren en lageren kop en langere bekspleet, terwijl 

ook de aarsvin bij alle mijne voorwerpen, zoowel grootere als kleinere, 
standvastig eenige stralen meer bezit. 

Phalacronotus micruropterus Blkr. Atl. Silur. tab. XLV fig. 1. Kort- 
vinnige Naaktrug. 

Phalacron. corpore elongato compresso, latitudine 2 fere ad 2 in ejusaltitudine, altitudi- 

ne 51 ad 4% in ejus longitudine absque, 6 fere ad 5} in ejus longitudine cum pinna cau- 

dali; capite depresso acuto 5! ad 53 in longitudine corporis absque, 54 ad 62 in longitu- 

dine corporis cum pinna caudali ; altitudine et latitudine capitis 13 ad 1% in ejus longitudine; al- 

titudine capitis supra angulum oris 2% ad 3 in ejus longitudine; oculis posteris diametro 31 

ad 4 fere in longitudine capitis, superne non magis quam inferne distantibus, diametro 11 

fere ad 2 a se invicem remotis; linea rostro-dorsali capite concava, nucha convexa; scuto 

capitis suleo longitudinali cristam interparietalem valde gracilem attingente vel fere attingen- 

te toto vel toto fere diviso; rostro valde depresso, linea anteriore valde obtuso rotundato ; 

naribus distantibus, anterioribus rostri margini anteriori approximatis brevi-tubulatis; maxilla 

inferiore ante maxillam superiorem prominente; dentibus acutis pluriseriatis subaequalibus 

valde conspicuis, maxilla superiore in vittam latam semilunarem, maxilla inferiore in vittam 

graciliorem formam ferri equini subreferentem, vomero-palatinis in vittam gracilem leviter 

curvatam vittae dentium intermaxillarium parallelam dispositis; cirris gracillimis oculam attin- 

gentibus; rictu multo latiore quam longo, longitudine 84 ad 3! in longitudine capi- 

tis; labiis angulum oris versus latis; mento poris conspicuis nullis; operculo carina deorsum 

spectante bipartito parte posteriore parte anteriore duplo circiter latiore; osse humerali brevi 

obtuso rotundato; linea laterali recta tubulis contiguis notata; axilla poro mucoso conspicuo 

nulo; loco pinnae dorsalis tuberculo parvo subcutaneo; pinnis pectoralibus acutiusculis vel 

obtusiuseulis convexis longitudine caput aequantibus vel subaequantibus, spina gracili compressa 

parte ossea capitis parte postoculari longiore postice leviter denticulata; pinnis ventralibus 

acutiuscule vel obtusiuscule rotundatis pectoralibus triplo circiter brevioribus; anali capite 

quadruplo fere longiore ante basin pinnae caudalis desinente; caudali profunde incisa lobis 

acutis superiore inferiore paulo longiore 9 ad 10 inlongitudinetotius corporis; colore corpore 

superne olivascente, inferne margaritaceo; pinnis flavescente-hyalinis fusco plus minusve 

arenatis. 

B. 14 vel 15. D. 0. P. 1/18 vel 1/14. V. 1/8. A. 86 ad 92. C. 1/15/1 et lat. brev. 

Synon. Silurus phalacronotus Blkr, Vijfde Bijdr, ichth. Borneo, Nat. T. Ned, Ind. II p. 429. 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 



308 

Borneo (Sambas, Pontianak, Kahajan), in fluviis. 
RED Longitudo 8 speciminum 137" ad 255". 

Aanm. De onderwerpelijke soort, welke, blijkens de drie boven- 
genoemde ver van elkander verwijderde vindplaatsen, over geheel 

Borneo verbreid schijnt te zijn en ook op Sumatra bij Palembang 
leeft, laat zich bij den eersten oogopslag van de aan haar verwante 

soorten Phalacronotus leptonema en Phalacronotus micropogon herken- 

nen door hooger ligchaam, veel kortere staartvin en kop en grootere 

oogen. De tanden zijn er voorts aanmerkelijk kleiner en in de boven- 

kaak en het ploegbeen in veel minder gebogene banden geplaatst, ter- 

wijl ook het bandje ploegbeenstanden er aanmerkelijk smaller is. 
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Subfamilia V. PLOTOSICHTHYOIDEI. 

Pinnae dorsales 2 radiosae, dorsalis postica et analis cum pinna 

caudali unitae. Cutis nuda. 

Aanm. De Plotosichthyoiden wijken door hunnen vinbouw reeds 

zoo zeer af van de overige onderfamiliën der Siluroiden, dat hunne ver- 

heffing tot eene eigene onderfamilie allezins geregtvaardigd schijnt. 

Zij onderscheiden zich van de overige onderfamilién der Siluroiden 

door de aanwezigheid van twee straalachtige rugvinnen, van welke 
de achterste zich volkomen met de staartvin vereenigt. 

Slechts twee geslachten, Chaca en Plotosus, zijn tot deze onderfa- 

milie te brengen en deze twee geslachten zijn nog blijkbaar typen 

van eigene groepen, welke echter slechts door zeer weinig soorten 

vertegenwoordigd worden. 

De Chacini zijn opmerkelijk door de aanwezigheid van eene dub- 
bele aarsvin, zijnde de voorste aarsvin door eene ledige ruimte van 

de tweede verwijderd, welke zich volkomen met de staartvin veree- 

niet. De platgedrukte kop, de wijde dwarsche bekspleet en de naar 

boven gerigte oogen brengen de geslachten Lophiusen Batrachus in 

berinnering, maar de bouw der borstvinnen en van de operkels, aan 

welke het suboperkel ontbreekt, is die van de Siluren. 

De Plotosini zijn kenbaar, behalve aan de enkele aarsvin, aan den 

merkwaardigen getakten toestel, welke trosvormig achter den anus vrij 

afhangt en zoowel bij de wijfjes als bij de mannetjes aanwezig is. 

Zij onderscheiden zich bovendien van de Chacini door een geheel 

ander tandenstelsel. Bij de Chacinen bevinden zich slechts tanden 

in de beide kaken, welke zeer klein en dun en op meerdere reijen 

geplaatst zijn. Bij de Plotosinen daarentegen zijn de tanden kegel- 

vormig of korrelachtig en vormen, behalve banden of groepen in de 

beide kaken, ook eene min of meer halvemaanvormige groep voor in 

het gehemelte. 

De soorten, thans van beide groepen bekend, zijn de hieronder 

genoemde. 
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Plotosini. 

Plotosus anguillaris Lac. = Plotosus lineatus CV. = Plotosus 

castaneus (CV? Gran rs oec o eae Meer brian 

Hind., Jap., Arch. 

ind. , Oc. Pacific. 

v limbatus CV. (an ead. Sp. ac praeced.?) . . . . . . Hindost. 

„ canius Buch = Plotosus unicolor K. v. H. = Plotosus 

horridus Blkr = Plotosus viviparus Blkr = Plotosus 

multiradiatus Blkr. Ben Gale VERBOND 

„ albilabris CV. 2: Plotosus macrophthalmus Blkr. . . . Java, Pin., Malacc. 

MAO phallus CNE ce ce PC Tu cue es ty LE DI BERDYOT: 

y microcepssluehds- met ucc X NOS ELollapdius 

„ megastomus Richds. cm eer ie et Soy semestre ted Fe Uo ia 

/ tandanus Mitch. S c cuc ccNoyadLiollanim 

Chacini. 

Ghacanlophrode GV armen Banen neet Nova Gui tien: 

gala, Borneo. 
„ bankanensis Blkr. Bee en BOT an ke 

Plotosini. 

PLorosus Lacép. Poiss. V p. 129. Sambilang. 

Pinnae dorsales 2 radiosae, analis unica; dorsalis 22, caudalis et 

analis unitae. Dentes maxillis vomeroque conici pluriseriati. | Oculi 

liberi. Cirri 8, nasales, labiales et inframaxillares, omnes mento an- 

tice inserti. Membrana branchiostega radiis 9 ad 12. Apertura 

branchialis amplissima inferne usque ante oculos porrecta. Appen- 

dices postanales dendriticae. Nares anteriores margine rostri vel la- 

bio superiore perforatae. 

Aanm. Het geslacht Plotosus is gemakkelijk onderkenbaar aan aal- 
vormig ligchaam, aan de aanwezigheid van slechts eene enkele aarsvin, 



911 

aan het merkwaardige boomvormige orgaan, hetwelk van achter de 

aarsopening vrij van het ligchaam afhangt, en aan de kegel- en kor- 

relvormige tandreijen in kaken en gehemelte. 

Het merkwaardigste, wat de Plotosinen in hunne bewerktuiging aan- 

bieden, is wel het bedoelde dendritische orgaan, hetwelk bij geene 

soort en bij geen der beide seksen ontbreekt. De bouw van dat or- 

gaan geeft het denkbeeld aan van eene omgestulpte long, even als 

de kieuwaanhangsels der Heterobranchoïden. Rijk aan bloedvaten, 

die zich, door de takken van het orgaan, welke door het water vrij 
worden omspoeld, over eene groote oppervlakte kunnen uitbreiden en 
zonder inwendigen klierachtigen bouw of uitlozingsbuizen, kan men 
van het bestaan van dit orgaan zich moeijelijk een ander doel voor- 
stellen dan het in aanraking brengen van de bloedmassa met de in de om- 
ringende middenstof bevatte dampkringslucht. Maar is dit vermoeden 
juist, dan is het dendritrische orgaan niets anders dan een hulporgaan 
voor de ademhaling en de benaming van aarskieuwen zou dan eene 
zeer gepaste zijn. Inderdaad is het verschil tusschen de aarskieuwen 

van Plotosus en de kieuwaanhangsels der Heterobranchoïden in het 

wezenlijke geen ander, dan dat het hulpademhalingswerktuig bij 

Plotosus op eene zoo ongewone plaats is aangebragt en zonder dadelijk 
verband met de eigenlijke kieuwen. 

Het aantal bekende soorten van Plotosus is gering. Ik heb de 
voorwerpen van mijn kabinet aan een nader naauwkeurig onderzoek 

naar groote reijen voorwerpen onderworpen en ben tot de slotsom 
gekomen, dat zij tot niet meer dan drie soorten te brengen zijn, t. 

w.  Plotosus anguillaris Lac., Plotosus canius Buch. en Plotosus 

albilabris CV. 

De heer Valenciennes heeft, in de groote Histoire naturelle des 

Poissons, zeven soorten van Plotosus beschreven. Ik geloof echter dat 

zijne Plotosus lineatus, Plotosus castaneus en Plotosus limbatus slechts 
tot eene enkele soort behooren t. w. tot de oudst bekende of Plotosus 
anguillaris Lac. Plotosus canius Buch. CV. en Plotosus unicolor K. 
v. H. CV. behooren mede onder slechts een’ enkelen soortnaam gebragt 

te worden, en alzoo zouden van de zeven soorten van den heer 
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Valenciennes slechts vier overblijven, drie van welke in mijn bezit zijn. 
De heer Richardson heeft aan de ten deze bestaande kennis nog 

die van twee andere soorten toegevoegd, welke door hem zijn ge- 

noemd Plotosus megastomus en Plotosus microceps, en met vrij 
groote zekerheid inderdaad als eigene soorten zijn te beschouwen. 

Nog eene andere soort zie ik afgebeeld in Mitchil's Expedition 
into the interior of Australia (tab. 6 fig. 2), onder den naam van 
Plotosus tandanus. Deze soort gelijkt in habitus veel op Plotosus albila- 
bris CV. doch schijnt nog hooger van kop te zijn en de neysdraden 

zoo kort te hebben, dat zij naauwelijks tot aan het oog reiken. 

Van hoeveel gewigt het tandenstelsel in de orde der Siluren is, 

blijkt ook weder uit de onderwerpelijke onderfamilie. De tandenstelsels 

van de twee groote typen, de Chacinen en de Plotosinen, zijn van 

een’ geheel verschillenden aard, wat bekend is, doch weinig zou 

men vermoeden, dat in de bijzonderheden van het tandenstelsel bij 

Plotosus uitstekende kermerken gevonden worden ter bepaling der 

soorten. Zulks is althans buiten eenigen twijfel ten opzigte van 

Plotosus anguillaris Lac., Plotosus canius Buch. en Plotosus albi- 

labris CV., en ik twijfel er niet aan of ook bij de overige bekende 
soorten , Plotosus macrocephalus CV., Plotosus microceps Richds, 

Plotosus megastomus Richds. en Plotosus tandanus Mitch. zal men 

in de bijzonderheden der dentitie kenteekenen vinden, voor elke 
soort verschillende. Wat Plotosus macrocephalus betreft, zie ik van 

het tandenstelsel in het geheel geene melding gemaakt. — Van Plo- 

tosus microceps lüchds. is het tandenstelsel nader aangeduid, en 

ik lees in de beschrijving dier soort van driereijige kegelvormige af- 

geknotte tanden in beide kaken en van vijf of zes reijen ploegbeenstan- 

den van welke de middelste de hoogste zijn. — Het tandenstelsel van 

Plotosus megastomus eindelijk wordt door den heer Richardson be- 

schreven als te zijn als volgt: in de tusschenkaaksbeenderen twee 

kleine ovale vierkante groepjes stompe kegelvormige tanden; de tand- 

groepen in de onderkaak breeder en driehoekig met de tanden der 

buitenste rei kegelvormig en de overige korrelachtig; de ploegbeens- 

tanden alle korrelig en geplaatst in eene hartvormige groep van welke 
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de spits naar voren is gekeerd. — Slechts van Plotosus megastomus is 

het tandenstelsel genoegzaam tot in bijzonderheden beschreyen om er 

het karakter der soort (hartvormige groep ploegbeenstanden) in terug 

te vinden.—Voor de andere soorten zijn die kenmerken nog te leveren. 

Ik zal ze hieronder beschrijven van die soorten, welke in mijn bezit zijn. 

Een ander gewigtig kenmerk ter rangschikking der soorten van Ploto- 

sus heb ik gevonden in den aard en stand der neusgaten. De drie soorten 
an mijn kabinet laten zich reeds daarnaar van elkander onderkennen. 

Hoe het ook ten deze met de overige bekende soorten gesteld is, 

kan ik niet bepalen. Van Plotosus macrocephalus zie ik niets ten dien 

opzigte vermeld of op de afbeelding (CV. Poiss. fig. 449) aangeduid. 

Van Plotosus microceps nam de heer Richardson slechts de achterste 

neusopeningen waar, noemende bij de voorste » imperceptible.” Bij 

Plotosus megastomus zijn de voorste neusgaten aan den voorrand van 
den snuit gelegen, evenals bij Plotosus anguillaris. 

De kenmerken, in de lengte der voeldraden gelegen, hebben bij Ploto- 

sus eene minder scherp bepaalbare waarde. Hunne lengte is niet stand vas- 

tig bij voorwerpen van gelijke grootte dezelfde, en in den jeugdigen leef- 
tijdstoestand zijn zij doorgaans langer dan bij de meer ontwikkelde 

voorwerpen. Plotosus megastomus biedt de bijzonderheid aan, dat de bo- 
venkaaksdraden er aan elke zijde dubbel zijn. 

De Plotosinen leven voornamelijk van gastropoden, schelpdieren 
en schaaldieren. Hun gebit is er ook geheel op ingerigt, de harde 

omkleedsels dier diertjes te verbrijzelen. In den regel leven zij in 

troebel water, aan modderige kusten en in de riviermondingen. Zoo 

is het met Plotosus albilabris en Plotosus canius doch Plotosus anguillaris 

leeft meer in helder zeewater, nabij of op de korraalriffen , waaraan. deze 

soort ook hare heldere kleuren en haren naam Sambilang-karang of klip- 

Sambilang te danken heeft. De eijeren ontwikkelen zich in den buik 

tot nabij het tijdperk van rijpheid, althans bij Plotosus canius. Wan- 

neer de eijeren het ligchaam verlaten, is de jonge visch reeds zeer 

ontwikkeld en beweegt zich levendig op den nog grooten dojerzak. 

Na de terugbrenging mijner vroegere soorten tot drie, laten zij 

zich door uitstekende kenmerken van elkander en van de overige 

40 
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bekende onderkennen. In volgend schema zijn die kenmerken aan- 
geduid. 

1. Cirri omnes simplices indivisi. Pinna dorsalis 1* corpore humilior vel non altior. 
A. Nares anteriores apicem rostri versus perforatae. 

a. Dentes vittis maxillis vomereque angulares ceteris longiores plus minusve 

curvati. Corpus junioribus utroque latere vittis 3 cephalo-caudalibus albican- 

tibus. Caput 4% ad 52 in longitudine corporis. Cirri nasales oculum attin- 
gentes vel subattingentes. 

Plotosus anguillaris Lac. 

b. Dentes vittis maxillis vomereque angulares ceteris breviores, non curvati. 

Corpus omni aetate vittis nullis. Caput 54 ad 61 in longitudine corporis. 

Cirri nasales oculum multo superantes. 

Plotosus canius Buch. 

B. Nares anteriores in labio superiore perforatae. 

a. Dentes intermaxillares in thurmas 2 quadratiusculas vel rotundiusculas sub- 

contiguas collocati. Corpus fuscescens vittis vel maculis nullis. Caput 6 in 

longitudine corporis. Cirri nasales oculum multo superantes. 

Plotosus albilabris CV. 

Plotosus anguillaris Lac. Poiss. V p. 129, 130 tab. 3 fig. 2. Cuv. 

Régn. anim. II p. 297, Rüpp. N. Wirb. Abyss. Fische. Roth. 

M. p. 76, Cant. Catal. Malay. Fish. p. 264, Peters Fisch. Mos- 

samb. Arch. Naturgesch. XXI I, p. 267. Aalvormige Sambi- 

lang. Atl. Silur. tab. XLVII fig. 2. 

Plotos. corpore elongato antice aeque lato circiter ac alto, postice valde compresso, alti- 

tudine 61 ad 8 in ejus longitudine; capite convexo depressiusculo 4j ad 53 in longitudine 

totius corporis; altitudine capitis 12 ad 1}, latitudine 15 ad 1j in ejus longitudine; oculis 

diametro 5! ad 7 in longitudine capitis, diametris 2'ad 3 distantibus ; rostro convexo linea antiore 

obtuse rotundato; cirris nasalibus oculi diametro circiter distantibus, junioribus oculum paulo 

superantibus, aetate provectis oculum attingentibus; cirris supramaxillaribus operculum vel 
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praeoperculi partem posteriorem attingentibus; cirris inframaxillaribus rietui approximatis 

externis internis paulo longioribus interoperculum attingentibus vel fere attingentibus; nari- 

bus minimis, posterioribus rimaeformibus basi cirri nasalis approximatis , anterioribus ro- 

tundis in papilla elevata perforatis vel subtubulatis rostri margine anteriore sitis; labiis 

carnosis valde papillatis; maxilla superiore ante maxillam inferiorem prominente; dentibus ma- 

xillis vomereque conicis obtusiusculis, maxillis antice vulgo triseriatis; dentibus maxilla superiore 

in vittam subsemilunarem angulis acutam medio divisam gracilem plus quadruplo longiorem 

quam latam dispositis utroque latere dentibus angularibus vel angulari ceteris longiore cur- 

vato ; dentibus moxilla inferiore in vittam subsemilunarem vitta intermaxillari longiorem medio di- 

visam gracilem dispositis, serie externa seriebus ceteris longioribus; dentibus vomerinis pluriseriatis 

in thurmam formam circuli segmentis subbreferentem dispositis obtusis, serie posteriore den- 

tibus ceteris vulgo longioribus; linea lateraliantice declivi, tunc recta simplice, tubulis con- 

tiguis notata; axilla poro mucoso parum conspicuo; pinna dorsali 1* acutiuscule vel obtusi- 

uscule rotundata corpore juvenilibus non aetate provectis non multo humiliore, spina com- 

pressa utrinque serrata radiis humiliore parte capitis postoculari vulgo breviore; pinnis pectorali- 

bus acutiuscule vel obtusiuscule rotundatis 12 ad 14 in longitudine capitis, spina com- 

pressa utrinque serrata spina dorsali non vel vix longiore; pinnis ventralibus rotundatis obtusis ca- 

pite duplo ad triplo brevioribus; yinna anali dorsali 2* paulo altiore; colore corpore superne lateri- 

busque junioribus roseo-violaceo vel umbrino-roseo, aetate provectioribus profunde umbrino- 

olivaceo vel violascente-olivaceo, interne margaritaceo; vittis junioribus utroque latere 2 vel 

3 margaritaceo-roseis, superiore rostro incipiente supra oculos decurrente lineae dorsali ap- 

proximata et dorso caudae postice desinente, media supra angulum oris incipiente medio 

capite et mediis lateribus sub linea laterali decurrente et media basi pinnae caudalis desi- 

nente , inferiore lineae gastro-anali approximata et eae parallela; pinnis viridescente- vel violascen- 

te-roseis fusco plus minusve arenatis. 

BURN 1D), NE NL yng ee I AO eb aA, VIAM ve AO 1D) PAS tein se (GP 

HORSE AG 20) =) 185, ad. De 23 TOS CELOS TOICECACETOS 1895 

Synon. Vollersvischje, Ikan Binara Valent. Ind. Amb. III p. 502 fig. 496. 

Sambilang Ren. Poiss. Mol. I tab. 3 fig. 19. 

Silurus arab Forsk. Descript. animal. XVI No. 36. 

Platystachus anguillaris Bl. Ausl. Fisch. VIII p. 61 tab. 373 fig. 1, Bl. Schn. 

Syst. posth. p. 873 tab. 74. Shaw. Gen. Zoöl. V p. 30 tab. 99. 

Aalförmige Plattleib Bl. Ausl. Fisch. VIII p. 61 tab. 973 fig. 1. 

Platyste anguille Bl. ibid. tab. 373 fig. 1. 

Plotose anguillé Lac. Poiss. V p. 129, 130 tab. 3 fig. 2. 

Jngeelee Russ. Fish. Corom. II p. 51 fig. 166. 

Petit Machoiran Comm. ap. CV. Poiss. XV p. 306. 

MID ..... Voy. Krusenst. tab. 60 fig. 12, 13. 

Plotosius ikapor Less. Voy. Coq. Zoól. Il p. 132 tab. 31 fig. 

Plotose ikapor Less. ibid, Dict. Class. Hist. Nat. XV p. 435. 

Plotosus marginatus Benn, Life of Raffles Catal zoól. spec. p. 691. 

e 
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Plotosus malignus Ehr. 

Plotosus vittatus Swains. Nat. Hist. Fish. Amph. II p. 307. 

Plotosus lineatus CV. Poiss. XV p. 306. Richds. Rep. 15^ Meet. Brit. Assoc. Fish. 

Chin. Jap. p. 286, T. Schleg. Faun. Jap. Poiss. p. 228 tab. 104 fig. 3, Blkr 

Verh. Bat. Gen. XXI Sil. bat. consp. p. 4,17, 57. 

Plotosus castaneus CV. Poiss. XV p. 312.? 

Plotose rayé CV. Poiss. XV. p. 306. 

Plotosus castaneoides Blkr, Bijdr. ichth. Riouw, Nat. T. Ned. Ind. II p. 490, 

Doa vel Buja Arab. 

Koomat Abyssin. 

Akegedou Tamul, . 

Yen-ting, Gan-ting, Om-ting Chin. 

Sambilang karang Mal. Bat, 

Similang karong Mal. Fret. Malace. sec. Cant. 

Ika-por Wageéns. sec. Lesson. 

Hab. Java (Batavia, Bantam), in mari. " 
Sumatra (Telokbetong, Priaman, Trussan, Tiku, Sibogha), in mari. 

Batu, in mari. 

Nias, in mari. 

Bintang (Rio) in mari. 

Banka (Muntok, Marawang), in mari et aquis fluvio-marinis. 

Celebes (Makassar, Manado), in mari. ^ 

Sangi, in mari. 

Datjan (Labuha), in mari. 

Duro (Kajeli), in mari. 

Amboina, in mari. 

Ceram (Wahai), in mari. 

Longitudo plus quam 100 speciminum 55” ad 220". 

Aanm. De groote verbreiding dezer soort van af de Roode Zee 

tot aan Japan en de Vriendschaps-eilanden, dat is, over den hal- 

ven omtrek der aarde, en haar veelvuldig voorkomen op meerdere 
plaatsen, hebben haar reeds lang doen kennen, eene bekendheid 

waartoe zeker veel bijgedragen is door de gevaarlijke wonden, dik- 

werf door hare scherpe en broze rug- en borstvindoornen te weeg 

gebragt. 

Ik ben niet vreemd aan de meening, dat aan de bovengegeven 

uitvoerige synonymie nog zijn toe te voegen Plotosus castaneus CV. 

en Plotosus limbatus CV. en dat deze slechts te beschouwen zijn 



317 

als nominale soorten, voorstellende oudere leeftijdstoestanden van Plo- 

tosus anguillaris Lac. 

Plotosus anguillaris is zeer goed herkenbaar afgebeeld in de wer- 

ken van Valentyn en Renard. Valentyn schijnt deze soort weinig ge- 

kend te hebben, want, hoezeer hij van haar zegt dat zij » vrij droog en 

slegt van smaak” is, maakt hij geen gewag van de gevaarlijkheid harer 

doornen,” welker verwondingen dikwerf zoo hevige ontstekings-ver- 
schijnselen voortbrengen, dat zij door vele inlanders sedert lang als 

giftie zijn beschouwd geworden. ‘Trouwens, ook andere schrijvers, 

Forskaol, Bloch, Lacépéde en Russell maken daarvan geen gewag. Bloch 

maakte reeds melding van het getakte achteraarsaanhangsel en was 

van meening dat het, even als de broedzak bij de naaldvisschen, tot 

opname der eijeren dient, een gevoelen reeds deswege onaanneme- 

lijke omdat het aanhangsel evenzeer bij de wijfjes als bij de manne- 

tjes aanwezig is. 

Eerst Lesson maakte melding van de gevaarlijkheid der wonden, 

welke door de doornen der Sambilang-karang worden toegebragt. Zeer 

zekeris het, dat die wonden, indien zij diep zijn, zeer gevaarlijk kun- 

nen worden, doch zelf ben ik dikwerf door de rugvin- en borstvin- 

doornen dezer soort gewond geworden, zonder dat hevige ontstekings- 

verschijnselen zijn gevolgd. In een paar gevallen verwijderde ik echter 

door insnijding kort na de verwonding de doorneinden, welke in de 

wonde waren teruggebleven. Alle keeren die ik door deze doornen 

verwond ben geworden, volgde eene rijkelijke en moeijelijk te stillen 

bloeding, wat bij de verwondingen door vindoornen van Siluren van 

andere geslachten, welke dikwerf mijn deel zijn geweest, zelden plaats 

had. 

Te Batavia komt Plotosus anguillaris slechts van tijd tot tijd voor. 

Zijschijnt een trekvisch te zijn en de noordkust van Java van tijd 

tot tijd in zeer groote scholen te bezoeken, wanneer zij nog jong is. 

Te Batavia heb ik haar meermalen bij duizenden ter markt zien bren- 

gen, doch altijd waren de voorwerpen in nog jeugdigen leeftijdstoestand. 

Volwassene voorwerpen zijn mij slechts uit de Molukken en van Su- 

matra, Singapore en Riouw geworden. 
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Plotosus canius Buch. Gang. Fish. p. 142, 374 tab. 26 fig. 45. CV. 
Poiss. XV p. 315, Blkr Verh. Bat. Gen. XXV Nal. ichth. Beng. 

p. 125, Kner. Ichth. Beitr. Sitzungsber. Kais. Akad. Wiss. XVII 

p. 157. Henkleurige Sambilang. Atl. Silur. tab. XLVIII fig. 2. 

Plotos. corpore elongato antice latiore quam alto, postice valde compresso, altitudine 74 

ad 12 in ejus longitudine; capite convexo depresso 51 ad 6} in longitudine totius corporis; 

altitudine capitis 24 ad 1}, latitudine 1} ad 12 in ejus longitudine; oculis diametro 7 ad 11 

in longitudine capitis, diametris 21 ad 4 distantibus; rostro convexo linea anteriore obtuse 

rotundato; cirris nasalibus plus oculi diametro distantibus opercula vel os scapulare, supra- 

maxillaribus et inframaxillaribus externis opercula vel basin pinnae pectoralis attingentibus ; cirris 

rictui approximatis inframaxillaribus internis externis brevioribus; naribus patulis conspicuis, 

posterioribus basi cirri nasalis approximatis rimaeformibus, anterioribus brevi-tubulatis rostri 

margine anteriore sitis; labiis carnosis, papillatis; maxilla superiore ante maxillam inferiorem 

prominente; dentibus maxilla superiore conicis obtusis antice tri-ad quadriseriatis in vittam 

parum curvatam angulis acutam. medio divisam quadruplo circiter longiorem quam latam dis- 

positis; dentibus seriebus antica et postica dentibus ceteris majoribus, angularibus majoribus 

curvatis nullis; dentibus maxilla inferiore in vittam subsemilunarem vitta intermaxillari multo 

longiorem dispositis, antice quadri- ad quinque-seriatis, serie externa conicis obtusis majoribus, 

seriebus internis graniformibus; dentibus vomerinis graniformibus in thurmam formam circuli 

segmenti subreferentem dispositis medio segmento quadri- ad sex-seriatis dentibus serie postica 

dentibus ceteris majoribus; linea laterali antice declivi, tune recta simplice, tubalis contiguis 

notata; axilla poro mucoso bene conspicuo; pinna dorsali 1° acute rotundata corpore paulo 

vel non humiliore, spina valida compressa utrinque serrata radiis humiliore capitis parte post- 

oculari non ad duplo fere breviore; pinnis pectoralibus acutiuscule vel obtusinscule rotundatis 

2 ad 12 in longitudine, capitis spina valida compressa utrinque serrata spina dorsali non vel 

paulo breviore; pinnis ventralibus obtusis rotundatis pectoralibus multo brevioribus; pinnis 

dorsali 2* et anali postice altitudine subaequalibus, anali antice dorsali altiore; colore corpore 

superne pinnisque olivacco-fusco vel nigricante, corpore inferne dilutiore, gula ventreque 

margaritaceo; labiis albescentibus. 

Bd esI os veli Dort 14 ae Near denia SD MIE CRIE 

AS 106:3-3:2454209]) 125014325120. ETATIS dels 

Synon. Plotosius canins Buch. Gang. Fish. p. 142, 374 tab. 15 fig. 44. 

Plotose cani CV. Poiss. XV p. 315. 

Plotosus unicolor K. v. H. CV. Poiss. XV p. 316, Dlkr Verh. Bat. Gen. XXI Silur. 

batav. consp. p. 58. 

Plotose unicolore CV. Poiss. XV p. 816. 

Plotosus viviparus Blkr Verh. Bat. Gen. XXI. Sil. bat. consp. p. 59. 

Plotosus horridus Blkr ibid. p. 59. 

Plotosus multiradiatus Blkr, ibid. p. 60. 
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Kani-magur Bengal. 

Ikan Sambilang betul Mal. Batav. 

Hab. Java (Batavia, Samarang, Surabaja, Pasuruan), in mari et aquis fluvio-marinis. 

Madura (Kammal), in mari. 

Singapura, in mari. 

Banka (Pangkalpinang), in aquis fluvio-marinis. 

Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin, Singkawang), in fluviis et aquis fluvio-marinis. 

Celebes (Makassar), in mari. 

Bengala (Calcutta), in flumine Hooghly. 

Longitudo 27 speciminum 135” ad 550”, 

Aanm. Eene naauwkeurige vergelijking van Plotosus canius Buch. 

met voorwerpen van gelijke grootte van Plotosus unicolor K. v. H., 

heeft mij geene verschillen doen ontwaren, welke regt geven ze te 

beschouwen als tot twee verschillende soorten te behooren. De geringe 

verschillen inde lengte der voeldraden, in de getallen der vinstralen 

en in de hoogte-evenredigheden van ligchaam en kop zijn daartoe 

niet voldoende, aangezien zij, blijkens vergelijking van voldoende reijen 

voorwerpen, alle kunnen worden gebragt op rekening van verschil- 

lende leeftijdstoestanden. 
De soort voedt zich voornamelijk met konchiferen, gastropoden 

en krustaceën, en bereikt eene lengte van minstens 700”. Zij wordt 

te Batavia als voedingsmiddel weinig geacht, en slechts door inlan- 

ders en Chinezen gegeten. De inlanders schrijven aan haar vleesch 

de kracht toe de teruggeblevene menstruatie te bevorderen. 

Plotosus albilabris CV. Poiss. XV p. 316, Cant. Cat. Mal. Fish. p.. 

265, Blkr Bijdr. ichth. Singap. Nat. Tijdschr. N. Ind. III p. 70. 

Witlippige Sambilang. Atl. Silur. tab. XLVIII fig. 1. 

Plotos. corpore elongato, antice vix vel non latiore. quam alto, postice valde compresso, 

altitudine 7 ad 8 in ejus longitudine; eapite non depresso valde convexo 6 circiter in longi- 

tudine totius corporis; altitudine capitis 13 ad 11, latitudine 1} ad 11 in cjus longitudine; 

oculis diametro 4 ad 6 fere in longitudine capitis, diametro 1 et paulo ad 1J distantibus; 

rostro valde convexo, linea anteriore obtuse rotundato; cirris nasalibus operculum attingen- 

tibus vel superantibus, supramaxillaribus operculum attingentibus vel fere attingentibus, 
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inframaxilaribus rictui approximatis externis internis longioribus basin pinnae pectoralis 

attingentibus vel fere attingentibus; naribus patulis rotundis non tubulatis, posterioribus paulo 

post basin cirri nasalis, anterioribus inferne in labio superiore perforatis, anterioribus valvula 

claudendis; labiis carnosis papillatis; maxilla superiore ante maxillam inferiorem prominente ; 

dentibus maxilla superiore in thurmas 2 quadratiusculas subcontiguas aeque latas circiter ac 

longas collocatis, conicis obtusis brevibus, utraque thurma antice dentibus 2 vel 1 ceteris 

multo longioribus acutiusculis; dentibus maxilla inferiore in vittas 2 trigonas basi subcontiguas 

duplo circiter longiores quam latas dispositis, serie externa conicis obtusis ceteris majoribus, 

serlebus ceteris graniformibus; dentibus vomerinis in thurmam formam circuli segmenti sub- 

referentem dispositis, graniformibus medio segmento quadri- ad quinque-seriatis, serie postica 

seriebus celeris majoribus; linea laterali antice declivi, tunc recta, simplice, tubulis contiguis 

notata; axilla poro mucoso bene conspicuo; pinna dorsali 1* acute vel obtuse rotundata corpore 

non vel pauio humiliore, spina valida compressa utrinque serrata, capitis parte postoculari 

non vel paulo breviore, radio 1° humiliore; pinnis pectoralibus obtuse vel acutiuscule rotundatis 

1! ad 2 fere in longitudine capitis, spina valida compressa utrinque serrata spina dorsali non 

vel paulo breviore; ventralibus obtusis rotundatis pectoralibus brevioribus; pinnis dorsali 2*et 

anali postice altitudine subaequalibus, antice dorsali 2? anali altiore; colore corpore superne 

umbrino-fusco vel olivaceo-fusco vel nigricante-fusco, inferne albido vel griseo; pinnis om- 

nibus vel dorsalibus tantum fuscis, ceteris frequenter aurantiacis; cirris fuscescentibus vel 

flavescentibus; labiis albis. 

B. 9 ad 11. D. 1*1/4 vel 1/5. P. 1/18 vel 1/12. V. 1/11 vel 1/12. D. 2* 108 + C. 10+ A. 

90107208 ad De Ser ee C10 eA oD. E09 T6; 

Synon. Plotose d lèvres blanches CV. Poiss. XV p. 316. 

Plotosus macrophthalmus Blkr Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. bat. consp. p. 56. 

Ikan Sambilang Mal. Batav. 

Similang Mal. Fret. Malacc. sec. Cant. 

Habet. Java (Batavia), in mari. 

Bintang (Rio), in mari. 

Biliton (Tjirutjup) , in mari. 

Singapora, in mari. 

Celebes (Bulukomba), in mari. 
5 Longitudo 11 speciminum 109" ad 353. 

Aanm. Deze soort duidde ik vroeger aan als eene eigene soort 

onder den naam van Plotosus macrophthalmus. Sedert is zij mij 

echter toegeschenen niet van Plotosus albilabris CV. te verschillen, 

althans niet van de soort, welke door den heer Cantor onder den- 

zelfden naam is beschreven. 

~ S je @ ler] Plotosus albilabris CV. is merkwaardig door de . plaatsii 

— wn - F es) (C eu (o voorste neusgaten in de bovenlip tuschen de liptepeltjes, alsme 
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door de schikking der tusschenkaakstanden in twee vierkante of rond- 
achtige groepjes, sterk gebogen profiel en groote oogen.  Mis- 
schien zal men in de kenmerken, aan het tandenstelsel en de plaat- 

sing der voorste neusgaten ontleend, eenmaal aanleiding vinden, na 

het beter bekend zijn der soorten, tot de opstelling van een eigen 
geslacht. 

Plotosus macrocephalus CV. Poiss. XV p. 317 tab. 449. Grootkop- 
pige Sambilang. 

Plotos. corpore elongato, postice valde compresso, altitudine 84 ad 9? in ejus longitu- 

dine; eapite convexo 4 circiter in longitudine totius corporis; altitudine capitis 11 circiter, 

latitudine 14 circiter in ejus longitudine; oculis in media longitudine capitis circiter sitis, di- 

ametro 9 in longitudine capitis, diametris 21 circiter distantibus, sursum spectantibus; labiis 

valde carnosis et papillatis; cirris nasalibus et inframaxillaribus externis cirris supramaxilla- 

ribus et inframaxillaribus externis longioribus, capite plus duplo brevioribus. 

Dco CS o ASOR 202 

Synon. Plotose à grosse téte CV. Poiss. XV p. 317 tab. 449. 

Hab. Timor.? 

Longitudo speciminis descripti 18 pollic. paris. 

Aanm. Ik ken deze soort slechts uit de beschrijving en afbeelding 
in de groote Histoire naturelle des Poissons. Zij schijnt voorname- 
lijk kenbaar te zijn aan haren grooten kop. Omtrent tandenstelsel 
en voorste neusgaten zijn in beschrijving noch afbeelding bijzonderheden 
medegedeeld. 



Chacint. 

Cuaca CV. 

Pinnae dorsales et anales 2 radiosae distantes, dorsalis et analis posteri- 

or cum pinna caudali coalita. Dentes maxillis pluriseriati parvi, vomerini 

nulli. Oculi toti velati. Cirri 8, nasales, labiales et inframaxillares; in- 

framaxillares externae gula post angulum oris insertae. Membrana bran- 

chiostega radiis T. Apertura branchialis sub osse humerali desinens. 

Appendices postanales dendriticae nullae. 

Aanm. Even als Plotosus door zijne trosvormige aarsaanhangsels, 

staat ook dit geslacht scherp gekenmerkt daar in de groote reeks 
der Siluroiden door de aanwezigheid van eene tweede aarsvin, terwijl 

beide geslachten wegens de aanwezigheid eener tweede straalachtige 

rugvin en de vereeniging dier vin en der 2 aarsvin met de staartvin 

als onderfamilie niet minder scherp zijn gekenmerkt. 
Chaca vormt een verbindingslid tuschen de Plotosichthyoïden en 

Bagrichthyoïden en meer in het bijzonder een’ overgang tot de Pime- 
lodini, naar welker type, het stelsel der vertikale vinnen niet mede- 

gerekend, het zelfs meer is gebouwd dan naar de type der Plotosinen. 

Tot op mijne onderzoekingen was slechts eene enkele soort van 
Chaca bekend. Ik ontdekte eene tweede soort en beschreef die 
onder den naam van Chaca bankanensis. Beide schijnen in den 
Indischen Archipel voor te komen, doch Chaca lophioides ken ik 
tot nog toe niet naar de natuur. De volgende kenmerken schijnen 
de onderscheiding van beide soorten gemakkelijk te maken. 

1 Cirri labio inferiore, dorso lateribusque numerosi. 

Chaca lophioides CV. 

II Cirri labio inferiore, dorso lateribusque nulli. 

Chaca bankanensis Blkr. 
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Chaca bankanensis Blkr, Dijdr. ichth. Banka, Nat. T. Ned. Ind. III 

p. 455, Achtste Dijdr. Ichth. Borneo Nat. T. Ned. Ind VIII p. 
165. Atl. Silur tab. XLVII fig. 1. Danka'sche Chaca. 

Chae. corpore antice maxime depresso postice compresso, altitudine 10 ad 6, latitudine maxima 4 

fere ad 34 in ejuslongitudine; capite maxime depresso 23 ad 35 in longitudine corporis; capite 

latitudine 1 et paulo ad 1! in ejus longitudine, 3$ ad 4 in longitudine totius corporis, alti- 

tudine 4 ad 2 et paulo in ejus longitudine; oculis totis velatis, diametro 16 ad 19 in lon- 

gitudine capitis, diametris 7 ad 9 distantibus; scuto capitis cute glandulosa tecto, glabro, an- 

tice angulatim bifurcato, sulco longitudinali (fonticulo mediano) dimidio anteriore tantum diviso, 

fonticulo laterali postico parvo marginiscuti posteriori valde approximato, crista interparietali 

brevissima ossi interspinoso 1? gracili elongato contigua; osse interspinoso 2? trigono apice 

emarginato os interspinosum 1" recipiente; rostro maxime depresso linea anteriore valde obtuso 

subtruncato; naribus distantibus posterioribus rotundis non tubulatis sat longe ante oculos sitis 

sed lineae capitis mediae quam naribus anterioribus multo magis approximatis; naribus anteriori- 

bus subtubulatis margini rostri anteriori approximatis, lobulis vel tentaculis brevibus cutaneis utro- 

que latere praeocularibus 2 approximatis, interoculari unico, postmaxillo-opercularibus seriatis 

numerosis, mentalibus brevissimis ope lente tantum conspicuis parcis sparsis; maxilla superi- 

ore maxilla inferiore multo breviore; ossibus intermaxillaribus latis, supramaxillaribus longe 

post intermaxillaria productis post oculum desinentibus; dentibus pluseriatis parvis, intermaxil- 

laribus in vittam curvatam angulatam, inframaxillaribus in vittam formam ferri equini referentem 

dispositis; cirris veris 8, nasalibus oculo vix vel non longioribus, supramaxillaribus vel la- 

bialibus rostro vix vel non brevioribus, inframaxillaribus gracilibus labialibus non vel vix 

brevioribus, internis mento antice insertis plus rostri longitudine distantibus, externis post 

angulum oris sub praeoperculo insertis; osse suprascapulari crure gracili adscendente cristam 

interparietalem attingente; cute toto corpore glandulosa glandulis conspicuis; linea laterali sim- 

plice antice declivi maxime conspicua elevata, postice recta interrupta parum conspicua ; axilla 

poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali 1* obtusiuscula convexa corpore humiliore, spina 

crassa radiis humiliore capite quadruplo circiter breviore antice apicem versus bidentata postice 

glabra; pinnis pectoralibus capite duplo vel plus duplo brevioribus, spina latissima spina dor- 

sali longiore superne carinata inferne rotundata convexa tumida antice dentibus pluribus vali- 

dis curvatis armata postice glabra; pinnis ventralibus obtusis rotundatis capite duplo vel duplo 

fere brevioribus; pinna anali 1^ post initium dorsalis 2** inserta obtusa rotundata non vel paulo 

altiore quam basi longa; pinna dorsali 2* radio 1° minus capitis longitudine post caput longe 

ante posticam 5™ corporis partem incipiente, absque pinna caudali anali 2* absque caudali duplo 

longiore sed non vel vix altiore, ante radium 1” carina usque supra anum fere producta; pinna 

caudali a dorsali 2*et anali 2° non distincta apice rotundata obtusa radiis mediis 6 ad 64 in 

longitudine totius corporis; corpore violascente-olivaceo fusco irregulariter subtransversim late 

nebulato; cirris fusco et aurantiaco annulatis; pinnis fuscescentibus vel violascentibus, omnibus 

albo vel flavo limbatis, dorsali 1%, pectoralibus et ventralibus fusco profundiore reticulatis, 

dorsali 2*, eaudali analibusque fusco oblique transversim vittatis et coerulescente reticulatis. 
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B. 6. D" 1/4. P. 1/4. V. 6 (fiss) A'* 8 (3 simpl. + 4 fiss. + 1 simpl) D. 2* 23 simpl. 

FO. A Sj Arte 11 Ssimpl evel Esubdivis ME Ad D 2 PATES AE 722: 
WO r 

Synon. Puting-bliong Djambiens. 

Habit. Sumatra (Djambi), in fluviis. 

Jorneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Banka (Marawamg), in fluviis. 

Longitudo 6 speciminum 58" ad 181.” 

Aanm. Chaca bankanensis is reeds daardoor gemakkelijk van Chaca 
lophioides te onderkennen, dat er de lipdraden der onderkaak alsmede de 

huidlapjes op rug en zijden boven en onder de zijlijn ontbreken. Naar 

de bestaande afbeeldingen en beschrijvingen van Chaca lophioides te 

oordeelen is de kop daar in verhouding tot de lengte des ligchaams 

breeder, zijn de oogen kleiner en zouden er geene neusdraden zijn, 

wat echter nog bevestiging verdient, vermits zij ook bij Chaca 

bankanensis, hoezeer met zorg opgespoord duidelijk herkenbaar, 

toch der waarneming ligtelijk ontglippen. Voorts zouden de borstvin- 

doornen bij Chaca lophioides 10 malen gaan in de lengte van het 

geheele ligchaam, terwijl deze lengte bij Chaca bankanensis slechts 

8 tot 81/2 malen die des borstvindoorns bevat. Bij Chaca lophioides 

zouden voorts nog, volgens den heer Valenciennes, de borstvinnen 

een en de eerste aarsvin twee stralen meer bezitten dan bij Chaca 

bankanensis. 

Wat den bouw der ingewanden betreft, deze verschilt niet van 

dien door den heer Kner van zijne Chaca lophioides beschreven. 

In de maag van een mijner voorwerpen vond ik een nog gaaf exem- 

plaar van Palaemon, alsmede schubben van kleine Leuciscus-soorten 

en van Panchax Buchanani CV., waaruit blijkt dat Chaca van kleine 

vischjes en krustaceën leeft. 

Mijne twee grootste voorwerpen zijn in de rivier van Djambi ge- 

vangen, waar de inlanders de soort kennen onder den naam van 

Poeting-bliong en de wonden van hare vindoornen als giftig vree- 

zen. Ik ontving ze eerst na het afdrukken der eerste bladen van 

dezen arbeid, waarom zij daar niet onder de visschen van Sumatra 

vermeld is. 
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Chaca lophioides CV. Zoöl. Voy. Ind. orient. Bélanger p. 386, Poiss. 
tab. 4 fig. 2. Hist. nat. Poiss. XV p. 330 tab. 451. An et Chaca 
lophioides Kner Sitzungsber. Kais. Akad. Wiss. XVII p. 100 

tab. 1 fig. 2-6? — Zeeduivelachtige Chaca. 
o 

31 Chae. capitis latitudine 31 circiter in longitudine totius corporis; cirris nasalibus nullis?; 

spina pectorali 10 in longitudine corporis; pinna dorsali 2* paulo ante posticam tertiam to- 

tius corporis partem incipiente; maxilla inferiore peripheria inferne cirris vel laciniis euta- 

neis pluribus brevibus; dorso, cauda lateribusque supra et infra lineam lateralem laciniis 

cutaneis brevibus longitudinaliter seriatis; oculis punctiformibus. 

B QD 1/4 B. N/a Vis 6e c 15 VOL DA 25 ES CAO AMEN AT. 

Syn. Platystacus chaca Buch. Gang. Fish. p. 140, 374 tab. 28 fig. 43. 

Brachystacus chaca J. Van der Hoeven Handb. Dierk. ed 2* II p. 280. 

Habit. Borneo (v. d. Hoev.), N. Guinea (Kner)?, Bengala (Buch. al.). 

Aanm. De bovenstaande kenmerken zijn getrokken uit de afbeel- 

dingen en de beschrijving der soort van den heer Valenciennes. 

Ik heb daaruit slechts die punten medegedeeld ten welken opzigte 

mijne Chaca bankanensis van Chaca lophioides verschilt. 

De heer Kner heeft in zijne Ichthyologische Beiträge (Sitzungsber. 

math. naturw. Classe der Kais. Akad. Wissensch. XVII p. 100,101) eene 

nieuwe beschrijving van Chaca lophioides gegeven. Indien die be- 
schrijving, genomen naar voorwerpen afkomstig van Borneo of Nieuw- 

Guinea, inderdaad tot Chaca lophioides CV. en niet tot eene eigene 

soort betrekking heeft, verschilt Chaca bankanensis nog door meer- 
dere andere bijzonderheden van Chaca lophioides en in allen gevalle 

van de door den heer Kner als Chaca lophioides beschrevene soort t. w. 
Volgens den heer Kner zou bij zijne soort de afstand van den snuit 

tot aan de eerste rugvin meer dan 1/3 der lengte van het geheele ligchaam 

uitmaken. Bij mijne voorwerpen van Chaca bankanensis is die lengte 

minder dan 1/3 van die des geheelen ligchaams. De afstand van de 

spits des snuits tot aan de basis van den borstvindoorn gaat bij 

Chaca bankanensis bijkans 4 malen in de geheele lengte des ligchaams, 

bij Chaca lophioides Kner slechts 31/5 malen. Hier zouden ook de 

binnenste onderkaaksvoeldraden langer zijn dan de bovenkaaksdraden 

en in lengte nog worden overtroffen door de buitenste (achterste) 
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onderkaaksdraden. Verder nog zou er de voorste aarsvin 6 tot 7, alle 

onverdeelde, stralen hebben. Vergelijk ik het kopskelet, zooals het 
door den heer Kner is afgebeeld, met dat van Chaca bankanensis, 

dan ontwaar ik slechts als verschillen dat het 2e tusschendoornsbeen 

bij Chaca lophioides Kner meer vierhoekig dan driehoekig is en dat 

er de achterste zijdelijke fontanellen, alsmede de verdieping voor het 
tuschenwandbeensuitsteeksel, aanmerkelijk grooter zijn. 

Het verdient mijns inziens nader onderzocht te worden of de soort 

van den heer Kner niet eene eigene soort daarstelt. Ik voed ook 
twijfel aangaande de plaats van voorkomen, voor zoover Nieuw-Guinea 

betreft. Ik ken nog geen enkelen zoetwater siluroied van oostelijker 

dan Java en Borneo en zelfs van de zee-siluroiden is mij, met uit- 

zondering van Plotosus anguillaris, geene soort bekend oostelijker in 

den Indischen Archipel dan Celebes. 



FAM. IV. ASPREDINOIDEI. PLATDOORNVISSCHEN. 

Siluri branchiis simplicibus non appendiculatis; ossibus operculari- 

bus rudimentariis, unitis, immobilibus. Ossa intermaxillaria longitu- 

dinaliter articulata. Pinna dorsalis unica radiosa. Corpus nudum. 

Aanm. Het voorname kenmerk ter bepaling der Aspredinoiden 
als familie is gelegen in de verwelking der kieuwdekselbeenderen, 

welke vast met elkander vereenigd en onbewegelijk zijn. Ik ken 
deze uitsluitend amerikaansche familie niet naar de natuur en ben 

alzoo niet in staat daarover eenig meerder stellig licht te verspreiden. 
Intusschen komt het mij voor bevestiging te behoeven, dat Aspredo 

verrucosus CV. tot haar behoort. Zeer zeker behoort die soort tot 

een van Aspredo ten zeerste verschillend geslacht en te regt heeft 

dan ook de heer Kner haar onder een’ eigen’ geslachtsnaam (Buno- 

cephalus) van Aspredo afgezonderd. De heer Kner, die het voorregt 
had de soort naar de natuur te onderzoeken, spreekt noch in zijne 

beschrijving er van, noch indie van eene tweede soort, welke hij tot 

Bunocephalus brengt, van de geaardheid der kieuwdekselbeenderen, 

welke ik vermoed van eene geheel andere natuur te zijn, dan die 

bij Aspredo. 
Dit punt niet kunnende beslissen, maak ik van de beide soorten 

van Bunocephalus van den heer Kner hier ter plaatse melding, of- 

schoon het mij toeschijnt, dat dit geslacht met meer regt in de fami- 

lie der Siluroiden zou te plaatsen zijn en in die familie onder de 

groep der Trichomycterini, in de nabijheid van Brontes, Astroblepus 

en Nematogenys. 

Van de Aspredinoiden, zelfs wanneer men het geslacht Dunoce- 

phalus Kner daartoe brengt, zijn nog slechts zeer weinig soorten 

bekend. De stroomen van Amerika, vooral van Midden- en Zuid- 

Amerika, zijn-echter tot nu toe zoo weinig onderzocht, dat men mag 

vermoeden, dat nieuwe nasporingen tot de ontdekking van meerdere 

andere vormen zullen leiden. Het zal dan waarschijnlijk ook blijken, 
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dat de echte Aspredinoiden tot meer dan een enkel geslacht behooren 
en het komt mij zelfs nu reeds voor, dat Aspredo tibicen Temm., 

wegens hare neus- of snuitdoornen en talrijke kinvoeldraden, tot een 

van Aspredo verschillend geslacht behoort. 

Ook de geringe kennis, die men tot nog toe van het geslacht 

Bunocephalus Kner bezit, duidt er op, dat ook de beide daartoe 

gebragte soorten tot geheel verschillende typen behooren. 

Is Bunocephalus inderdaad tot de Aspredinoïden te rekenen, dan 

is het in allen gevalle noodig, de familie in twee zeer van elkander 

verschillende groepen te splitsen, welke ik voorstel te noemen 
Aspredini en Bunocephalini en welke op de volgende wijze zijn te 

kenmerken. 

Aspredini. Cauda gracilis et pinna analis longissimae (capite plus 

quadruplo longiores). 

Bunocephalini. Cauda et pinna analis brevis (capite breviores vel 
vix longiores). 

Tot de Aspredini zijn vooralsnog slechts te brengen de geslachten 
Aspredo en Aspredinichthys, gekenmerkt als volgt: 

Aspredo. Art. L. CV. ex parte. Cirri 6 vel 8 (supramaxillares 
vulgo bifidi). Rostrum anacanthum. 

Aspredinichthys Dlkr. Cirri inframaxillares numerosi. Rostrum acu- 

leatum. 

De drie bekende soorten van Bunocephalini behooren insgelijks 

tot twee geslachten. Reeds eene oppervlakkige beschouwing der af- 

beeldingen van Bunocephalus Kneren Platystacus verrucosus Bl. doet 

zoo groote verschillen in habitus des geheelen ligchaams en des bouws 

der rugvin ontwaren, dat men onwillekeurig aan twee verschillende 

geslachten denkt, hoezeer zij door den Kner nog in zijn geslacht 

Bunocephalus plaats nemen. 
Den naam Bunocephalus zou men voor het door den heer Kner 

ontdekte geslacht kunnen behouden, terwijl de sedert lang bekende 

soorten van Bloch en Gronovius, welke in mijn oog soortelijk van 

elkander verschillen, tot mijn geslacht Bunocephalichthys zijn te bren- 

gen. De voornaamste kenmerken van deze beide geslachten laten 

zich in weinige woorden terug geven t. w. 
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Bunocephalus Kner ex parte. Pinna dorsalis rudimentaria biradiata 
ante ventrales sita. Cauda compressa capite altior. 

Bunocephalichthys Blkr. Pinna dorsalis bene evoluta pluriradiata 

ventralibus opposita. Cauda cylindracea capite multo humilior. 

De weinige tot nog toe van de Aspredini en Bunocephalini bekende 

soorten zijn de volgende. 

Aspredo laevis CV. =Silurus aspredo L. = Platystacus laevis BI. 

" filamentosus CV. 

2 sicuephorus CV. : 

Hab. Guyana. 

" Guyana. 

1" La Mana. 

sexcirrhis CV. = Jeu cotylepiorus pl. E sot cune 

dactylus Lac. à 

Aspredinichthys tibicen. Blkr So Deen Josie: 

3unocephalus hypsiurus Kner. 
Bunocephalichthys verrucosus Blkr = Bunecopnales verrucosus einer = 

Aspredo verrucosus CV. = Platystacus verrucosus Bl. - 

Gronovii Blkr = Aspredo cauda subrotunda etc. Gron, 

Mus. ichth. 1I N. 153 tab. 5 fig. 3 

" Guyana. 

v Guyana. 

v Rio Branco. 

# Am. merid. 

r Am. merid. 

42 
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FAMILIA III. LORICARIOIDEI. 

PANTSERVISSCHEN. 

Siluri branchiis simplicibus non appendieulatis, praeoperculo im- 

mobili, corpore cataphraetis cireumdato, ore infero, pinna dorsi uni- 

ca vel duplice. Pseudobranchiae. Vesica natatoria nulla. 

Aanm. Ik vermeld deze geheel amerikaansche familie hier slechts 

om de lijst der Siluren, thans in de wetenschap bekend, volledig 

te maken. 

De heer Kner heeft in twee belangrijke artikels over de Lori- 
carmen en Hypostomiden, opgenomen in het 69 en 7e deel van 
de » Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftl. Classe der 

kaiserlich. Akademie der Wissenschaften (Wien 1853, 1854)" de 

familie der Lorikarioïden in de twee genoemde hoofdgroepen gesplitst 

en daartoe gebragt de geslachten Loricaria Auct., Hemiodon Kner, 
Acestra Kner, Sisor Buch., Hypostomus Ag., Chaetostomus Kner en 

Ancistrus Kner. 

Hiervoren heb ik reeds ontvouwd , om welke redenen ik het geslacht 

Sisor niet kan beschouwen als tot de Lorikarioiden te behooren, en 

door mij onder de Siluroïden is gebragt. 

De overige geslachten, bovengenoemd, zijn door den heer Kner op 
volgende wijze gekenmerkt. 

Phalanx I. Loricarini. Pinna dorsali unica. 

Loricaria Auct. Corpus depressum latius quam altum. Cauda valde 
plana. Dentes intermaxillares et inframaxillares. 

Hemiodon Kner. Corpus valde depressum. Dentes inframaxillares. 
Ossa intermaxillaria rudimentaria edentula. 

Acestra Kner. Corpus elongatum subeylindrieum. Dentes intermaxil- 
lares et inframaxillares basilata inserti. Pinna analis dorsali opposita. 

Rhinelepis Ag. Corpus breve. Scuta subsquamatim disposita. Dentes 

maxillis uniseriati simplices uncinati. D. 3. 
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Phalanx II. Hypostomini. Pinnae dorsales duae. 

Cohors a. Znermes vel Clypeati Kner. Interoperculum anacanthum. 

Hypostomus Ag. Dentes intermaxillares et inframaxillares. Pinna 

caudalis lobis aequalibus vel lobo inferiore producto. 

Cohors b. Ancistrind vel Lictores Kner. Interoperculum valde mobile 

fascia aculeorum armatum. 

Chaetostomus Kner. Velum oris anticum magnum medio lobatum pro- 

ductum. 

Ancistrus Kner. Velum oris antieum breve. 

De soorten, tot nu toe, voor zoover ik kan nagaan, bekend ge- 

worden, zijn. 

Loricaria cataphracta L. e Hs aM IUE cete Lae America merde 

” vetulardinss so) enone Seats ee X ee me Ainreric Teri 
14 denudiventrist CM: verant mere UT. eee Americ mene: 

" ANUS: OMe mes. alice, rudi Sleen deo ger Americus nerds 

(M scula. OVER von aren a eet Sees E pM AET Ceni: 

" maculata Bl. x re en CN DENTES DE COLTS E AUTIOTICH merid 
7 laeviuscula CM 63s. RTE PATIO CREED: 

qe orostrata, Spixs. Wes,’ NE a RE ESPASTICHICSETTETIGE 

" brangy Hanes e 9900 200 cat IR rot MI Americ.s merid. 

vere yplatyurat Milly Droschy 994. 20.0) Aen BE es » S sAmericn amend: 

1 -scolopacina De Fihpp. =e oaeen SS by Americy meric: 

" IndcrOdon dero “ses Esc c c RR DEL ATTIC EISE TITRE) CS 

" mudirositis “Kner. 4 3 € « NS 9 «ge =) yee. vas mene. mend, 

nb Er beta Rene SNS CR he os ees VAE ore id 
" 2dimasKners ^ ew wx eN Amencsmentde 

Hemiodon? platycephalus Kner . . . . . . . . . . » Americ. merid. 

" depressus ner ues eoe qmod cao TF. ANRA meno? mend: 

4 vacipensermus, Knermen stront dee reser red Amen menie 

Acesism acus Küers m d Sar cement) le vaten em A LELIE nne 

" oxyrhyvneha Kner sen oh Lade en 7 Americ. merde 

Bhinelepisnsiniposa GV. CN e T E ATTERICS TOES 
" aspera Spix-  . =< Eon Glee oo ee Ver erle sens 

(a SOCIO ET MISEO Vidas RAe me ee MU See ec ANTIGDIOS Merit: 

" ust UM AEN EN MN TE we cM cust Americh merid: 
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Rhinelepisvacanthicus OV Ww. MN cce eee flab, mere, merde 
Hypostomus plecostomus CV. TURC CR gmcroe.umend. 

" punctatus CV e mee ee gus : RA merich merid. 

7 verres CV. (an ead. sp. ac Hy post eau CV?) » Americ. merid. 

7 Commersonu OV PR MR RE ETI CEL 

” ematoindtus MG Vom VREE oni ewe oe en ieee S PA Lec merid. 

" Robinn GV. eten bee ui MEI Mte Weeg Am sem er mide 

" cranosus (VM cae ac, c e d wn t PAD eric mentale 

" SET US MON cu EE AN ee E timor RAET Cn end. 

" NED ee xc EAmercamend. 

Hu L'ATLAS ON QE NE 7 2 2 7] el VES Amercnende 

v Noultabuss Vr MD CUEFATICTICUTmOnid: 

" guacharote CV. - : : " . Porto Rico. 

t ermaceusmQ V. M E MR M Re CC Ls. E» APTE CETTE 

" butomus CV RE Oe UE e e Ib ae A ETL merite 

" PEnnrindletie aC Viele jerome ei ace oU DN M aU meri o S meri d: 

" calamuas CV NI MM UU PNE eric merde 

” SQUEAUSMSChOMO CO PEN OT Pe em eric merid. 

n horridus Heck. vh VAA rn Mn e M oe NE MIA mercem eris 

" COCOON OR M v Americ. merid. 

»  pantherinus Kner. iar ake yi es go) aden eM EAN er G annen 

i= CAUITOOUUCAEUS PINCE te Be elt M eq T eT AMETIUE 

Chaetostomus loborhynchos Heck. . . . . . . . . » Americ. merid. 

Ancistrus duodecimalis Kner = Hypostoma duodecimalis CV., etc. Americ. merid. 

# eitrhosusmikKkners NN MERE / Americ. merid. 

»  nudiceps Kner = Hypostomus Me Müll. eos » Americ. merid. 

7 dolteoptennsslvner e M M M M M eee ATCC ETC. 

/aovinmorivnehnssisnen dee 7 AIMEtIC nerds 

y bufo Kner. Se eT ease ais eee eer eel MAM EPLe MeT Eh 

» mystacinus Kner. qo eee ty c ORANG: erde 

2 pictus e Knera ec Tea Or NPATITCEIE QULCEIGS 

» . brachyurus Kner boe Powis. Mose rv Er RATE TIGRE TEN 

y scaphirhynchus Kner. dtc SRR ATIS NT A meric RME 
y longimanus Kner. jd uc EE, ren Ur elec da ar AMERICA EI 

D eibbDicepsaRner eiu RS Sot coms, M a UATITCTIGSSIDOTIS 

# lituratus Kner. ker TR get EN n : y Americ. merid. 



FAMILIA IV. HETEROBRANCHOIDEI. 

VREEMDKIEUWIGEN. 

Siluri systemate respiratorio e branchiis et apparato accessorio den- 

dritico vel tubiformi composito, ossibus opercularibus articulatis mobi- 

libus, pinna dorsali simplice vel duplice, cute nuda. 

Aanm. De familie der Heterobranchoiden is eene zeer natuurlijke 

en gekenmerkt door bijkomende ademhalingsorganen, welke zooda- 

nig zijn gebouwd, dat de visschen, tot haar behoorende, in den adem- 

halingstoestel eene hoeveelheid water kunnen opnemen en bewaren, 

waardoor zij buiten het water lang kunnen leven, zonder dat de 

ademhaling daardoor wordt belemmerd. 

De Heterobranchoïden zijn er geheel op gebouwd, een gedeelte van 
hun bestaan buiten het water te kunnen doorbrengen. De kracht, 

waarmede de kieuwopening kan gesloten worden, maakt de bewaring 

van het opgenomen water tusschen de kieuwplaten reeds gemakkelijk. 

De geslachten Heterobranchus en  Clarias bezitten aan elk 

zijde eene bijkomende kieuwholte, welke zich tot ver onder het 

schedelgewelf uitstrekt, door vliesachtige kieuwplaten kan worden 

afgesloten en in welke zich twee dendritische druiventrosvormige 

organen bevinden, welke van de kieuwbogen ontspringen en geheel 

vrij in de kieuwholte liggen, waar zij door het zich daarin bevinden- 

de water worden omspoeld. Deze bijkomende kieuwholte is zoodanig 

gebouwd, dat het daarin bevatte water eensdeels kan dienen om de 3 

dendritische aanhangsels en de eigenlijke kieuwplaten vochtig te 

houden en ten andere de toetreding van lucht toelaat, om het verdwe- 

nen gehalte aan zuurstof in het water te vervangen. 

Pij Saccobranchus of Heteropneustes is eene andere inrigting, doch 

van overeenkomstige strekking. De bijkomende kieuwholte ligt hier niet 

onder het schedelgewelt en bezit niet de druiventrosvormige kieuw- 

boogaanhangsels, maar strekt zich als eene lange buis tusschen de spier- 
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massa aan elke zijde van den rug uit. De kieuwbogen liggen digt 
tegen elkander aan en kunnen gemakkelijk den toegang tot de adem- 
halingsbuis volkomen afsluiten en weder openen. Ook hier alzoo 

kan het water, tot hetzelfde einde als bij Heterobranchus en Clarias, 
in de kieuwholte bewaard blijven en met versche lucht vermengd 

worden, wanneer de visschen zich buiten het water ophouden. 

Overigens hebben de geslachten Heterobranchus, Clarias en Sac- 

cobranchus zoo vele punten van overeenkomst in hunne bewerktuiging , 

dat hunne natuurlijke verwantschap niette miskennen valt. Ziet men 

den kop van Saccobranchus, zonder het ligchaam, dan wordt men 

verleid dien voor een kop van Heterobranchus of Clarias te houden, 

zoo groot is de overeenkomsten in gedaante, bewerktuiging van het 
kopschild, bek en voeldraden en tandenstelsel, en zelfs vindt men bij 

Saccobranchus de hoekige insnijding in den voorrand van de onder- 

kaakstandbanden terug. Ook in den vinbouw zijn de verschillen in 
het wezenlijke minder groot dan oppervlakkig schijnt. Borstvinnen , 

buikvinnen, aarsvin en staartvin bieden geene wezenlijke verschillen 

aan, en wat de rugvin betreft laten zich de verschillen terug brengen 

tot de meerdere of mindere lengte der straalachtige rugvin en hare 
vervanging door eene meerder of minder ontwikkelde vetvin. In- 

derdaad, terwijl bij Clarias nagenoeg de geheele lengte van den rug 

wordt ingenomen door eene zeer ontwikkelde straalachtige vin, ziet 

men die vin bij Heterobranchus wel nog nagenoeg den geheelen rug 

innemen, doch gescheiden in een straalachtig en straalloos gedeelte, 

welke beide gedeelten bij de archipelagische soort ook reeds aanmer- 

kelijk minder ontwikkeld zijn dan bij de egyptische. Nu vindt men bij 
Saccobbranchus juist eene dergelijke maar nog minder ontwikkelde rug- 
vin terug, want het straalachtige gedeelte is tot op eenige weinige 

stralen verkort en door eene ledige ruimte van de vetvin gescheiden, 
en de vetvin zelve zoo weinig ontwikkeld, dat zij zeer ligtelijk niet op- 
gemerkt wordt, aangezien zij is teruggebragt tot een’ zachtkens met de 

ruglijn ineenvloeijenden huidzoom, welke zich echter bij mijne voor- 

werpen van Calcutta zeer duidelijk als vetvin herkennen laat, vooral 

wanneer men ze tegen het licht houdt. 
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Het rugvinstelsel van Saccobranchus is alzoo niets anders dan eene 
geringe wijziging van dat bij Hetrobranchus. 

Alhoewel nu Saccobranchus, wegens overeenstemming in gewigtige 

kenmerken met Heterobranchus en Clarias in eene zelfde familie kan 

geplaatst worden, verschilt het toch door den bouw van zijnen adem- 

halingstoestel nog zoodanig daarvan, dat men aanleiding heeft, die 
familie te splitsen in twee groepen, welke ik voorstel te noemen Hete- 

tobranchini en Saccobranchini en welke door de eigenaardigheden 
van dien bouw van elkander elkander zijn te onderscheiden. 

De Heterobranchinen zijn eigen aan de oude wereld, waar hunne ver- 

breidingskring geheel Afrika, Zuid-Azië en de Soenda-eilanden omvat. 

De Saccobranchinen schijnen tot Bengalen en Hindostan beperkt 

te zijn. 

De soorten, tot nu toe van de beide groepen bekend, zijn de 
volgende. 

Heterobranchini. 

Heterobranchus Geoffroyi CV. MOT Ro ee era Swe TD In St 
2 longihis CME SN CR ENS RE EN TIUS 

" senemalenus CME T "5 co c SCT 
” laticeps? Beters. ARNO et m pL ET EM ossen bs 

D tapeinopterasvBlkr: 228 ts Ke CR ERE CRE deoa Born Banka! 

GiaxastETassclquistil C Vs) zeereis Merel arii ree EE oc ENSE 

" lazera d M E. ac ate ays s cras dim ML e LE EN LS: 

" syriacus CV. UNE PS MC MDC ee ERE 0 Sh Elen: 

7 Seuegalensi oV Mc PB: 

" capensis CV Wer. lue c M EN Za aco nt OURS DE 

/ batrachus CV = Clarias magur CV. = Clarias marpus CV 

= Clarias Dussumierii CV.? = Clarias punctatus CV = Cla- 

ridsspulicaxis Ruchdse omo Teh ag cd ue Tr ASIA NT Austral: 

Ins. Sund. 
" mossambicus, Patend4 toy sf anne an ten cy Mossami: 
" hexaeiinnssRicldso 2 cu c ONE Mcr China: 

" abbreviatus ON) e Su oon E a e M CAN CNRS 

i Nieuhofii CV = Clarias pentapterus Blkr. . . . . » Java, Sum. 

Born. Banka. Bilit 
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djb ) 

Clarias jagur CV = Cossyphus ater Macb Cl. . - — - = Hab. Bene, China. 
” léracanthus Bie ahs 5) 2 8G Sa tra 

" melanoderma Blkr = Clarias melanosoma Blkr. . .  » Java, Sum. 

Bank. Born. 

Saccobranchint. 

Saccobranchus fossilis Blkr = Silurus fossilis Blkr. . . . .  » Beng. Hind. 

y singio CV. = Silurus singio Buch. . . . . . =. » Beng. Hind. 

De Heterobranchoiden zijn alzoo ruim in den Indischen Archipel 

vertegenwoordigd, vermits van de 21 thans bekende soorten 7 en dus 

1/3 op de Soenda-eilanden komen. 

HreTEROBRANCHUS Geoffr. BooMKIEUWVISCH. 

Branchiae accessoriae utroque latere in thurmas 2 arborescentes dis- 

positae. Pinna dorsalis duplex, anterior radiosa, posterior adiposa. 

Dentes maxillis vomereque pluriseriati, vomerini in vittam transversam 

curvatam dispositi. Membrana branchiostega radiis 8 ad 13. 

Aanm. Het geslacht Heterobranchus was tot op mijne onderzoekingen 

slechts bekend van Afrika. Het komt daar voor, zoowel in den Nijl 
als in den Senegal, en is ook later in Mossambike door den heer Peters 

aangetroffen. Van geheel Azië is echter nog geen enkele vorm van 

Heterobranchus bekend geworden en ik was alzoo niet weinig verwon- 

derd het geslacht in den Indischen Archipel terug te vinden. Eerst ont- 

ving ik het van het eiland Banka, en sedert ook, in dezelfde soort, 

van Borneo. Vermoedelijk leeft het ook op Sumatraen Biliton, eilan- 

den welke in hunne zoetwaterfauna zoo groote overeenkomst met Bor- 

neo en Banka bezitten. 

Van Afrika zijn tot heden toe vier soorten van Heterobranchus bekend 

geworden. De beide soorten van den Nijl onderscheiden zich van de 

archipelagische- door veel hoogere vetvin. De soort van den Senegal 

zie ik slechts beschreven naar een’ schedel, en van de soort van Mossam- 

bike vind ik slechts den naam vermeld. 

De archipelagische soort laat zich in korte trekken kenschetsen als 
volgt. 

o 
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Ll. Pinna dorsalis adiposa dorsali radiosa multo humilior sed longior, cum basi pinnae 
caudali unita. 

Heterobranchus tapeinopterus Blkr. 

Heterobranchus tapeinopterus Blkr, Nieuwe Bijdr. Ichthyol. Banka Nat. 
Tijdschr. Ned. Ind. III p. 732. Laagvinnige Boomkieuwvisch. 

Atl. Silur. tab. XLIX fig. 1. 

Heterobr. corpore elongato, antice cylindraceo, postice compresso, altitudine 9} ad 8 in 

ejus longitudine absque, 11 ad 9% in ejus longitudine cum pinna caudali; capite depresso 

convexo, longitudine usque ad apicem operculi 62 ad 52 in longitudine corporis absque, 7} 

ad 62 in longitudine corporis cum pinna caudali, longitudine capitis usque ad apicem cristae 

interparietalis 5% ad 5% in longitudine corporis absque, 6% ad 62 in longitudine corporis cum 

pinna caudali; latitudine capitis 11 ad 1 et paulo, altitudine 11 ad 13 in ejus longitudine 

usque ad apicem operculi; scuto capitis latitudine inter oculos 2 et pauloin ejus longitudine 

usque ad apicem cristae interparietalis; fonticulo occipitali ovali basin cristae interparietalis 

intrante fonticulo frontali oblongo cordiformi multo minus duplo breviore; crista interparietali 

trigona acuta vix vel non longiore quam basi lata; scuto capitis glabro vel granulis parvis 

numerosis scabriusculo; oculis cute cephalica velatis diametro 18 ad 15 in longitudine capitis 

usque ad apicem operculi, diametris 6 circiter distantibus; naribus posterioribus oblongis pa- 

tulis, anterioribus rostri margini anteriori approximatis tubulatis; cirris nasalibus et inframaxil- 

laribus internis basin pinnae pectoralis, supramaxillaribus et inframaxillaribus externis apicem 

pinnae pectoralis attingentibus vel paulo superantibus; maxilla superiore vix ante maxillam in- 

inferiorem prominente; rictu vix curvato latitudine 12 circiter in longitudine capitis usque 

ad apicem operculi; labiis carnosis, inferiore inferne poris bene conspicuis; dentibus parvis 

acutis multiseriatis, intermaxillaribus in thurmas 2 oblongas contiguas duplo fere longiores 

quam latas vix curvatas — inframaxillaribus in vittas 2 eurvatas duplo circiter longi- 

ores quam latas basi contiguas margine anteriore profunde angulatim excisas, vomeri- 

nis in vittam subsemilunarem interdum bi-ad quadri-partitam, pharyngealibus superioribus in 

tlurmas 2 ovales distantes, pharyngealibus inferioribus in thurmas 2 subtriquetras duplo fere 

longiores quam latas basi subcontiguas dispositis; linea laterali simplice tubulis subcontiguis 

notata, recta; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali radiosa post apicem pinnae 

pectoralis incipiente, pinnae dorsali adiposae subcontigua eaque paulo breviore, corpore du- 

plo circiter humiliore; pinna dorsali adiposa corpore plus quadruplo humiliore, cum basi pin- 

nae caudalis unita; pinnis pectoralibus et ventralibus acutiuscule vel obtusiuscule rotundatis, 

pectoralibus 1 et paulo ad 14, ventralibus 2 fere ad 2 in longitudine capitis usque ad apicem 

operculi; spina pectorali crassa capitis parte postoculari breviore postice dentibus conspicuis 

serrata; anali 2 circiter in longitudine totius corporis, ante medium pinnae dorsalis radiosae 

43 
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incipiente, dorsali radiosa non vel paulo humiliore, postice cum pinna caudali unita; caudali 

obtusa rotundata 6} ad 6 et paulo longitudine totius corporis; colore corpore fusco, pinnis 

aurantiaco-fusco. 

B. 8. D. 1/23 ad 2/25—0. P. 1/18. V. 1/5. A. 1/48 ad 1/50. C. 18 ad 22. 
Hab. Banka (Toboali, Marawang), in fluviis. 

Borneo (Sambas), in fluviis. 

Longitudo 5 speciminum 68" ad 124”. 

Aanm. Ik ontdekte deze soort in het jaar 1852, toen mij een voor- 

werp er van van het eiland Banka werd toegezonden door den H. L. 

Van Bloemen Waanders. Sedert ontving ik nog enkele voorwerpen 

van Banka en van de westkust van Borneo. De soort is gemakkelijk 

herkenbaar aan het vereenigd zijn van de lage vetvin en van de aars- 

vin met de staartvin, aan de getallen der vinstralen, de lengte der 

voeldraden, de fontanellen, de inplanting der aarsvin vóór het mid- 

den der straalachtige rugvin, enz. 

In mijne vroegere, ter bovenaangehaalde plaatse voorkomende, beschrij- 

ving dezer soort is als drukfout het getal kieuwstralen vermeld als 2 

in plaats van 8. 

CLARIAS Gron. HARMOUTH. 

Branchiae accessoriae utroque latere in thurmas 2 arborescentes dis- 

positae. Pinna dorsalis unica radiosa totum dorsum occupans. Dentes 

maxillis vomereque pluriseriati, vomerini in vittam transversam dis- 

positi. Membrana branchiostega radiis 7 ad 9. 

Aanm. Het geslacht Clarias verschilt in niets wezenlijks van He- 

terobranchus tenzij doordien er de gebeele rugvin straalachtig is en 

de laatste stralen zich tot aan de staartvin uitstrekken of daarmede 

zijn vereenigd. 

De soorten zijn tot Afrika, Zuid-Azië en den Indischen archipel 

beperkt en hebben in het algemeen eene groote overeenkomst met 

elkander. Meerdere soorten zijn zelfs moeijelijk scherp te kenmerken 
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en ik geloof ook dat naar onzekere kenmerken zijn opgesteld meer 
soorten dan in de natuur bestaan. 

Verschillende der ter onderscheiding gebezigde kenmerken hebben 

slechts eene betrekkelijke waarde. 

De voeldraden b. v. zijn in den regel bij de jongere voorwerpen langer 

dan bij de oudere, evenals zulks bij vele geslachten der Siluroïden 

en ook bij geslacht Plotosus het geval is. 

De tusschenwandbeenskam biedt goede kenmerken aan, maar men 

houde in het oog, dat die kam bij de jongere voorwerpen algemeen 

spitser is dan bij de oudere, zoodat de verschillen ten deze bij de 

soorten soms zelfs dan eerst duidelijk worden, wanneer men voorwer- 

pen van dezelfde grootte met elkander vergelijkt. 

Even zoo zijn de lengteverhoudingen van ligchaam en kop naar 

de leeftijden aan vrij aanmerkelijke verschillen onderworpen, waar- 

bij nog in het oog gehouden moet worden, dat de staart, even als 

bij vele aalvormige visschen, soms in ontwikkeling min of meer terug- 

blijft, waardoor de genoemde evenredigheden soms zeer gewijzigd 
worden. 

Zelfs is de gedaante van den ploegbeenstandband bij eene gegevene 

soort van Clarias niet standvastig dezelfde. Het uitsteeksel, dat bij 

sommige soorten van het midden van den achterrand diens bands af- 

gaat, is bij sommige voorwerpen weinig of niet zigtbaar en zelfs is 

soms bij heteene voorwerp die band in twee banden verdeeld, terwijl 
bij andere de beide helften innig verbonden zijn. 

In de getallen der vinstralen heeft men evenmin zekere kenmer- 

ken en zelfs is het kenmerk, gelegen in het vereenigd of niet ver- 

eenigd zijn der vertikale vinnen, niet dan met omzigtigheid toe te 
passen. 

Goede, meer volstrekte kenmerken, heb ik gevonden in de gedaante 

der voorhoofdsfontanel, in de lengte en in de bewapening van den 

borstvindoorn, en in de inplantingsplaats van den voorsten rugvin- 

straal. 

Naar die kenmerken, in verband met de overige, laten zich de 

soorten mijner verzameling in volgend schema brengen. 



340 

I. Pinna verticales distinctae. 
A. Spina pectoralis antice dentibus magnis armata. 

a. Crista interparietalis obtusissime rotundata non angulata. Fonticulus frontalis 

cordiformis fonticulo occipitali minus duplo longior. 

Clarias melanoderma Bkr. 

B. Spina pectoralis glabra vel dentibus parvis scabra. Fonticulus occipitalis fon- 

ticulo frontali duplo circiter brevior. Caput longitudine usque ad apicem 

cristae interparietalis 4 ad 42 in longitudine totius corporis; crista inter- 

parietalis trigona. 

a. Spina pectoralis scabra capitis parte postoculari longior. 

Clarias batrachus CV. 

b. Spina pectoralis glabra vel scabriuscula capitis parte postoculari multo brevior. 

Caput longitudine usque ad apicem cristae interparietalis 4$ ad 52 in lon- 

gitudine totius corporis. 

T. Crista interparietalis semilunariter rotundata. 

Clarias leiacanthus Blkr. 

+. Crista interparietalis trigona acutiuscula. 

Clarias Teysmanni Blkr. 

I. Pinnae verticales unitae. 

A. Spina pectoralis glabriuscula vel scabriuscula capitis parte postoculari multo 

brevior. Fonticulus occipitalis fonticulo frontali non vel non multo brevior. 

Crista interparietalis semilunariter rotundata. Caput usque ad apicem cris- 

tae interparietalis 64 ad 7 in longitudine totius corporis. 

Clarias INieuhofi CV. 
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Clarias melanoderma Blkr, Verh. Bat. Gen. XXI, I Silur. batav. 

consp. p. 54. Zwarte Harmouth. Atl. Silur. tab. XLIX fig. 2. 

Clar. corpore elongato, antice cylindraceo, postice compresso, altitudine 7 et paulo ad 54 in 

ejus longitudine absque, 8! ad 6 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite valde depresso, 

longitudine usque ad apicem operculi 5! ad 52 in longitudine corporis absque, 6 ad 62 in 

longitudine corporis cum pinna caudali, longitudine usque ad apicem cristae interparietalis 

4 et paulo ad 41 in longitudine corporis absque, 41 ad 5 in longitudine corporis cum pinna 

caudali; latitudine capitis 7 ad 2, altitudine 14 ad 14 in ejus longitudine usque ad apicem 

operculi; scuto capitis latitudine inter oculos 21 ad 21 in ejus longitudine usque ad apicem 

eristae interparietalis; fonticulo occipitali ovali fonticulo frontali cordiformi crista transversa 

inaequaliter bipartito multo minus duplo breviore; crieta interparietali junioribus et adultis 

obtusissima semilunariter rotundata; scuto capitis glabriusculo vel granulis parvis numerosis 

scabriusculo; oculis liberis, diametro 10 ad 12 in longitudine capitis usque ad apicem oper- 

culi, diametris 6 ad 7 distantibus; naribus posterioribus rotundis superne et inferne valvatis, 

anterioribus margini rostri anteriori approximatis tubulatis; cirris nasilibus fonticulum posterio- 

rem vel apicem cristae interparietalis, supramaxillaribus apicem pinnae pectoralis, inframaxil- 

laribus externis inframaxillaribus internis longioribus basin pinnae pectoralis superantibus ; 

maxilla superiore ante maxillam inferiorem prominente; rictu parum curvato latitudine 2 

circiter in longitudine capitis usque ad apicem operculi; labiis papillosis, inferiore inferne poris 

4 valde conspicuis; dentibus parvis acutis multiseriatis, intermaxillaribus in vittas 2 vix cur- 

vatas oblongo-quadratas duplo circiter longiores quam latas contiguas, inframaxillaribus in vittas 

2 curvatas duplo circiter longiores quam latas, basi contiguas margine anteriore angulatim 

excisas , vomerinis in vittam subsemilunarem indivisam medio postice non productam sed inter- 

dum divisam , pharyngealibus superioribus in thurmas 2 ovato-rotundas distantes, pharyngealibus 

inferioribus in ihurmas 2 elongato-oblique-trigonas plus duplo longiores quam latas basi non con- 

tiguas dispositis; linea laterali simplice tubulis contiguis notata, antice declivi porro recta; axilla 

poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali supra partem pinnae pectoralis apicalem incipiente , 

corpore duplo circiter humiliore, postice obtusa rotundata cum basi pinnae caudalis vulgo vix 

vel non unita; pectoralibus et ventralibus acutiuscule vel obtusiuscule rotundatis, pectoralibus 

1 et paulo ad 11, ventralibus 14 ad 2 in longitudine capitis usque ad apicem operculi, pecto- 

torali spina crassa radiis breviore antice dentibus magnis serrata; anali 2 circiter in longitu- 

dine corporis absque pinna caudali, dorsali duplo fere humiliore, postice obtusa rotundata cum 

basi pinnae caudalis vix vel non unita; pinna caudali obtusa rotundata 7} ad 6? in lon- 

gitudine totius corporis; corpore pinnisque imparibus nigricante-fuscis, interdum maculis ir- 

regularibus profunde nigris variegatis; corpore inferne interdum guttulis sparsis luteis; pin- 

nis paribus fuscescentibus. 

B. 8 vel 9. D. 68 ad 72. P. 1/9. V. 1/5. A. 52 ad 61. C. 20 p. m. 
Syn. Kabos of Aelquabben Nieuh. Gedenkw. Zee- en Lantr. p. 272. 

Clarias melasoma et Clarias melanosoma Blkr, Zesde Bijdr. ichth. Born. Nat. T. 

Ned. Iud. III p. 427. 



Leleh Palembang. 

Wiru Mal. Batav. 

Hab. Java (Batavia, Kediri), in fluviis et paludibus. 

Sumatra (Palembang, Telokbetong, Solok), in fluviis. 

Banka (Marawang, Toboali), in fluviis. 

Borneo (Prabukarta), in flumine Kusan. 

Longitudo 10 speciminum 170" ad 340”. 

Aanm. Clarias melanoderma is te Batavia veel minder algemeen dan 

Clarias batrachus CV. Zij is gemakkelijk herkenbaar aan hare zwarte 

kleur, hoog ligchaam, zeer stomp tusschenwandbeensuitsteeksel en 

vooral aan hare groote borstvindoorntanden, welke, in vergelijking 

met die van de overige soorten, zeer sterk ontwikkeld zijn. 

Het komt mij voor dat Nieuhof’s Kabos of Aelquabben tot de 

onderwerpelijke soort betrekking heeft, voornamelijk op de grond van 
de zwarte vlekjes welke hij van dien visch vermeldt. Hij zegt daar- 

van: » Kabos is mee een soort van Aelquabben, als de vorige" 

(Bontael of Clarias Nieuhofii CV.) »hoewel wat grooter: want zoo- 

; danige zijn over de twee voeten lang en heel vet. De huit is ook 

» glat, en zonder schubben, en bruinachtigh van kleur: doch de buik 

„ bleeker, met zwarte plekjes. De kop is stomp, daar d'oogen voor 
vin staan. Zij smaken, zoo gezoden en gebraden, heel goet. " 

Wat Nieuhof beweert, dat zijne Kabos of Aelquabbe grooter wordt 

dan zijne Bontael, is in dien zin op te vatten, dat hij van de Lindi 

(Clarias Nieuhofii) geene volgroeide voorwerpen gezien heeft, want 

deze soort bereikt minstens dezelfde lengte als Clarias melanoderma. 

Daarentegen blijft de Leleh (Clarias batrachus) binnen kleinere afme- 

tingen dan de Wiroe en Lindi. 

Bij twee mijner voorwerpen van Clarias melanoderma van middelbare 

grootte is de band ploegbeenstanden tweedeelig, in het midden door 

eene tandlooze groef gescheiden (even als bij Clarias capensis CV.). 

Bij een dier voorwerpen zijn tevens de laatste rugvinstraal en laatste 

aarsvinstraal geheel met de staartvin vereenigd, doch bij het andere 

voorwerp zijn rug-en aarsvin door eene diepe insnijding van elkander 

gescheiden en afgerond, evenals bij de overige normale voorwerpen. 
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Hieruit blijkt, dat de genoemde bijzonderheden slechts met omzig- 
tigheid als soort kenmerken zijn te gebruiken en dat zij bij de on- 

derwerpelijke soort geene soortelijke waarde hebben maar op rekening 
te brengen zijn van individuêle verscheidenheden. 

Clarias batrachus CV. Poiss. XV p. 285, Atl. Silur. tab. L fig. 2. 

Kikvorschachtige Harmouth. 

Clar. corpore elongato, antice cylindraceo, postice compresso, altitudine 7} ad 6 fere in 

ejus longitudine absque, 83 ad 6% in ejus longitudine cum pinna caudali; capite valde 

depresso, longitudine usque ad apicem operculi 4% ad 5 in longitudine corporis absque, 5} ad 

6 et paulo in longitudine corporis cum pinna caudali, longitudine usque ad apicem cristae 

interparietalis 3% ad 3} in longitudine corporis absque, 4 ad 4? in longitudine corporis 

cum pinna caudali; latitudine capitis 1 ad 1 fere, altitudine 12 ad 11 in ejus longitudine 

usque ad apicem operculi; scuto capitis latitudine inter oculos 2 ad 22 in ejus longitudine 

usque ad apicem cristae interparietalis; fonticulo occipitali ovali fonticulo frontali elongato- 

cordiformi duplo vel plus duplo breviore; crista interparietali junioribus trigona acute ro- 

tundata aetate provectioribus obtusiuscule rotundata; scuto capitis junioribus glabriusculo, 

aetate provectis granuloso; oculis liberis, diametro 9 ad 14 in longitudine capitis usque ad 

apicem operculi, diametris 5 ad 8 distantibus; naribus posterioribus oblongis superne et 

inferne valvatis, anterioribus margini rostri anteriori approximatis tubulatis; cirris nasalibus 

et inframaxillaribus internis opercula vel basin pinnae pectoralis, supramaxillaribus et inframa- 

xillaribus externis medium vel apicem pinnae pectoralis attingentibus vel paulo superantibus ; ma- 

xilla superiore ante maxillam inferiorem prominente; rictu parum curvato, latitudine 2 ad 2} in 

longitudine capitis usque ad apicem operculi ; labiis papillosis , inferiore inferne poris 4 valde con- 

spicuis ; dentibus parvis acutis multiseriatis, intermaxillaribus in thurmas 2 quadratiusculas duplo 

fere longiores quam latas contiguas vix curvatas, inframaxillaribus in vittas 2 curvatas 

elongato-trigonas plus duplo longiores quam latas basi contiguas margine anteriore angu- 

latim excisas, vomerinis in vittam indivisam subsemilunarem medio postice interdum proces- 

su trigono brevi munitam, pharyngealibus superioribus in thurmas 2 rotundas distantes, 

pharyngealibus inferioribus in thurmas 2 elongato-oblique-trigonas plus duplo longiores 

quam latas basi eontiguas dispositis; linea laterali simplice tubulis contiguis notata, antice decli- 

vi, tunc recta; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali supra apicem pectoralium 

circiter incipiente, corpore duplo circiter humiliore, postice obtusa rotundata basi cum basi 

pinnae caudalis vix vel non unita; pinnis pectoralibus acute rotundatis 1 et paulo ad 14, ventrali- 

bus obtusis rotundatis 2 circiter in longitudine capitis usque ad apicem operculi; spina pec- 

torali valida capitis parte postoculari (usque ad apicem operculi) longiore juvenilibus con- 

spicue aetate provectis vix serrata; anali 2 circiter in longitudine corporis absque pinna caudali, 

dorsali humiliore, postice obtusa rotundata non vel vix cum basi pinnae caudalis unita; caudali 

obtusa rotundata 7 ad 8 in longitudine totius corporis; colore corpore nigricante-fusco, 
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nigricante-olivaceo vel violascente-olivaceo, capite inferne et ventre albido; dorso lateribus- 

que vulgo punctis albicantibus vel flavicantibus in series 9 ad 14 transversas lateribusque 

inferne in series 2 irregulares longitudinales dispositis; pinnis violascente- vel aurantiaco- 

olivaceis; cirris apicem versus violaceo-fuscis; iride annulo duplice coeruleo et aureo. 

B. 7 ad 9. D. 62 ad. 76: P. 3/8 ad 2/1. V. R/S AA als CAES uoo Mat, 

brev. simpl. inclus. 

Syn. Mustela Bont. Histor. nat. med. Ind. orient. fig. p. 18 (pessima). 

Silurus batrachus Bl. Ausl Fisch. XI p. 44 tab. 370 (mediocris), Bl. Schn. Syst. 

posth. p. 386, an et Linn. Gm. Syst. nat. ed. 13* p 1355.? 

Froschwels Bl. Ausl. Fische 1. c. 

Grenouiller Bl. ibid. 

Black-fish Al. Russ. Hist. of Aleppo ( edit. britt.) p. 73 litt. a tab. 12 fig. 1 (edit. 

lugd. bat.) tab. 6 fig. 3—5. Cop. Enc. méth. Ichth. fig. 247 ?. 

Clarias Gronov. Zoophylac. p. 100 tab. 8 a fig. 9—95 ?. si 

Marpoo Russ. Fish. Corom. II p. 53 fig. 1687. 

Maeropteronotus batrachus Lac. Poiss. V p. 84, 85. 

Maroptéronote grenouiller Lac. ibid. 

Maropteronotus magur Buch. Gang. Fish. p. 146, 374, tab. 26 fig. 45. 

Clarias marpus CV. Poiss. XV p. 280? 

Harmouth marpoo CV. ibid. 

Clarias magur CV. Poiss. XV. p. 282, Blkr Verh. Batav. Gen. XXV Nalezing. 

Ichth. Beng. p. 124. 

Harmouth magur CV. Poiss. XV p. 282. 

Clarius. Dussumieri CV. Poiss. XV p. 283? 

Harmouth de Dussumier CV. ibid?. 

Clarias punctatus CV. ibid. p. 285, Blkr Verh. Bat. Gen. XXI Sil. batav. consp. 

p. 53. Cant. Cat. Mal. Fish. p. 263. 

Harmouth ponctué CV. Poiss. XV. p. 285. 

Harmouth grenouiller CV. Pois&. ibid. p. 285. 

Clarias pulicaris Richds. Zoöl. Voy. Sulphur. p. 133 tab. 62 fig. 5— 6. 

Toeli Tranquebar. 

Simak il aswad, Siloor Syr. 

AMagur Beng. 

Tang-sa, Tang-sih, Tang-sat Chineus. 

Ilan Leleh Mal. Sundan. et Javan. 

Hab. Java (Batavia, Bekassi, Tandjong-oost , Tjampea, Buitenzorg, Serang, Bantam , Dano, 

Tjibiliong, Perdana, Tjandjur, Tjipanas, Bandong, Cheribon, Samarang, 

Ambarawa, Wonosobo, Lesti, Ngantang, Bator, Grati), in fluviis, lacubus 

et paludibus. 

Bali (Boleling), in fluviis. 

Sumatra (Lahat), in fluviis. 

"df o 



Banka (Toboali, Marawang), in fluviis. 

Biliton (Tjirutjup), in fluviis. 

Borneo (Sambas), in fluviis. 

Bengala (Calcutta), in flumine Hooghly. 

Longitudo plus quam 50 speciminum 95” ad 410”. 

Aanm. Onder de zoetwater-Siluren van den Indischen Archipel 

zijn er enkele, welke zijne eilanden met het vaste land van Azië ge- 

gemeen hebben, zooals Bagarius Buchanani Blkr, Glyptosternon pla- 

typogon Blkr, Wallago Russellii en Pseudosilurus bimaculatus Blkr. 

In Clarias batrachus meen ik eene vijfde soort te zien, welke Zuid- 

Azië en° de Soenda-eilanden tot gemeenschappelijk vaderland heeft. 

Ik houd thans deze soort voor dezelfde, welke door den heer Valen- 

ciennes onder den naam van Clarias punctatus is beschreven. De 
gele huidvlekjes gaan ligtelijk door bewaring in wijngeest verloren en 
sommige voorwerpen vertoonen die vlekjes zelfs in den verschen toe- 
stand niet of niet duidelijk. De zeer talrijke voorwerpen, welke 
ik van de Leleh waargenomen heb, vertoonen overigens talrijke kleine 
wijzigingen, niet alleen ten opzigte van de bedoelde vlekjes, maar ook, 
hoezeer binnen zekere grenzen, in de lengte der voeldraden, de ruw- 
heid of gladheid van het kopschild, de lengte-evenredigheden van 
kop en ligchaam en de getallen der vinstralen, en zelfs in de ge- 

daante van den band der ploegbeenstanden. 

Van Macropteronotus magur Buch. bezit ik twee voorwerpen van 
208" en 227” lengte van Calcutta. Ik heb die voorwerpen met 
Javasche van Clarias punctatus CV. van dezelfde grootte vergeleken en 
geene verschillen kunnen ontwaren aan welke eene soortelijke beteeke- 
nis gehecht mag worden. Ik heb de zekerheid daardoor erlangd, dat 
Clarias punctatus CV. geene andere soort is dan Clarias magur CY. 

Ik werd door deze uitkomst geleid tot eene nadere vergelijking mijner 
voorwerpen met de beschrijvingen, door den heer Valenciennes van 
Clarias Dussumierii en door den heer Richardson van Clarias pulicaris 
gegeven, en ik ben thans zeer geneigd aan te nemen, dat ook die 
soorten niet wezenlijk van Clarias punctatus of Clarias magur verschillen. 

Is de hierboven uitgedrukte meening juist, dan zouden niet min- 

44 
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der dan vijf nominale soorten uit het stelsel behooren te vervallen 

en de soortnaam van Bloch als de oudste der zes behooren behouden 

te blijven. De soort zou dan niet alleen niet tot den Indischen archipel 

beperkt zijn maar zelfs een groot gedeelte van Zuid-Azië bewonen en 

zich westelijk tot in Syrië en oostelijk tot in China uitstrekken, een 

verbreidingsgordel, welke voor een’ zoetwatervisch zeer groot te noe- 

men is en weinig onderdoet voor dien van Silurus glanis L. 

Het komt mij voor, dat Bontius de eerste afbeelding van Clarias 

batrachus heeft gegeven onder den naam van Mustela. Die afbeel- 

ding is uiterst gebrekkig, zooals van dien tijd ook niet anders te 

verwachten was. 

De later door Gronovius, Bloch, Russell en Buchanan gegevene 

afbeeldingen zijn veel beter en dragen, wat meerdere of mindere 

korrektheid betreft, de sporen van de jaartallen, in welke ze werden 

openbaar gemaakt. 

Verreweg de beste afbeelding echter is die, welke door den heer 

Richardson in de Zoölogie van de reis der Sulphur is gepubliceerd, 

en slechts zeer weinig te wenschen overlaat. 

De Leleh is een op Java zeer algemeen verbreide visch. Hij houdt 

zich, evenals zijne geslachtsverwanten, bij voorkeur op in moerassen 

en slooten of grachten, doch bezoekt ook meren en rivieren. Hij is 

algemeen, zoowel in de bovenlanden als in de benedenlanden, en aast 

op kleine visschen en schaaldieren en op dierlijke uitwerpselen. Re- 

genwormen zijn hem een geliefd voedsel en het is hiermede dat de 

kinderen der inlanders hem dikwijls aan den angel vangen. Te Batavia 

wordt hij dikwijls met praauwen vol ter markt gebragt, gelijktijdig met 

praauwen vol van de Betok (Anabas scandens CV), Tambakkan 

(Helostoma Temminekii CV)., Gaboes (Ophicephalus striatus BL, Ophi- 
cephalus lucius K. v. H. en Ophicephalus micropeltes K. v. H)., 

en andere moerasvisschen. 

De inlanders versmaden de Leleh niet, doch op tafels der Euro- 

peanen komt hij nooit of uiterst zelden voor. 
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Clarias leiacanthus Blkr, Vijfde Bijdr. ichth. Dorn. Nat. Tijdschr. 
Ned. Ind. II p. 490. Atl. Silur. tab. L fig. 1. Gladdoornige Harmouth. 

Clar. corpore elongato, antice cylindraceo, postice compresso, altitudine 6 ad 64 in ejus 

longitudine absque, 8 ad 64 in ejus longitudine cum pinna caudali; capite valde depresso, 

longitudine usque ad apicem operculi 5} ad 6 in longitudine corporis absque, 65 ad 6% in 

longitudine corporis cum pinna caudali, longitudine usque ad apicem cristae interparietalis 

4 ad 5 in longitudine. corporis absque, 4* ad 52 in longitudine corporis cum pinna caudali; 

latitudine capitis 1 fere, altitudine 2 fere ad 1! in ejus longitudine usque ad apicem operculi; 

scuto capitis latitudine inter oculos 2 et paulo in ejus longitudine usque ad apicem cristae 

interparietalis; fonticulo occipitali ovali fonticulo frontali elongato-cordiformi crista transversa 

medio interrupta inaequaliter bipartito duplo vel plus duplo breviore; crista interparietali 

junioribus acutiuscule aetate provectis obtuse rotundata; scuto capitis glabriusculo vel granulis 

parvis numerosis scabriusculo; oculis liberis diametro 12 ad 14 in longitudine capitis usque 

ad apicem operculi, diametris 7 ad 9 distantibus; naribus posterioribus rotundis vel oblongis 

superne et inferne valvatis, anterioribus margini rostri anteriori approximatis tubulatis; cirris 

nasalibus et inframaxillaribus internis basin pinnae pectoralis, supramaxillaribus et inframaxil- 

laribus externis apicem pinnae pectoralis subattingentibus vel paulo superantibus; maxilla 

superiore ante maxillam inferiorem prominente; rictu parum curvato latitudine 2 fere in 

longitudine capitis usque ad apicem operculi; labiis papillosis, inferiore inferne poris 4 valde 

conspicuis; dentibus parvis acutis multiseriatis, intermaxillaribus in thurmas 2 quadratiusculas 

multo minus duplo longiores quam latas contiguas vix curvatas, inframaxillaribus in vittas 2 

curvatas elongato-trigonas duplo circiter longiores quam latas basi contiguas margine anteriore 

angulatim excisas, vomerinis in vittam indivisam formam circuli segmenti referentem postice 

medio aetate provectioribus processu brevi obtuso munitam, pharyngealibus superioribus in 

thurmas 2 rotundiuseulas distantes, pharyngealibus inferioribus in thurmas 2 elongato-oblique- 

trigonas plus duplo longiores quam latas basi contiguas dispositis; linea laterali simplice tubu- 

lis contiguis notata, antice declivi, porro recta; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna 

dorsali supra vel vix post apicem pinnae pectoralis incipiente, corpore duplo circiter humiliore, 

postice obtusa rotundata basi cum basi pinnae caudalis vix vel non unita; pectoralibus et 

ventralibus acutiuscule rotundatis, pectoralibus 1L ad 11, ventralibus 2 ad 2} in longitudine 

capitis usque ad apicem operculi; spina pectorali mediocri capitis parte postoculari breviore 

antice tota vel tota fere glabra; anali plus quam 2 in longitudine totius corporis, dorsali 

duplo circiter humiliore, postice obtusarotundata, vix vel non cum basi pinnae caudalis uni- 

ta; caudali obtusa rotundata 6! ad 72 in longitudine totius corporis; colore corpore violascen- 

te-fusco, capite inferne ventreque tantum griseo vel griseo-roseo; lateribus interdum punctis 

flavicantibus in series transversas dispositis; pinnis fuscis; cirris basin versus vulgo nigricante- 

fuscis vel violascente-fuscis. 

B. 9. D: 76 ad 78. P. 1/9. vel 1/8. V, 1/8. A. 60 ad 62. G. 19 ad 21 

Hab. Sumatra (Benculen), in fluviis. 

Banka (Marawang), in fluviis, 
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Nias, in fluviis. 

Borneo (Sinkawang, Sambas, Kahajan), in fluviis. 

Longitudo 6 speciminum 160" ad 330”. 

Aanm. Behalve de Leleb, Wiroe en Lindi, voeden de Soenda- 

eilanden nog andere soorten van Clarias, welke tot nog toe niet of 

weinig bekend zijn. Tet die soorten behoort de onderwerpelijke, 

welke op Java niet schijnt voor te komen. Zij staat in verwantschap 

tusschen Clarias Nieuhofii en Clarias batrachus. Van Clarias Nieu- 

hofii verschilt zij door minder slanke vormen, betrekkelijk grooteren 

kop, niet of naauwelijks met de staartvin vereenigde rugvin en aarsvin, 

aanmerkelijk minder talrijke rugvin- en aarsvinstralen, enz. Van 

Clarias batrachus daarentegen wijkt zij af door betrekkelijk korteren 

kop, stomper afgerond tusschenwandbeensuitsteeksel, aanmerkelijk 

zwakkeren en korteren en aan den voorrand gladden of naauwelijks 

voelbaar ruwen borstvindoorn, breedere tusschenkaakbeenstandgroe- 

pen, enz. 

Clarias Teysmanni Blkr, Descript. Spec. piscium javan. Nat. Tijdschr. 

Ned. Ind. XIII p. 344. Atl. Silur. tab. LI fig. 1. Teysmann 
D 

's Harmouth. 

Clar. corpore elongato, antice cylindraceo, postice compresso, altitudine 8 ad 7 et paulo 

in ejus longitudine absque, 95 ad 8! in ejus longitudine cum pinna caudali; capite valde 

depresso, longitudine usque ad apicem operculi 5$ ad 6% in longitudine corporis absque , 6} 

ad 7 in longitudine corporis cum pinna caudali, longitudine usque ad apicem cristae interpa- 

rietalis 43 ad 5 fere in longitudine corporis absque, 53 ad 53 in longitudine corporis cum pinna 

caudali; latitudine capitis 1 circiter, altitudine 2 circiter in ejus longitudine usque ad apicem 

operculi; scuto capitis latitudine inter oculos 2} circiter in ejus longitudine usque ad apicem cris- 

tae interparietalis ; fonticulo occipitali ovali fonticulo frontali oblongo-cordiformi septo transverso 

inaequaliter bipartito duplo circiter breviore; crista interparietali junioribus et aetate provectiori- 

bus trigona apice acutiuscule rotundata; scuto capitis glabriusculo vel granulis parvis nume- 

rosis scabriusculo; oculis liberis, diametro 10 ad 11 in longitudine capitis usque ad apicem oper- 

culi, diametris 5 ad 6 distantibus; naribus posterioribus oblongis superne et inferne valvatis, 

anterioribus rostri margini anteriori approximatis tubulatis; cirris nasalibus et inframaxillaribus 

internis basin pinnae pectoralis, supramaxillaribus et inframaxillaribus externis apicem pinnae 

pectoralis subattingentibus vel paulo superantibus; maxilla superiore ante maxillam inferiorem 

prominente; rictu parum curvato, latitudine 2 circiter in longitudine capitis usque ad apicem 
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operculi; labiis papillosis, inferiore inferne poris 4 bene conspicuis ; dentibus parvis acutis multise- 

riatis, intermaxillaribus in thurmas 2 quadratiusculas multo minus duplo longiores quam latas 

contiguas vix curvatas, inframaxillaribus in vittas 2 curvatas elongato-trigonas duplo circiter 

longiores quam latas basi contiguas margine anteriore angulatim excisas, vomerinis in vittam 

indivisam sat gracilem subsemilunarem, pharyngealibus superioribus in thurmas 2 rotundius- 

culas distantes, pharyngealibus inferioribus in thurmas 2 elongato-oblique trigonas plus duplo 

longiores quam latas basi subcontiguas dispositis; linea laterali simplice tubulis contiguis 

notata, antice declivi, porro recta; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali post 

apicem pinnae pectoralis incipiente, corpore duplo circiter humiliore, postice obtusa rotundata 

non vel vix cum basi pinnae caudalis unita; pectoralibus et ventralibus acutiuscule rotundatis, 

pectoralibus 1; ad 141, ventralibus 2 ad 2 et paulo in longitudine capitis usque ad apicem 

operculi; spina pectorali gracili capitis parte postoculari breviore antice scabriuscula non 

dentata; anali plus quam 2 in longitudine totius corporis, dorsali minus duplo humiliore, postice 

obtusa rotundata, vix vel non cum basi pinnae caudalis unita; caudali obtusa rotundata 63 

ad 74 in longitudine totius corporis; colore corpore profunde olivaceo, capite inferne tantum 

ventreque roseo-margaritaceo; dorso lateribusque guttulis luteis vel aurantiacis ex parte in 

series 11 ad 13 simplices transversas obliquas dispositis ex parte sparsis; pinnis imparibus 

cirrisque aurantiaco-olivaceis; pinnis paribus aurantiacis, 

BSD: 70rad 74. P- 1/7 ad 1/9: V.-60 ad 63) C219 ad 21 

Hab. Java (Tjikoppo, Pondokgedeh), in fluviis montanis. 

Longitudo 2 speciminum 110” et 203.” 

Aanm. Clarias Teijsmanni, dus genoemd ter eere van den verdien- 

stelijken plantenkenner den heer J. E. Teijsmann, die mij er het eerste 

voorwerp van toezond, gevangen in bergstroomen van den Gedeh en 

Pangerango, staat in verwantschap tusschen Clarias Nieuhofi en 

Clarias leiacanthus. Van eerstgenoemde is zij dadelijk te onderkennen 

aan haar minder slank ligchaam, betrekkelijk grooteren kop en niet 

met elkander vereenigde ongepaarde vinnen en meer andere kenmer- 

ken. Ook van Clarias leiacanthus in zij nog gemakkelijk te onder- 

kennen, doordien bij Clarias leiacanthus het liechaam minder slank 

is, het tusschenwandbeensuitsteeksel veel stomper, de borstvindoorn 

aan den voorrand volkomen glad, enz. 

Clarias fuscus CV. Poiss. XV p. 284, Brune Harmouth. 

Clar. capite longitudine usque ad apicem cristae interparietalis 42 in longitudine corporis 

cum pinna caudali, latitudine plus quam 2 capitis longitudinis efficiente; seuto capitis levi- 

ter granuloso; dentibus vomerinis parvis multiseriatis acutis; spina pectorali dentata; pinnis 

verticalibus non unitis; colore corpore nigro. D. 67. A. 48, 
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Syn. Macropteronotus fuscus Lac. Poiss. V p. 88 tab. 2 fig. 1?. 

Macroptéronote brun Lac. ibid. 

Harmouth brun CV. Poiss. XV p. 284. 

Hab. Sumatra, China? 

Longitudo speciminis descripti 9 pol. paris. 

Aanm. Hoezeer ik geneigd ben aan te nemen, dat de soort, hier- 

boven aangeduid naar de beschrijving, daarvan door den heer Valen- 

ciennes gegeven, dezelfde kan wezen als mijne Clarias melanoderma, 

laat de kortheid en te geringe bepaaldheid dier beschrijving niet toe, 

hieromtrent tot zekerheid te geraken. De beschrevene kenmerken 

komen vrij wel overeen met die van Clarias melanoderma. Indien 

de meening van den heer Valenciennes juist is dat Lacépéde's Ma- 

eropteronotus fuscus zijne Clarias fuscus voorstelt en de afbeelding 

van Lacépède ten opzigte van kopschild, voeldraden en borstvindoor- 

nen de natuur eenigzins getrouw terug geeft, zou Clarias fuscus van 

Clarias melanoderma verschillen door spitser tusschenwandbeensuit- 

steeksel, kortere voeldraden en niet of niet zigtbaar getande borst- 

vindoornen. Wat deze laatste echter betreft, de heer Valenciennes 

wijst bepaald aan, dat zij getand zijn, maar aangezien gezegd wordt 

dat „le bord de son épine pectorale n'est pas plus fortement dente- 

telé que dans la seconde espèce” moet men den aard der borstvin- 

doornbewapening bij die tweede soort” kennen om zich eene voor- 

stelling te kunnen maken van die bewapening bij Clarias fuscus. Nu 

is de tweede soort van Clarias, door den heer Valenciennes in de 

groote Histoire naturelle des Poissons beschreven, Clarias lazera CV. 

van welke ik echter geene bijzonderheden betrekkelijk de borstvin- 

doornen vermeld zie. Bedoelt de heer Valenciennes evenwel met de 

tweede soort, de tweede indische door hem beschrevene, wat ik 

waarschijnlijk acht, t. w. Clarias magur, welke ik houd voor dezelfde 

als Clarias batrachus CV. en Clarias punctatus CV., dan moet Clarias 

melanoderma bepaaldelijk eene van Clarias fuscus verschillende soort 

zijn, vermits juist de bijzonder groote tanden van de borstvindoornen 

een der voornaamste kenmerken van Clarias melanoderma uitmaken. 

Het stompe tusschenwandbeensuitsteeksel zou dan het eenige zijn, 
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waardoor zich, naar de beschrijving te oordeelen, Clarias fuscus van 

Clarias batrachus zou onderscheiden. 

Er blijft alzoo ten opzigte van Clarias fuscus eene onzekerheid be- 

staan, welke mij geleid heeft haar voorloopig onder den door den 

heer Valenciennes gegeven’ naam te vermelden. 

Clarias Niewhofii CV. Poiss. XV p. 287. Blkr Verh. Bat. Gen. XXI Sil. bat. 

consp. p. 55. Atl. Silur. tab. LI fig. 2. Nieuhof's Harmouth CV. D 

Clar. corpore elongato, antice cylindraceo, postice compresso, altitudine 8 ad 9} in ejus 

longitudiue absque, 9 ad 10! in ejus longitudine eum pinna caudali; capite valde depresso, 

longitudine usque ad apicem operculi 7 ad 9 in longitudine corporis absque, S ad 10 in 

longitudine corporis cum pinna caudali; longitudine capitis usque ad apicem cristae interpa- 

rietalis 5$ ad 6$ in longitudine corporis absque, 6} ad 7 in longitudine corporis cum pinna 

caudali; latitudine capitis 1 circiter, altitudine 13 ad 1} in ejus longitudine usque adapicem 

operculi; scuto capitis latitudine inter oculos 24 ad 22 in ejus longitudine usque ad apicem 

eristae interparietalis; fonticulo occipitali ovali fonticulo frontali cordiformi crista transversa 

inaequaliter bipartito non vel paulo vulgo breviore; crista interparietali junioribus et adultis 

obtusissime semilunariter rotundata; scuto capitis glabriusculo vel granulis parvis numerosis 

scabriusculo; oculis liberis, diametro 11 ad 13 in longitudine capitis usque ad apicem oper- 

culi, diametris 6 ad 7 distantibus; naribus posterioribus oblongo-rotundis superne et inferne 

valvatis, anterioribus rostri margini anteriori approximatis tubulatis; cirris nasalibus fonticulum 

posteriorem, supramaxillaribus et inframaxillaribus externis apicem pinnae pectoralis, inframa- 

xillaribus internis basin pinnae pectoralis superantibus vel subattingentibus; maxilla supe- 
riore ante maxillam inferiorem prominente; rictu vix curvato latitudine li ad 2 in longitu- 

dine capitis usque ad apicem operculi; labiis papillosis, inferiore inferne poris 4 vulgo bene 
conspicuis; dentibus parvis acutis multiseriatis; dentibus intermaxillaribus in thurmas 2 ob- 

longo-quadratas vix vel multo minus duplo longiores quam latas contiguas, inframaxillari- 

bus in vittas 2 curvatas duplo fere longiores quam latas basi contiguas margine anteriore 

angulatim excisas, vomerinis in vittam formam circuli segmentum referentem medio postice 

interdum processu brevi munitam, pharyngealibus superioribus in thurmas 2 rotundas dis- 

tantes, pharyngealibus inferioribus in thurmas 2 elon gato-oblique-trigonas plus duplo longiores 

quam latas basi subcontiguas dispositis; linea laterali simplice tubulis continuis notata, antice 

declivi, porro recta; axilla poro mucoso conspicuo nullo; pinna dorsali post apicem pinnae 

pectoralis ineipiente, antice corpore plus duplo postice corpore minus duplo humiliore radio 

postico tota ejus longitudine cum pinna caudali unito; pectoralibus rotundatis 1} ad 12 in longi- 

tudine capitis usque ad apicem operculi, spina mediocri capitis parte postoculari multo 

breviore dentieulis nullis vel vix conspicuis; ventralibus rotundatis pectoralibus duplo vel 

minus duplo brevioribus; anali plus dimidio totius corporis longitudinis efficiente, dorsali 
humiliore, radio postico tota ejus longitudine cum pinna caudali unito; caudali obtusa rotundata 
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8 ad 11 fere in longitudine totius corporis; colore corpore nigricante- vel pulchre profunde oli- 

vaceo, capite inferne et ventre aurantiaco vel margaritaceo-roseo; dorso lateribusque vulgo 

guttulis luteis vel aurantiaco-luteis sparsis in series simplices transversas 13 ad 20 dispositis 

seriebus inferne serie guttularum ejusdem coloris longitudinali simplice vel duplice irregulari 

unitis; pinnis inparibus aurantiaco-olivaceis aurantiaco marginatis; pinnis pectoralibus ventra- 

libusque violascentibus, vel aurantiacis, vel dilute flavescente-roseis, vel fusco-aurantiacis. 

Be Sevel 9D Stead! 106 OP 0170 VENT Ave MS A "ACD Pads CMN AMIGE 

Syn- Bontael o Negenoogen Nieuh. Gedenkw. Lant- en Zeereize p. 271. 

Lampreta indica seu Euneophthalmus Will Ichth. App. p. 4. tab. 6. fig. 2. 

Harmouth de Nieuhof CV. Poiss. XV p. 287. 

Clarias pentapterus Blkr, Vierde Dijdr. Ichth. Born. Nat. T. Ned. Ind. II p. 206. 

Lindi Mal. Batavia. 

Hab. Java (Batavia, Bekassi), in fluviis et paludibus. 

Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Janka (Marawang), in fluviis, 

Biliton (Tjirutjup), in fluviis. 

Borneo (Pengaron, Bandjermasin, Kahajan, Pontianak, Sambas), in fluviis. 

Longitudo 22 speciminum 170" ad 490”. 

Aanm. De eerste kennis van de Lindi heeft de wetenschap te dan- 

ken aan Joan Nieuhof, in wiens afbeelding de soort zich vrij vol- 

doende herkennen laat. Uit zijne beschrijving zelve echter zou men de 

soort minder bepaald kunnen herkennen, bepalende zich deze tot volgen- 

de woorden: » Negenoogen of Bontael is een geslacht van ael-quab- 

„ben. Zij zijn meer als een voet lang, gladt van huit, en vet als 

„ael: maar wat anders van fatsoen. Zijn op het lijf bruinachtig van 

„kleur, hebben onder het lijf purpere vinnen, en boven op het lijf 

» verscheide geele plekjes: als of daer iet vergiftighs instak. De kop 

„gelijkt na eene slek met horens. De vinnen zijn ook, als die van 

„de pennevisch, vergiftigh: dies men zich daer voor wachten moet. 

„Zij houden in de stilstaende wateren en poelen: worden gestooft 

» gegeeten en zijn niet onaengenaam." 

De Lindi is gemakkelijk herkenbaar aan hare slanke gedaante, be- 

trekkelijk korten kop en vereenigde vertikale vinnen. De heer Valen- 

ciennes gaf er het eerst eene meer voldoende beschrijving van, doch 

slechts naar een enkel voorwerp van 15 (parijssche?) duimen lengte, 

bij hetwelk de kleuren ontaard waren en de staart korter dan bij 
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mijne voorwerpen, vermits er de lengte van den kop tot aan de kieuw- 

opening gezegd wordt slechts 8 malen, en tot aan het einde van de 

tusschenwandbeenskam ongeveer 6 malen, te gaan in de geheele lengte. 

De Lindi, hoezeer veel minder algemeen te Batavia dan Clarias ba- 

trachus CV., wordt meer ter markt gebragt dan de Wiroe (Clarias me- 

lanoderma Blkr). Zij biedt vele verscheidenheden aan, welke echter 

slechts individueel zijn. De kleur verschilt van fraai olijfgroen tot 

zwart en de gele vlekjes ontbreken soms geheel en al. Zoo ook zijn 

de hoogte-evenredigheden des ligchaams en de lengte-evenredigheden 

des kops aan soms aanmerkelijke verschillen onderhevig, hoezeer zij 

bij de in mijn bezit zijnde voorwerpen tusschen de in de beschrij- 

ving aangeduide grenzen beperkt blijven. 

Scripsi. Batavia Calendis Jun. ad Sept. 1857. 

45 



NASCHRIFT. 

Met de overlandmail van Augustus 1858 ontving ik de Ile Ab- 

theilung der w Ichthyologische Beiträge ” van den heer Kner, geplaatst 

in het Oktober-nummer 1857 van de Sitzungsberichte der mathe- 

mat.- naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften, en in 

dit jaar ook afzonderlijk te Weenen uitgegeven. 

Tot mijn leedwezen ontving ik dit werkje, hetwelk uitsluitend 

over Siluren handelt, nadat dit deel tot op dit Naschrift was afge- 
drukt, zoodat ik daarvan bij de bearbeiding van hetzelve geen nut 

heb kunnen trekken. Bijna uitsluitend zijn daarin behandeld zuidameri- 

kaansche Siluroïden uit de onderfamiliën der Bagrichthyoïden en Silu- 

richthyoiden en wel uit de geslachten Phractocephalus, Bagrus, Arius 

Galeichthys, Platystoma, Astrophysus, Cetopsis, Pimelodus, Callo- 

physus, Auchenipterus, Centromochlus, Trachelyopterus, Ageneiosus 

en Hypophthalmus. 

De genoemde geslachten hebben er grootendeels de beteekenis, door 

den heer Valenciennes daaraan gegeven, terwijl de geslachten As- 

trophysus en Centromochlus nieuw zijn. 

De bedoelde Bijdrage van den heer Kner is eene bevestiging van 

mijne meening, in den voorgaanden arbeid uitgesproken, dat de 

stroomen van Zuid-Amerika nog zeer talrijke soorten voeden, van 

welke de wetenschap nog geen kennis draagt. Niet minder dan 19 

soorten zijn daarin als nieuw beschreven, en houdt men in het oog, 

dat die soorten door slechts één natuuronderzoeker (J. Natterer) reeds 

jaren geleden werden bijeengebragt, dan mag men wel aannemen, 

dat voortgezette nasporingen van de stroomgebieden van Zuid-Amerika 

door meerdere zoölogen nog zullen leiden tot de ontdekking van 

talrijke nieuwe vormen. 
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De nieuwe soorten van den heer Kner zijn de volgende. 

Bagrus reticulatus Kner. Pimelodus laticaudus Heck. Mss. 

» goliath Heck. Mss. Auchenipterus thoracatus Kner. 

» punctulatus Kner. » ceratophysus Kner. 
» piramuta Kner. Centromochlus megalops Kner. 

Platystoma sturio Kner. ; aulopygius Kner. 

Asterophysus batrachus Kner. Trachelyopterus taeniatus Kner. 

Cetopsis gobioides Kner. Ageneiosus dentatus an nov. 

Pimelodus ornatus Kner. spec.? Kner. 
» multiradiatus Kner. » quadrifilis Kner. 

„ breviceps Kner. Hypophthalmus fimbriatus Kner. 

Deze soorten laten zich, naar de beschrijvingen en afbeeldingen 

van den heer Kner te oordeelen, in de door mij voorgestelde rang- 

schikking der Siluroiden plaatsen als volgt. 

Bagrus reticulatus heeft de 6 voeldraden en dentitie en het met de 

huid bedekte kopschild van Galeichthys (p. 61), doch de 12 kieuw- 

stralen deze soort, hare lange en dunne staart en over de geheele huid 

verbreid adernet, in verband met hare woonplaats in de stroomen 

van Zuid-Amerika, doen denken aan de type van een eigen geslacht. 

Te meer wordt men genoopt aan een eigen genuste denken, wanneer 

men van Bagrus goliath Heck. Kner, eene zeer na aan PDagrus reti- 

culatus verwante soort, leest, dat daar de ploegbeenstandband twee 

zijstukken heeft, welke aan het gehemelte behooren, wat mogelijk 

ook met de andere soort het geval is. Ik noem die type voorloopig 

Piratinga, naar den brasiliaanschen naam van de eerstgenoemde der 

beide soorten. 

Bagrus punctulatus Kner schijnt tot eene nog andere type te be- 

hooren, welker kenmerken gelegen zijn in buitengewoon breede tus- 

schenkaaks- en onderkaakstandbanden, onverdeelden dwarschen band 

der ploegbeenstanden, ver vaneenstaande neusgaten en minstens 8 of 

9 kieuwstralen. Overigens heeft die soort 6 bandachtig platte voeldra- 
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den en met de huid bedekt kopschild. Men zou aan die type den 
naam van Platynematichthys kunnen geven. 

De vierde nieuwe soort van Bagrus van den heer Kner, Bagrus 

piramuta schijnt evenzoo te behooren tot een geslacht, even als de 

genoemde, in verwantschap staande tusschen Galeichthys Baird en Pla- 

tystoma Ag. Ik noem dat voorloopig Piramutana, naar den brasi- 

liaanschen naam der soort. 

Van Bagrus mesops Val. op pag. 66 door mij onder geleide van 

een vraagteeken in het geslacht Selenaspis geplaatst, is het tanden- 

stelsel nader bekend gemaakt en daaruit blijkt, dat die soort niet 

tot dat geslacht kan behooren maar veeleer te rangschikken is onder 

Netuma, alhoewel er de buitenste onderkaaksdraden onder of achter 

den bekhoek schijnen ingeplant te zijn. De getallen der kieuwstralen 
van die soort zie ik niet vermeld. 

De nieuwe soort van Platystoma, door den heer Kner beschreven, 

zal waarschijnlijk de waarde erlangen van een nieuw geslacht, zoowel 

wegens den eigenaardigen bouw van den snuit, als wegens zijn aan de 

ondervlakte geheel getand zijn en wegens de ver achterwaartsche inplan- 

ting der voorste onderkaaksvoeldraden en het geringe aantal kieuw- 

stralen (9). Dat geslacht zou men kunnen noemen Platystomatichthys. 

Astrophysus of Asterophysus Kner is een zeer natuurlijk geslacht 

der Ariodonten, kenbaar aan de boven eene wijde bekspleet geplaatste 

oogen, uitpuilende onderkaak, 6 voeldraden, de gehemeltetandplaten 

van Arius Blkr (welke echter met spitse tandjes bewapend zijn) kleine 

kieuwspleet, gering aantal kieuwstralen (4 of 5) en bedekte oogen. 

Astrophysus schijnt mij toe het analogon te zijn voor Zuid-Amerika 

van het geslacht Batrachocephalus Blkr van Zuid-Azië en den Indischen 

archipel. 

Cetopsis gobioides heeft volgens den heer Kner meerreijige onder- 

kaakstanden, zoodat de diagnose van het geslacht, op pag. 257, 

daarnaar te wijzigen is. 

Pimelodus ornatus Kner is volgens mij eene Rhamdia. 

Pimelodus multiradiatus Kner schijnt evenzeer eene Rhamdia te zijn 

en is zeer opmerkelijk door hare 10 rugvinstralen. 
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Pimelodus breviceps Kner past daarentegen geheel in mijne diagnose 

van Pseudopimelodus, tot welk geslacht ook Pimelodus laticaudus Heck. 

Kner schijnt te behooren. 

Auchenipterus thoracatus Kner en Auchenipterus ceratophysus Kner, 

behooren tot mijn geslacht Trachycorystes. 

Het geslacht Centromochlus Kner is zeer na aan Trachycorystes Blkr 

verwant doch onderscheidt zich er yan door buitengewoon korte, als 

het ware rudimentaire, aarsvin, tweekwabbige staartvin, geringer aan- 

tal kieuwstralen (5 tot 6), enz. 

Van de beide door den heer Kner opgestelde nieuwe soorten van 
Ageneiosus, is Ageneiosus dentatus volgens hem zelven nog onzeker. 

Zij behoort inderdaad tot het geslacht Ageneiosus, doch niet zoo zijne 

tweede soort, Agenciosus quadrifilis. Deze iste brengen tot een eigen 

geslacht der Eunaneminen, hetwelk kenbaar is onder alle Pimelodonten 

aan zijne 4 voeldraden en daardoor een’ schakel aanvult in de groote 

rei der Pimelodonten, welke in de Ariodonten door de geslachten 

Helicophagus en Pangasius wordt ingenomen. Men zou dit geslacht 

Tetranematichthys kunnen noemen. Volgens den heer Kner verschilt 

de soort van de overige soorten van Ageneiosus ook nog door de 

niet in een beenig omkleedsel beslotene en ingesnoerde zwemblaas. 

Naar de afbeelding te oordeelen heeft zij een’ sterk uitgedrukten 

Schilbe-achtigen habitus. Inderdaad vormen Tetranematichthys en 

Hypophthalmus een’ overgang tot de Schilbeïnen der Silurichthyoïden. 

De soorten door den heer Kner in zijne aangehaalde bijdrage 

beschreven of toegelicht laten zich, naar mijne rangschikking inge- 

deeld, overzien als volgt. 

BAGRICHTHYOIDEL. 

Ariodontes. 

Phractocephalus hemiliopterus Val. Kner, Blkr. 

Piratinga reticulata Blkr = Bagrus reticulatus Kner. 

» goliath Blkr = Bagrus goliath Heck. Kner. 

Platynematichthys punctulatus Blkr = Bagrus punctulatus Kner. 

Piramutana piramuta Blkr = Bagrus piramuta Kner. 

Netuma? mesops Blkr = Selenaspis? mesops Blkr ol. = Bagrus mesops Val. Kner. 
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Netuma? proöps Blkr = Bagrus proöps Val. Kner. 

Selenaspis flavescens Blkr = Bagrus flavescens Val. Kner. 

„ Herzbergii Blkr = Bagrus Herzbergii Val. Kner. 

„ luniscutis Blkr = Arius luniscutis CV. Kner. 

Guiritinga Commersonii Blkr = Bagrus Commersonii Val. Kner. 

Sciades pictus Blkr = Bagrus (Sciades) pictus Mill. Trosch., Kner. 

Cephalocassis rugispinis Blkr = Arius rugispinis CV. Kner. 

Arius quadriscutis CV. Kner, Blkr. 

Ariodes clarias Blkr = Pimelodus Blochii Val. 

Ailuriehthys Gronovii Baird Gir. = Galeichthys Gronovii CV. Kner. 

Platystomatichthys sturio Blkr = Platystoma sturio Kner. 

Platystoma Vaillantii Val. Kner. 

» platyrhynchos CV., Kner. 

» lima Ag. Kner. 

» planiceps Ag., Kner. 

,, fasciatum Val. Kne. 

Astrophysus batrachus Kner. 

Pimelodontes. 

Rhamdia ornata Blkr = Pimelodus ornatus Kner. 

» maculata Blkr = Pimelodus maculatus Lac. Kner. 

» ? multiradiata Blkr = Pimelodus multiradiatus Kner. 

„ pati Blkr = Pimelodus pati Val, Kner. 

„ sapo Blkr = Pimelodus sapo Val. Kner. 

» Sebae Blkr = Pimelodus Sebae Val., Kner. 

„ gracilis Blkr = Pimelodus gracilis Val. Kner. 

Pinirampus pinirampus Blkr = Pimelodus pinirampus Ag. Kner. 

Pseudopimelodus breviceps Blkr = Pimelodus breviceps Kner. 

„ laticaudus Blkr = Pimelodus laticaudus Heck. Kner. 

, bufonius Blkr = Pimelodus bufonius Val. Kner. 

, raninus Blkr = Pimelodus raninus Val. Kner. 

Pimelodus furcifer Val. Kner. 

Callophysus ctenodus Müll Trosch. Kner. 

Auchenipterus nodosus Miill. Trosch. Kner. 

Trachycorystes maculosus Blkr = Auchenipterus maculosus Val. Kner. 

» ? punctatus Blkr = Auchenipterus punctatus Val. Kner. 

» thoracatus Blkr = Auchenipterus thoracatus Kner. 

„ ceratophysus Blkr = Auchenipterus ceratophysus Kner. 

Centromochlus megalops Kner. 

» aulopygius Kner. 

Euanemus nuchalis Blkr = Auchenipterus nuchalis Val. Kner. 



Ageneiosus militaris Val., Kner. 

„ brevifilis Val. Kner. 

„ dentatus Kner. 

Tetranematichthys quadrifilis Blkr = Ageneiosus quadrifilis Kner. 

Anodontes. 

Hypophthalmus fimbriatus Kner, Blkr 

„ Spixii Val. Kner = Hypophthalmus edentulus Spix, Blkr. 

SILURICHTHYOIDEI. 

Cetopsis gobioides Kner. 

„ coecutiens Ag. Kner. 

„ candiru Ag. Kner, 

Trachelyopterus taeniatus Kner. 

Onder het afdrukken van dit deel ontving ik voorts nog enkele ver- 

zamelingen, welke mij in de gelegenheid gesteld hebben hier en daar in 

den tekst eenige bijvoegselen op te nemen, terwijl aan den anderen 

kant van sommige nieuwe waarnemingen in de reeds afgedrukte bla- 

den geene melding gemaakt is kunnen worden. Nieuwe verzamelingen 

had ik te danken aan de heeren 

Dr. A. J. ANDERSON, Geneesheer op de Kokos-eilanden. . . . . van Kokos-eiland 

S. H. A. Becemann, Officier van Gezondheid der 3° klasse, thans op Java. ,, Banka. 

F. W. Douce, Officier van Gezondhetd der 1° klasse, te Muntok. , . ,, Banka. 

G.J. Fmer, Officier van Gezondheid der 2° klasse, thans te Batavia. „ West-Borneo. 

G. F. James, Officier van Gezondheid der 2° klasse, thans op Java. . „ West-Sumatra. 

E. A. Lance, Dirigerend Officier van Gezondheid der 2° klasse, Inspek- 

teur der Hospitalen op de Buitenbezittingen. . . . . . . „ Oost-Sumatra. 

J. A. W. Van Opnurssen, Adsistent-resident van Benkoelen. . . . . „ West-Sumatra 

J.J. W. E. Van RriEMsDIJK, Officier van Gezondheid der 3 klasse, te Bankalis,, Oost-Sumatra. 

G. C. Scuowck, Resident van Banjoemas, te Banjoemas. . . . . .  , Zuid-Java. 

Dr. F. Scumirr, Dirigerend Officier van Gezondheid der 2* klasse (sedert 

overleden). » West-Sumatra. 

F. J. P. SrorM van 's GRAVESANDE, Algemeene Ontvanger te Batavia. ,, Oost-Sumatra. 

Ook gewierden mij op nieuw verzamelingen van verscheidene heeren, 

aan wie ik reeds vroeger toezendingen te danken had: te weten yan: 
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Dr. J. W. E. Arnor, Officier van Gezondheid der 2° klasse, thans te 

tay koepang. . Sei: varend dentdiava' 

Dr. O. Brummer, Officier van fleece der DE au te Atapoepoe. . , Timor. 

E. W. A. LupexixG, Officier van Gezondheid der 2° klasse, te Fort de 

Kock. NP » West-Sumatra. 

ALS, ES JANSEN Resident van Pare Ridder der (ou. van do NE 

landsche Leeuw en Kommandeur der Spaansche Orde van Isabella la 

Catolica, te Manado .. . hd M ecu ec. mr NoordsG@elebes: 

D. C. Noorpziek, Adsistent-resident te DUAE EN E T TEAM TIU ENG 

J. G. C. Ross, Eigenaar van de Kokos-eilanden. . . . . „ Kokos-eiland. 

J. H. A. B. SoNNEMANN Repentiscu, Officier van Gezondheid nee je tra 

tok sinpkawane nete E I c dg NC Borneo! 

P. L. Vas BLOEMEN WAANDERS, Adsistent-resident te Boleling. . . . ,, Bali. 

II. D. A. VAN per Goes, Resident van Banda en Chef der kommissie 

woorsNieuwe Guine asten NITE oS 0 oS 6 04105-2009» IN Le ws (uineas 

Mijn kabinet is echter door deze nieuwe verzamelingen ten opzig- 

te der Siluren niet veel verrijkt geworden. De beschrijving eener 

nieuwe soort van Palembang, Cephalocassis Stormei, heb ik nog aan 

het einde der Bagrichthyoïden kunnen inlasschen, doch niet kunnen 

vermelden op bladz. 28, 31, enz. De kolom Sumatra op bladz. 

39 tot 41 moet daarnaar ook gewijzigd worden, terwijl daarin tevens 

ook zouden behooren vermeld te worden Pseudosilurus leiacanthus 

Blkr, Chaca bankanensis Blkr en Clarias leiacanthus Blkr, welke ik 

sedert het afdrukken dier bladzijden ook van Sumatra heb ontvangen 

en waardoor het cijfer der Siluren van die kolom tot 59 moet verhoogd 

worden, zoodat thans van Sumatra reeds 5 Siluren meer bekend zijn 

dan van Java en 17 meer dan van Borneo. Door het bekend gewor- 

den voorkomen van Pseudosilurus letacanthus Blkr op Sumatra, ver- 

valt natuurlijk ook de eenige op bladz. 43 als aan Banka eigen ver- 

melde soort. 

Het eerste deel van mijn’ Prodromus met den vorenstaanden arbeid 

den ichthyologen aanbiedende, wensch ik tevens te voldoen aan het 

verlangen van meerdere ichthyologen, mij kenbaar gemaakt, eene lijst 

openbaar te maken van de thans reeds vrij talrijke ichthvologische bij- 

dragen, welke door mij zijn gepubliceerd, met vermelding tevens der 
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periodieke geschriften, in welke zij zijn geplaatst. Deze bijdragen zijn 
de hieronder genoemde. 

In het Natuur- en Geneeskundig Archief voor Nederlandseh Indié, onder redaktie van 

P. J. Godefroy, M. J. E. Müller, P. A. Fromm en P. Bleeker. Batavia. 1846—1848. 

1. Overzigt der Siluroiden, welke te Batavia voorkomen. Jaarg. III 1846 p. 135—184. 

2 Siluroideorum bataviensium species nuperrime detectae. Jaarg. III p. 284—293. 

3 Pharyngognathorum Siluroideorumque species novae javanenses. Jaarg. IV 1847 p 
155 —169. 

In het Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Singapore 1848—1849. 

4 A Contribution to the Ichthyology of Sumbawa. Vol. II 1848. p. 632—510. 

5 A Contribution to the knowledge of the ichthyological fauna of Celebes. Vol. III 1849 
p. 065—714. 

In de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 

onder redaktie van P. Bleeker. Batavia Dl. XXI—XXVI 1846—1857. 

6 Siluroideorum bataviensium conspectus diagnosticus. DI. XXI, I 1846—1847 p.1— 60. 

7 Labroideordm ctenoideorum bataviensium diagnoses et adumbrationes. ib. p. 1— 33. 

8 Nieuwe bijdrage tot de kennis der Siluroiden van Java. ib. p. 1—12. 

9 Overzigt der te Batavia voorkomende Gladschubbige Labroiden, met beschrijving van 

11 nieuwe species. Dl. XXII 1819 p. 1— 64 (1847). 

10 Bijdrage tot de kennis der Percoiden van den Malayo-Molukschen Archipel, met be- 
schrijving van 22 nieuwe soorten. ibid. p. 1—64 (Sept. 1848). 

11 Bijdrage tot de kennis der Scleroparei van den Soenda-Molukschen Archipel, ib. p. 1— 10. 

(Febr. 1849). 

12 Bijdrage tot de kennis der Blennioiden en Gobioiden van den Soenda-Molukschen 
Archipel, met beschrijving van 42 nieuwe soorten. ibid. p. 1—40. (Aug. 1843) 

13 Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Bali met beschrijving 

van eenige nieuwe species. ib. p. 1—11 (Novemb. 1848). 

14 Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van heteiland Madura, met beschrijving 

van eenige nieuwe soorten. ibid. p. 1—16. (Decemb. 1848). 

15 Bijdrage tot de kennis der Sciaenoïden van Soenda-Molukschen Archipel, met beschrij- 

ving van 7 nieuwe soorten. ibid. Dl. XXIII 1850 p. 1—31. (Aug. 1849). 

16 Bijdrage tot de kennis der Sparoiden van den Soenda-Molukschen Archipel, ibid. 
p. 1—16. (Decemb. 1849). 

46 
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Bijdrage tot de kennis der Maenoiden van den Soenda- Molukschen Archipel. ibid. p. 1—13 

(January 1850). 

Bijdrage tot de kennis der Visschen met Doolhofvormige kieuwen van den Soenda- 

Molukschen Archipel. ibid. p. 1— 15. (Febr. 1850). 

Bijdrage tot de kennis der Chaetodontoiden van den Soenda-Molukschen Archipel. ibid. 

p. 1—81. (December 1849). 

Bijdrage tot de kennis der Teuthiden van den Soenda-Molukschen Archipel. ibid. p. 1—123. 

(Maart 1850). 

Bijdrage tot de kennis der Notacanthini van den Soenda-Molukschen Archipel. ibid. 

p. 1—6 (Maart 1850). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Midden- en Oost-Java, met be- 

schrijving van eenige nieuwe species. ibid. p. 1— 23. (Febr. 1849). 

Bijdrage tot de kennis der Makreelachtige visschen van den Soenda-Molukschen 

Archipel. ibid. p. 1— 93. Okt. 1850 Aanhangs. Decemb. 1850, Maart 1852) 

Bijdrage tot de kennis der Snoekachtige visschen van den Soenda- Molukschen Archipel. 

ib. p. 1—28 (Novemb. 1850. Aanhangs. Maart 1852). 

Bijdrage tot de kennis der Chirocentroidei, Lutodeiri, Butirini, Elopes, Notopteri, 

Salmones, Echeneoidei en Ophidini van den Soenda-Molukschen Archipel. ibid. 

p. 1—32 (Jan. 1851. Aanbangs. 1851). 

Bijdrage tot de kennis der Haringachtige visschen van den Soenda-Molukschen Archi- 

pel, ibid. p. 1—52. (Decemb. 1851. Aanh. Mei 1852). 

Bijdrage tot de kennis der Pleuronecteoiden van den Soenda-Molukschen Archipel. ibid. 

p. 1—32. (Decemb. 1850. Aanh. Jan. 1851, Aanh. 2. Maart 1852). 

Bijdrage tot de kennis der Blootkakige visschen van den Soenda-Molukschen Archipel 

ibid. p. 1—26. (Aug. 1850. Aanh. Maart 1852.) 

Bijdrage tot de kennis der Balistini en Ostraciones van Indischen Archipel ibid. p. 1— 

38 (Mei 1851. Aanhangs. Novemb. 1851.) 

Bijdrage tot de kennis der Plagiostomen van den Indischen Archipel. ibid. p. 1— 92. 

(Jany 1851, Aanhangs. 1852.) 

Jijdrage tot de kennis der Muraenoiden en Symbranchoiden van den Indischen Archi- 

pel. DI. XXV p. 1—62. (Sept. 1852.) 

Aanhangsel op de Bijdrage tot de kennis der Muraenoiden en Synbranchoiden van den 

Indischen Archipel. ib. p. 63—76. (Sept — Decemb. 1853.) 

Bijdrage tot de kennis der Troskieuwige visschen van den Indischen Archipel. ibid. 

p. 1—30. (Aug. 1833.) 

Nalezingen op de ichthyologie van Japan, ibid. p. 1— 56. (January 1853.) 

Nalezingen op de ichthyologische fauna van Bengalen en Hindostan. ibid. p. 1— 166. 

(Jun.—Sept. 1853. Aanh. Maart 1854). 

5 Nieuwe Nalezingen op de ichthyologie van Japan. ibid. Dl. XXVI 1857. p. LR? 

(Jan.— February 1854). 

Bijdrage tot de kennis der Sphyraenoïden van den Indischen Archipel. ibid. XX VI 

p. 1—22. (Sept. 1854.) 
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In de Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum. Vol. XXIV. 

93 Over eenige nieuwe soorten van Notopterus van den Indischen Archipel. Vol. XXIV 

P. I p. 1—14. (49—52). (Decemb. 1851). 

In de Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 4. 

59 

40 

41 

In 

49 

1858 —1855. 

ijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. I, 1853 p. 1—16 (Dec. 1851). 

Over eenige visschen van Van Diemensland Dl. II 1855. p. 1—30. (July 1854). 

Afzonderlijk uitgegeven. 

Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel, gedaan in de maanden Septem- 

ber en Oktober 1855 in het gevolg van den Gouverneur Generaal A. J. Duymaer 

van Twist. Datav. 1856. 2 Deelen Roy. 8°. 

het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, uitgegeven door de Natuurkun- 

dige Vereeniging in Nederlandsch Indië, onder hoofdredaktie van P. Bleeker. Batavia 

59. 1850— 1858. Dl I—XVAI. 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving van 

16 nieuwe soorten van zoetwatervisschen. Dl. I. 1850 p. 1—16 (Maart 1850.) 

Over eenige nieuwe soorten van Scleroparei van den Indischen Archipel. ibid. I p. 17—27 
(Aug. 1850). 

Over twee nieuwe soorten van Callionymus van den Indischen Archipel. I p. 28—32 

(Aug. 1850). 

Over eenige nieuwe soorten van Belone en Hemiramphus van Java, I p. 93—95 

(uit het 24* Dl. Verh. Bat. Gen. van kunst. en wetensch.) 

Over drie nieuwe soorten van Tetraödon van den Indischen Archipel. Ip. 96—97 (uit id.). 

Faunae ichthyologicae Javae insularumque adjacentium genera et species novae. I 

p. 98—108 (uit het 23° Dl. Verh. Bat. Gen. van kunst. en wet.). 

Visschen van Banka. I p. 159—161 (Okt. 1850). 

Visschen van Borneo. I p. 161—162. 

Over eenige nieuwe soorten van Blennioiden en Gobioiden van den Indischen Archipel. 
I p. 256—258. (Novemb. 1850). 

Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving 

van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen. I p. 259—275 (Nov. 1850). 

Oxybeles Brandesii , eene nieuwe soort van Ophidini van Banda neira. I p. 276 —278 (1850). 

Over eenige nieuwe geslachten en soorten van Makreelachtige visschen van den 

Indischen Archipel I p. 341—372 (uit het 24* Dl. Verh. Bat. Gen.). 

Over eenige nieuwe soorten van Pleuronecteoiden van den Indischen Archipel. I 
p. 401 —416). 
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55 

56 

57 

58 

59 

60 

Over eenige nieuwe soorten van Megalops, Dussumieria, Notopterus en Astronesthes 

I p. 421—424. 

Visschen van Biliton. I p. 478 — 479. (Febr. 1851). 

Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving 

van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen. Il p. 57 — 10. (Febr. 1551). 

Cheilinoides, een nieuw geslacht van Gladschubbige Labroiden van Batavia. II p. 71 — 

72. (Maart 1851) (is Cirrilabrus T. Schl.). 

Nieuwe bijdrage tot de kennis der Percoidei, Scleroparei, Sciaenoidei, Sparoidei, Mae- 

noidei, Chaetodontoidei en Scomberoidei van den Soenda-Molukschen Archipel. 

II p.163—179. 

Vierde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving 

van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen. II p. 193—208 (Mei 1851). 

„Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. Il p. 209—221 

(Mei 1851). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Banda-eilanden II p. 225 — 261 

(Mei 1851). 

Visschen van Solor. II p. 347—348 (Juny 1851). 

Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving 

van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen. II p. 415—442 (Aug. 1851). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Riouw. II p. 469 — 497 (Okt. 1851). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Singapore. III 1852 p. 51—86 

(Decemb. 1851). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Blitong (Biliton), met beschrijving 

van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen. III p. 87—100 (Decemb. 1851). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Timor. III p. 159 —174 (Jan. 1852). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Moluksche eilanden. Visschen 

van Amboina en Ceram. III p. 229—309. (April 1852). 

Zesde Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Dorneo. Visschen van 

Pamangkat, Bandjermasin, Praboekarta en Sampit. III p. 407—442 (Jun. 1852). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Benka. III p. 443— 460 

(Juny 1852). 

Visschen van Solor. III p. 490—491. 
Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Amboina. III p.545 —568 

(Augustus 1852). 

74 Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra. 

75 

76 

77 

Tiental I—IV. III p. 569—608. (Mei 1852). 

Nieuwe visschen van Banda-neira. III p. 643—646. (Septemb. 1852). 

Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ceram. III p. 639—714 

(Septemb. 1852). 

Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Banka. III p. 

715—738. (Oktob. 1852). 
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Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauua van Celebes II p. 739—782 

(Septemb. Oktob. 1852). 

Derde bijdrage tot de kennis der nen fauna van Amboina. IV p. 91—130 

(Decemb. 1852). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate. IV p. 131—140 (Oktob. 1852). 

Over eenige nieuwe soorten van Homaloptera Van Hass. (Balitora Gr.) van Java en 

Sumatra. IV p. 155—164 (Decemb. 1854). 

Exocoetus hexazona, eene nieuwe soort van Banka. IV p. 206 —207 (Febr. 1853). 

Diagnostische beschrijvingen van. nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra. 

Tiental V—X. IV p. 243—302. (Febr. 1853). 

Sicydium Parvei Blkr, eene nieuwe soort van Preanger-regentschappen. IV p. 426—427 

(Juny 1853). 

Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Batavia. 

Tiental I— VI. IV p. 451—516 (Jan — Aug. 1853). 

Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate en Halmaheira 

(Gilolo). IV p. 595—610. (Aug. 1853). 

Bijdrage tot de kenuis der ichthyologische fauna van Solor. V p. 67—96 (Febr. 1853). 

3 Vierde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. V p.153—174 

(July 1353). 
Nalezingen op de ichthyologische fauna van het eiland Banka. V p. 174—294 

(Jun. — Sept. 1853). 

Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ceram. V p. 233-248 (Jul. 1853). 

Vierde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Amboina. V p. 317—352 

(Maart-Aug. 1853). 

Zevende bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo. Zoetwatervisschen 

van Sambas, Pontianak en Pangaron. V p. 427—462 (Jan. — Aug. 1853). 

Nieuwe tientallen diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoor- 

ten van Sumatra. V p. 495— 534 (Oktob.-Decemb. 1853). 

Antennarius notopthalmus, eene nieuwe soort van de Meeuwenbaai. V p. 549—545 

(Decemb. 1853). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Halles (Gilolo), VI 1854 p 

43—62 (Novemb. 1853). 

Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Danda-eilanden VI p. 

89—114 (Decemb. 1853). 

Diagramma haematochir, eene nieuwe soort van Ternate. VI p. 175—176 (Maart 1854). 

Species piscium bataviensium novae vel minus cognitae. VI p. 191—202 (Jan. 1854). 

Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Timor. VI p. 209—214 

(Febr 1854). 
Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Flores. VI p. 311— 338 

(Maart 1854). 

Syngnathus tapeinosoma eene nieuwe zeenaald van Anjer. VI p. 375—276 (Jan. 1854). 
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102 Diagramma polytaenioides, eene nieuwe soort van Solor. VI p. 676—878 (April 1854). 

108 Faunae ichthyologicae japonicae species novae. VI p. 895 —426 (Jan.—Febr. 1854) uit 

het 26° Deel Verh. Bat. Gen. v. kunst. en wet.). 

104 Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Amboina. VI p. 455—508 

(Mei 1854). 
105 Eleotris Tolsoni, eene nieuwe soort van Java's westhoek, nabij de Meeuwenbaai. VI 

p. 942—543 (Juny 1854). 

106 Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Kokos-eilanden. VII 1851 

p. 397—458 (Juny 1854). 

107 Overzigt der ichthyologische fauna van Sumatra, met beschrijving van eenige nieuwe 

soorten. VII p. 49—108 (Jan.—Juny 1854). 

108 Iets over visschen levende in zeesterren eu over eene nieuwe soort van Oxybeles. VII 

p. 162 -163 (Aug. 1854). 

109 Visschen van de Natoena-eilanden. VII p. 163—164 (Aug. 1854). 

110 Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. VII p. 225—260 

(Maart—Sept. 1854). 

111 Ichthyologische waarnemingen, gedaan op verschillende reizen in de residentie Banten. 

VIL p. 309—326 (Sept. 1854). 
112 Over eenige nieuwe visschen van de Kokos-eilanden. VII p. 353—958 (Okt. 1854). 

113 Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Batjan. VII p. 359—978 (Sept. 1854). 

114 Specierum piscium javanensium novarum vel minus cognitarum diagnoses adumbratae. 

VII p. 415—448 (Jun.—Okt. 1854). 

115 Zesde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. VII p. 448—452 

(Novemb. 1854). 

116 Dactylopterus cheirophthalmus, van de Banda-eilanden. VII p. 494—495 (Okt. 1854). 

117, Nog iets der visschen levende in Echinodermen VII p. 495—496 (Decemb. 1854). 

118 Achtste bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo. Zoetwatervisschen 

van Bandjermasin. VIII 1855 p. 151—198 (Nov. 1854). 

119 Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Kokos-eilanden. VIII 

p. 169—180 (Decemb. 1854). 

120 Antennarius Lindgreeni, eene nieuwe soort van Banka. VIII p. 192— 193 (1854). 

191 Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate. VIII p. 295—304 

(December 1854). 

122 Bijdrage tot de kenuis der ichthyologische fauna van de Datoe-eilanden. VIII p. 305— 

328 (Maart 1855). 

123 Visschen van de Duizend-eilanden. VIII p. 344 (Maart 1855). 

124 Visschen van Tikoe, Sumatra’s Westkust VIII p. 345 (Maart 1855). 

125 Zesde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Amboina. VIII p. 391— 

434 (Maart 1855). 

126 Zevende bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. p. 495—444 

(April 1855). 
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Vierde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Kokos-eilanden. VIII 

p. 445—460 (April 1855). 

Tweede bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Batoe-eilanden. IX 

1856 p. 65—72 (April 1855). 

Tweede bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Halmaheira (Gilolo) TX 

p. 105—112 (April 1855). 

Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Soembawa. IX p. 113—115 

(April 1855). 

Over eenige nieuwe visschen van Ternate. IX p. 155 (April 1855). 

Tweede bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Batjan. IX p. 191—202 

(Mei 1855) 
Nalezingen op de vischfauna van Sumatra. Visschen van Lahat en Sibogha. IX p. 257 — 

280 (Juny 1855). 

Achtste bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes. 1X p. 281—314 

(Juny 1855). 

Verslag van eenige verzamelingen van visschen van Oost-Java. IX p. 391—414 

(Juny—July 1855). 

Negende bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo. Zoetwatervisschen 

van Pontianak en Bandjermasin. IX p. 415—480 (July 1855). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Groot Obi. IX p. 431 — 

438 (July 1855). 

Derde Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Batjan. IX p. 491—504 

(Aug. 1855). 

Tweede bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Bintang. X 

1856 p. 345—356 (Novemb.— Decemb. 1855). 

Zevende bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate. X p. 357—386 

(Novemb. 1855). 

Carcharias (Prionodon) amblyrhynchos, eene nieuwe haaisoort gevangen nabij het 
eiland Solomho. X p. 467—468 (Novemb. 1855). 

2 Visschen van Saparoea. X p. 469 (Novemb. 1855). 

9 Verslag omtrent eenige vischsoorten, gevangen aan de Zuidkust van Malang in Oost- 

Java XI 1856, p. 81—92 (Decemb. 1855). 

Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Banda-eilanden. XI p. 93— 

110 (Maart 1856). 

Visschen waargenomen te Laboeha, eiland Batjan. XI p. 253— 254 (Nov. 1855). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Boero. XI p. 383— 

414 (Mei 1856). 
Verslag van eenige verzamelingen van zee- en zoetwatervisschen van het eiland Banka 

XI p. 415—420 (Juny 1856). 

Vischsoorten, nieuw voor de kennis der fauna van het eiland Ceram. XI p. 486 —487 
(Juny 1856). 
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3 Visschen van Java’s Zuidkust. XV 185 

Achtste bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ternate. XII 1856 p. 
191—219 (July 1856). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ni XII p. 211—228 (Jun. 1856). 

Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Batoe-eilanden. XII 

p. 229—242 (Juny 1856). 

2 Berigt omtrent eenige vischsoorten van Toboali, eiland Banka. XII p. 273—275 

(Aug. 1856). 

Nieuwe bijdrage tot de kennis Um ichthyologische fauna van Bali. XII p. 291—302 

(Septemb. 1856). 

Berigt omtrent eenige vischsoorten nieuw voor de kennis der fauna van het eiland 

Ceram. XII p. 508 (Decemb. 1856). 

Tweede bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Boero. XIII 1856 p. 

55—82 (Decemb. 1856). 

> Over eenige vischsoorten nieuw voor de kennis der fauna van Biliton, XIII p. 28 3— 

281 (Maart 1857). 

7 Descriptiones specierum piscium javanensium novarum vel minus cognitarum diag- 

nosticae. XIII p. 328—368 (Jan. 1856— April 1857). 

Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Sangi-eilanden XII p. 369 — 380 

(April 1857). 

Verslag van eene nieuwe verzameling visschen van Batjan. XIII p. 981— 386 (April 1857). 

Verslag omtrent eenige vischsoorten van Timor-koepang en Timor-delhi XIII p. 387— 

890 (April 1857). ; 

Over eenige vischverzamelingen van verschillende gedeelten van Java. XIII p. 475 — 

484 (April 1857.) ; 

Over eenige vischsoorten gevangen bij Prigi, aan Java’s Zuidkust XIV (1857) p. 

244—246 (July 1857). 

2 (Dec. 1857). 

Holacanthus pseudannularis, eene nieuwe soort van Batavia. XV p. 169— 171 (Nov. 1857). 

Bijdrage tot de kennis der vischfauna van den Goram-archipel. XV p. 197—218 

(Nov. 1857). 

Vierde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Biliton. XV p. 219—240 (Dec. 1857). 

Tweede bijdrage tot de kennis der vischfauna van Singapore. XV p. 241— 254 (Jan. 1858). 

Enumeratio specierum piscium javanensium hucusque cognitarum, adjectis nominibus 

indigenis etc. XV p. 359—456 (Jan. 1858). 

Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Kokos-eilanden. XV p. 

451—468 (Jun. 1858). 

Zeevisschen van Tikoe. XVI 1858 p. 26. (Oktob. 1857). 

Visschen van Amboina. XVI p. 28—30 (Oktob. 1857). 
2 Visschen van Tjilatjap. XVI p. 37 (Oktob. 1857). 

Stelsel der Siluren, XVI p. 38— 41 (Okt. 1857). 

Visschen van Anjer XVI p. 45 (Nov. 1857). 
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175 Visschen van Riouw. XVI yp. 45 (Nov. 1857). 

- 176 Vischsoorten van Buitenzorg en Banjoewangi. XVI p. 47—48 (Nov. 1857). 

177 Visschen van Sinkawang. XVI p. 195—196 (Maart 1858). 

178 Visschen van Montrado XVI p. 196—197 (Maart 1858). 

179 Vischsoorten van Kokos- of Keeling-eilanden. XVI p. 205 (April 1858). 

180 Visschen van Batjan. XVI p. 208—210 (April 1855). 

181 Visschen van Benkoelen. XVI p. 210—211 (April 1858). 

182 Visschen van Priaman en Zuid-Java. XVI p. 211—212 (April 1858). 

183 Nieuwe visschen van Benkoelen. XVI p. 239 (Juny 1858). 

184 Nieuwe visschen van de Kokos-eilanden. XVI p. 240 (Juny 1858). 

185 Visschen van Banjoemas. XVI p. 241—242 (Juny 1858). 

186 Nieuwe visschen van Benkoelen. XVI p. 245—244 (Juny 1858). 

187 Visschen van Muntok. XVI p. 252 (Juny 1858). 

188 Nog iets over het geslacht Heterophthalmus Blkr. XVI p. 253—255 (Juny 1858). 

189 Visschen van Biliton. XVI p. 262 (Juny 1858). 

190 Vischsoorten van Palembang en Djambi. XVI p. 263—266 (Juny 1858). 

191 Nieuwe vischsoorten van Benkoelen. XVI p. 273—275 (July 1858). 

192 Conspectus specierum Mugilis Archipelagi indici analyticus. XVI p. 275—280 (De- 

cember 1857). 

193 Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Bali. XVII 1858 

(Juny 1858). ; 

194 Vierde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Timor. Visschen van Ata- 

poepoe. XVII (July 1858). 

In de Acta Societatis Scientiarum Indo-Neérlandicae of Verhandelingen der Natuurkundige 

Vereeniging in Nederlandsch Indië, onder hoofdredaktie van P. Bleeker. Batavia 4°. 

1856—1858. Vol. I—V. 

195 Beschrijvingen van nieuwe en weinig bekende vischsoorten van Amboina, verzameld op 

eene reis door den Molukschen Archipel, gedaan in het gevolg van den gouverneur 

generaal Duymaer van Twist in September en Oktober 1855. Vol. I 1855 p. 1— 

76 (Decemb. 1855 tot Juny 1856). 

196 Beschrijving van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Manado en Makassar, groo- 

tendeels verzameld op eene reis naar den Molukschen Archipel in het gevolg van 

den gouverneur generaal Duymaer van Twist. I. p. 1—80 (Jan. et Febr. 1856). 

197 Conspectus specierum piscium moluccensium hucusque cognitarum. Vol. II. 1857 p. 

1—23 (July 1856). 
198 Tiende bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo. Visschen van de 

rivieren Darito, Kahajan en Kapoeas. II p 1—21 (Septemb. 1856). 

199 Achtste bijdrage tot de kennis der vischfauna van Amboina. II p. 1—102 (Nov. Dec. 1856). 

AT 
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200 Zesde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Sumatra. Visschen van Padang, 

Troessan, Priaman, Sibogha en Palembang. III 1857—1858 p. 1—50 (Okt. 1856). 

Vierde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. IIT p. 1—46 (Jan. 1857). 

Tiende bijdrage tot de kennis der vischfauna van Celebes. III p. 1—16 (Febr. 1857). 

Elfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo. Visschen van Sinka- 

wang. IIL p. 1—4 (Mei 1857). 

Negende bijdrage tot de kennis der vischfauna van Amboina. III p. 1—6 (Juny 1857). 

Elfde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Celebes. Visschen van Makassar. UI 

p. 1—2 (Juny 1857). 

) Tiende bijdrage tot de kennis der vischfauna van Amboina. III p. 1—6 (Novemb. 1857). 

Twaalfde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Borneo. Visschen van Singkawang. 

V 1858 p. 1—10 (Okt. 1857 — Maart 1858). 

Zevende bijdrage tot de kennis der vischfauna van Sumatra. Visschen van Palembang. 

V p. 1—12 (Decemb. 1857). 

) Twaalfde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Celebes. Visschen van Manado. 

V p. 1—4 (Juny 1858). 

Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. V (July 1858). 

BATAVIA, Augustus 1858. 
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ZEVENDE BĲ DRAGE 
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Alhoewel ik in mijne jongste bijdrage tot de kennis der vischfauna 

van Sumatra het aantal der van dat groote eiland bekende vischsoor- 

‘ten bragt op niet minder dan 719 (1), was te vermoeden dat nieuwe 

onderzoekingen, zoowel van de zoete als van de kustwateren van Su- 

matra, nog zouden leiden tot de ontdekking van talrijke daar levende 

soorten, in de registers der wetenschap nog niet als bewoonsters van 
Sumatra, bekend. Ik bleef daarom met dezelfde belangstelling als 

vroeger verzamelingen van Sumatra te gemoet zien en hoezeer die 

toezendingen in den laatsten tijd tot mijn leedwezen minder talrijk geweest 

zijn, voornamelijk, zoo als mij gebleken is, omdat de verzamelaars veel- 

(1) Het aantal daar vermelde soorten bedraagt 720 doch sedert is mij gebleken dat mijne Pime- 

lodus eyanochloros niet soortelijk verschilt van Glyptosternon platypogon Blkr (Pimelodus platypogon 

K. v. H.) en dat ook Ophicephalus urophthalmus Blkr en Clarias melanosoma Blkr dezelfde soorten 

zijn als Ophicephalus pleurophthalmus Blkr en Clarias melanoderma Blkr. Daarentegen zijn in 

eene korte nota omtrent nieuwe visschen van Tikoe, opgenomen in de Handelingen der Natuurkun- 

dige Vereeniging in Nederlandseh Indië (Verslag der bestuursvergadering van den Ssten Oktober 1857), 

twee voor Sumatra nieuwe soorten vermeld t. w. Polynemus tetradactylus CV. en Apistus trachi- 

noides CV, zoodat het cijfer van 719 den stand onzer kennis ten deze tot op deze bijdrage voorstelt. 
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al eene onnoodige vrees koesteren bekende zaken te zullen zenden, 
heeft het toch niet ontbroken aan bereidwillige toezeggingen, zoodat 

ik mag hopen, dat nog meerdere verzamelingen van Sumatra mij in 

de gelegenheid zullen stellen de nog zeer onvolledige kennis van zijne 

ichthyologische fauna op nieuw uit te breiden. 

Een begin van deze nieuwe toezendingen heb ik reeds te danken 
aan den heer J. T. Van Bloemen Waanders, Majoor der artillerie, 

broeder van de heeren P. L. Van Bloemen Waanders en H. L. Van 

Bloemen Waanders, aan wie ik in zoo hooge mate verpligting heb we- 

gens hunne belangrijke toezendingen van Banka, Sumatra en Bali. 

De heer J. T. Van Bloemen Waanders, onlangs teruggekeerd van 

Palembang werwaarts het gouvernement hem gekommiteerd had, heeft 

de welwillendheid gehad, tijdens zijn verblijf ter hoofdplaatse Palem- 

bang en nabij de mondingen der Moessi, een vrij groot aantal visch- 

soorten bijeen te brengen en mij deze bij zijne terugkomst te Batavia 

ten geschenke aan te bieden. 
Het gebied der Moessi is het meest uitgestrekte van de stroomgebieden 

van Sumatra. Vrij talrijke vischsoorten zijn reeds uit dat stroomgebied 

bekend geworden, doch de verzameling van den heer J. T. Van 

Bloemen Waanders heeft nog een aanmerkelijk aantal visschen van de 

Moessi doen kennen, welke in de vroegere door mij beschrevene en van 

daar afkomstige verzamelingen niet voorkwamen. Dit getal bedraagt 

niet minder dan 37, en daaronder bevinden zich 23 soorten, ook el- 

ders op Sumatra nog niet aangetroffen, van welke 6 tevens nieuw zijn 

voor de wetenschap. 

De verzameling vanden heer J. T. Van Bloemen Waanders bestaat 

uit de volgende soorten. 

Datnioïdes polota Blkr. 

Ambassis nalua CV. 
y Wolff Blkr. 

Polynemus dubius Blkr. 

5* y macrophthalmus Blkr, n. sp. 

6 . tetredactylus CV. 

En Co to oM 



7 Sillago malabarica Cuv. 
8* Otolithus microdon Blkr. 

9* Johnius jubatus Blkr = Corvina jubata Blkr. 
10 " Kuhlii Blkr = Corvina Kuhlii CV. 

IS " microlepis Blkr nov. sp. 

12 D trachycephalus Blkr = Corvina trachycephalus Blkr. 

18 Toxotes Jaculator CV. 

14 Anabas scandens CV. 

15 Trichopus striatus Blkr. 

16 Osphromenus olfax Comm. 

17 Helostoma Temminckii K. v. H. 

18 Betta trifasciata Blkr. 

19 Ophicephalus lucius K. v. H. 

20* » melanopterus Blkr. 

21 » pleurophthalmus Blkr = Ophicephalus urophthalmus Blkr. 

22 » Stevensii Blkr. 

23 » striatus Bl. 

24 Chorinemus Commersonianus CV. 

25* Mugil bontah Blkr. 

26 Gobius kokius CV. 

DE » xanthozona Blkr. 

28* Periophthalmus borneénsis Blkr. 

29  Eleotris marmorata Blkr. 

30 Catopra nandoides Blkr. 

31. Arius arius CV. 

2 " pidada Blkr. 

33 Hexanematichthys sundaicus Blkr = Bagrus sondaicus CV. = Arius sundaicus 

Elkr ol. 

34 Bagrus Hoeven Blkr. 

35 v__macronema Blkr = Bagrus singarangan Blkr. 

36 »  gulio CV = Bagrus gulioides Blkr. 

37 v _ Wolfii Blkr. 

38 Bagroides melanopterus Blkr. 

39* Eutropius brachypopterus Blkr. 

40  Pangasius polyuranodon Blkr. 

41* Helicophagus Waandersit Blkr. 

42* Acrochordonichthys platycephalus Blkr. 

43* Hemipimelodus borneénsis Blkr = Pimelodus borneénsis Blkr. 

44 Wallago Leerii Blkr. 

45 Belodontichthys macrochir Blkr = Wallago dinema Blkr. 
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Kryptopterus limpok Blkr = Silurus limpok Blkr. 
y micropus Blkr = Silurus kryptopterus Blkr. 

Kryptopterichthys palembangensis Blkr = Silurus palembangensis Blkr. 

Hemisilurus heterorhynchos Blkr = Wallago heterorhynchos Blkr. 

„_ schilbeides Blkr. 

Micronema typus Blkr = Silurus micronema Blkr. 

Phalacronotus micropogon Blkr = Silurus micropogon Blkr. 
; micruropterus Blkr = Silurus phalacronotus Blkr. 

* Plotosus canius Buch. = Plotosus unicolor K. v. H. 

Clarias batrachus CV. = Clarias punctatus CV. 
» melanoderma Blkr = Clarias melanosoma Blkr. 

r Nieuhofii CV. = Clarias pentapterus Blkr. 

Barbus Hoevenii Blkr. 

” laevis CV. 

Capoeta enoplos Blkr. 

Systomus apogon CV. 

n bulu Blkr. 

[ albuloides Blkr. 

[ microlepis Blkr. 

Leuciscus dusonensis Blkr. 

I oxygastroides Blkr. 

7 uranoscopus Blkr. 

Dangila Cuvierii Val. 
7 ocellata Blkr. 

Rohita chrysophekadion Blkr. 
” Schlegelii Blkr. 

Belone caudimacula Cuv. 

Hemiramphus fluviatilis Blkr. 

Osteoglossum formosum Schl. Mull. 

Notopterus maculosus lkr. 

Pellona Grayana CV. 

Engraulis Grayi Blkr. 

V melanochir Blkr. 

Chatoessus chacunda CV. 

Plagusia Feldmanni Blkr. 

Arothron palembangensis Blkr. 

Chonerhinos modestus Blkr. 

De soorten in bovenstaande lijst voorkomende en nieaw voor de kennis 

der fauna van Sumatra zij met een *gemerkt. Daarvan zijn nieuw 
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voor de wetenschap Polynemus macrophthalmus, Johnius microlepis , 

Eutropius brachypopterus, Helicophagus Waandersii, Acrochordonich- 

thys platycephalus en Hemisilurus schilbeides. Slechts van de twee 
eerstgenoemde soorten volgen de beschrijvingen hieronder. Die der 

overige 4 nieuwe soorten worden openbaar gemaakt in het reeds ter 

perse gelegde eerste deel van een Ichthyologiae Archipelagi Indici 
Prodromus, in welk deel alle in mijn bezit zijnde archipelagische 

soorten van Siluren in stelselmatige orde zijn beschreven. Daarin 

komen tevens voor de diagnosen der nieuwe geslachten, hieronder 

vermeld. 

De thans bestaande kennis van de visschen van het stroomgebied 

der Moessi mag belangrijk genoeg geacht geworden om een beeld te 

geven van zijne vischfauna, waarom ik hier nog laat volgen een overzigt 

van alle de vischsoorten, welke mij tot nu toe uit dat stroomgebied. 
geworden zijn. Ik twijfel er echter niet aan, dat voortgezette onder- 

zoekingen het aantal dier soorten minstens tot het dubbele zullen 

doen stijgen. 

Thans bekende vischsoorten uit het stroomgebied der Moessi. 
Plaats van voorkomen. 

I Ambassisnalua-'OV4 at ER NP NP PAM 

2 7 0Wolf Bike en io et el uv od TENEMOS 

Sm Datnioidess polota BIKE: 0", -9 02 0. es gee comme lem anes 

4 Sillago malabarica Cuv. . . . . . , + . ~ » - Monden der Moesst. 

Deerolynemus dubius Blkry 5 e 20204 X X ae Salem 

6 » macrophthalmus Blkr. . . . . . . . . . . Palembang. 

T ” tetradactylus Dlkr. . . . . . . . Mond. Moessi. 

8 Johnius Kuhli Blkr = Corvina Kui CV. . «+ . . Mond. Moessi. 

9 » trachycephalus Blkr = Corvina trachycephalus Elkr. Palembang. 

10 vy jubatus Blkr = Corvina jubata Blkr. . . . . . Palembang. 

il «comicrolepis Blkr, 2 2 0.0 3979 0 Xn s Mond? MOSS: 
12 Anabas macrocephalus Dikr. . . . . . . . =. . . Lahat. 

13 y» scandens) (Cin fw ou Vo san RE. 0 oPalembssliaHat 

14 Helostoma Temminckü K. v. H. . . . . . . . . Palembang. 

os Polyacanthuss Hasselt) CV . nu aen ox woe Palembaner 

16 Osphromenus olfax Comm. . . . . . . . . . . Palembang. 



Trichopus Leerii Blkr. . 
y — striatus Blkr. 

» — trichopterus CV. 

Betta anabatoides Blkr. 

»  trifasciata Blkr. 

Ophicephalus lucius K v. H. . 

» marginatus CV. 

= 

Blkr. 

»  Stevensii Blkr. 

» melanopterus Blkr. 

„striatus Bl. 

Toxotes jaculator CV. 

micropeltes K. v. H. wo So Fer pe 

» pleurophthalmus Blkr = Ophicephalus urophthalmus 

Rhynchobdella ocellata CV. 

Mastacembelus unicolor CV. 

Chorinemus Commersonianus CV. 

Trichiurus savala CV. 

Mugil bontah Blkr. 

Eleotris marmorata Blkr 

LÀ urophthalmoides Blkr. 

Gobius borneënsis Blkr. 

" 

# 

Periophthalmus borneënsis Blkr. 

kokius CV. 

xanthozona Blkr. 

Amblyopus urolepis Blkr. 

Catopra fasciata Blkr 

y 

Arius arius CV 

" 

Cephalocassis melanochir Blkr 

Hu 

nandoides Blkr. . 

pidada Bkr. 

truncatus Blkr 

= Arius borneénsis Blkr etc. 

= Arius melanochir Blkr. 

= Arius truncatus CV. . 

. Palemb. Lahat. 

. Palembang. 

. Palemb. Lahat. 
. Lahat. 

. Palembang. 

Palembang. 

. Lahat. 

. Palemb. Lahat. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palemb. Lahat. 

. Palembang. 

. Palemb. Lahat. 

. Mond. Moessi. 

. Palembang. 

. Mond. Moessi. 

. Palembang. 

. Palemb. Lamatang En. 

. Palembang 

. Palembang. 

Palembang. 

. Mond. Moessi. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Mond. 

Hexanematichthys sundaicus Blkr = Bagrus sundaicus CV. 

Batrachocephalus micropogon Blkr = i A E 

Bagrichthys hypselopterus Blkr — Te us Een Blkr. 

Bagroides melanopterus Blkr. 

H 

Leiocassis micropogon Blkr 

ageneiosus Blkr. 

macracanthus Blkr. 
— 
[em Bagrus micropogon Bikr. 

Moessi. 

Palembang. 

. Palembang. 

Mond Moessi. 

. Palembang. 
Palembeng. 

. Palembang. 

. Lamat. Enim. 

. Palemb., Lahat. 
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Bagrus gulio Blkr. = Bagrus gulioides Blkr. . . . . Mond. Moessi. 
es Foe denm DIKE! @ E LU TEN res ncseiPalemhanos 

” macronema Blkr = Bagrus singaringan Blkr. . . Pal Lem. En. 
ulamnicracanthus BIT Se on el oue cec Se alate 
» nemurus CV. = Bagrus Sieboldii Blkr. . . . . Palembang. 

re olen OMG | Rl ontdeden M Tuna 

„ Wolffü Blkr. Dar Ook ey SO Ten GEERTE 

Pangasius polyuranodon Blkr = Pangasius juaro Blkr. . Palembang. 

Lais hexanema Blkr = Pangasius hexanema Blkr. . . . Pal. Lemat. En. Lahat. 

Helicopiacus typuse Blkr en en al em bang: 

in MWiaandersimblkr se sa. on "4,0. en cccpPalembsne: 

Eutropius brachypopterus Blkr. . . . . 3.) Lalem bang: 

Hemipimelodus borneënsis Blkr = Pimelodus Demen Blkr. Palembang. 

Acrochordonichthys melanogaster Blkr = Pimelodus mela- 

nooasters Bkr 00277 oe ON 9 39 nena e Bim 

ye plaiycepualus: Blkr.- see 2° TS ePalembangs 

» pleurostigma Blkr = Pimelodus pleurostigma Blkr. Palembang. 

„_ rugosus Blkr = Pimelodus rugosus Dlkr. . . . . Palembang. 

Glyptosternon platypogonides Blkr = Pimelodus platypogo- 

HIDE BIKE 121025 0x get 0597 92 S pe gin DEREN eel 
IWallaeoc Deer Blk; DOC CR o CPE 

Belodontichthys macrochir Blkr = Wallago dinema Blkr. Palembang. 

Silurodes macronema Blkr = Silurus macronema Blkr. Palembang. 

Kryptopterus micropus Blkr = Silurus cryptopterus Blkr. Palembang. 

” limpok Blkr = Silurus limpok Blkr. . . . . Palembang. 

Kryptopterichthys palembangensis Blkr = Silurus palemban- 
gensis Bless t. -. 42-3. ol Sep Paliglahat: 

Hemisilurus heterorhynchos Blkr lere tes 

Plc ue ox n ety IN RP Bale TRES 

vEEsehilbeidese Blkr.- … … 2. ue 7 vv .)Balembans: 

Micronema hexapterus Blkr = Silurus hexapterus Blkr. Palembang. 

n_ typus Blkr = Silurus micronema Blkr. . . . . Palembang. 

Phalacronotus heuer Blkr = Silurus leptonema Blkr. Palembang. 

" micropogon Blkr = Silurus micropogon Blkr. . . Palembang. 

» micruropterus Blkr = Silurus phalacronotus Blkr. . Palembang. 

Plotosus canius Buch. = Plótósts unicolor K. v. H. . Mond. Moessi. 

Clarias batrachus CV. = Clarias punctatus CV. . . . Pal. Lahat. 

» melanoderma Blkr = Clarias melanosoma Blkr. . Palembang. 

w Nieuhofii CV.  Clarias pentapterus Elkr. . . , Palembang 



Barbus armatus CV. 

» bilitonensis: Blkr. 

» Hoeven Blkr. 

£r javanicus Blkr. 

v laevis CV. 

» lateristriga K. v. H. 

” macracanthus Blkr. 

£r marginatus CV. 

” taeniopterus Dlkr. 

Luciosoma setigerum Blkr: 
& spilopleura Blkr. 

Capoeta ampalong Blkr. 

s  enoplos Blkr. 

; macrolepidata CV. 
v  microlepis Blkr. 

Systomus albuloides Dlkr. . 

” apogon Val. 

» bulu Blkr. 

zr melanopterus Blkr. 

” microlepis Blkr. 

» truncatus Dlkr. . 

Leuciscus argyrotaenia Blkr. 

n_cyanotaenia Blkr. 

„_ dusonensis Blkr. 

v lateristriatus K. v. H. 

v leptosoma Blkr. 

y oxygastroides Blkr. . 

y thynnoides Blkr. 

trinema Blkr. 
y  uranoscopus Blkr. 

Dangila Cuvieri Valence. . 
» ocellata Blkr. 

= 

Rohita brachynotopterus Blkr. . 

»  Chrysophekadion Bikr. 

» cyanomelas Bikr. 

»  Hasseltii CV. 

» melanopleura Blkr. . 

y Schlegelii Blkr. 

. Lahat. 

. Lahat. 

. Palembang. 

. Palemban g. 

. Pal. Lahat. 

Al hat: 

. Palembang. 

. Lahat. 

. Pal. Lahat. 

… Lahat. 

. Lahat. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Pal. Lahat; 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Pal. Lahat. 

. Palembang. 

. Pal. Lahat. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Lahat. 

. Paleinbang. 

Lahat. 

. Lahat. 

. Palembang. 

. Paleinbang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Pal. Lemat 

.. Lahat. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palemb. Lahat. 

. Palembang. 

. Palembang. 
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132 
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134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

143 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

153 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

Rohita triporos Blkr. 

Lobocheilos Schwanefeldii Blkr. 
" pleurotaenia Blkr. 

Schismatorhynchos lobocheilioides Blkr. 

Crossocheilos oblongus Blkr. 

Epalzeorhynchos kallopterus Blkr. . 
Cobitis choirorhynchos Blkr. 

» fasciata CV. 

" hymenophysa Blkr. 

" Jaklesii Blkr. 

£/ macracanthus Blkr. 

» macrochir Blkr. 

" oblonga CV. 

Homaloptera ophiolepis Dlkr. 

r polylepis Blkr 

y salusur Blkr . 

" Wassinkii Blkr. 

" Zollingeri Blkr. . 

Belone canciloides Blkr. 

» caudimacula Cuv. . 

Hemiramphus fluviatilis Blkr. 

Osteoglossum formosum Schl. Miill. . 

Clupeichthys goniognathus Blkr. 

Pellona Grayana CV. . 

Engraulis Grayi Blkr. 

„_ melanochir Blkr. . 

Chatoessus chacunda CV. 

Coilia borneënsis Blkr. 

7 Lindmani Blkr. 

Notopterus hypselonotus Blkr. . 

v  kapirat Blkr. 

" maculosus Blkr. . 

Achiroides melanorhynchos Blkr. . 

Plagusia Feldmanni Bklr. 
;  Waandersi Blkr. | 

Monopterus javanensis Lac. 

Chonerhinos modestus Blkr 

Arothron leiurus Blkr. 

Palembang. 

. Lahat. 

. Lahat. 

. Lahat. 

. Pal. Lemat. En. Lahat. 

. Palemb. Lahat. 

. Lemat. Enim. 

. Lahat. 

. Pal. Lemat., Lahat. 

. Lahat. 

. Pal. Lem. En. Lahat. 

. Lemat. En. 

. Lahat. 

. Lahat. 

. Lahat. 

. Lahat. 

. Lahat. 

. Lahat. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Lahat. 

. Mond. Moessi. 

. Mond. Moessi. 

. Pal. Lemat. En. 

. Mond Moesi. 

. Palembang. 
. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Lemat. Enim. 

. Palembang. 

. Palembang. 

. Lahat. 
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165  Arothron palembangensis Blkr. . . . . . . . . .. Palembang. 

166 2 SynenathussboajasBlkr. eee Ic X mPalemb emat En 

167 i deokhatoidessBlke: c e cw ee ee Galema bans: 

DESCRIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTICAE. 

POLYNEMOIDEI. 

Polynemus macrophthalmus Blkr. 

Polyn. corpore elongato compresso, altitudine 4 et paulo ad 4 fere in ejus longitudine absque, 

6 fere ad 5? in ejus longitudine cum pinna caudali; latutudine corporis 2} circiter in ejusal- 

titudine; capite acuto 3! circiter in longitudine corporis absque, 5 ad 5 fere in longitudine 

corporis cum pinna caudali; oculis diametro 41 circiter in longitudine capitis; linea rostro- 

frontali supra oculos declivi rectiuscula vel concaviuscula; rostro conico acuto rotundato toto 

squamoso longe ante maxillas prominente oculo breviore; maxilla superiore symphysi emar- 

ginata maxilla inferiore longiore, longe post oculum desinente, 21 circiter in longitudine 

capitis; dentibus maxillis, vomerinis, palatinis et pterygoideis parvis subaequalibus; praeoper- 

culo rotundato, margine posteriore dentibus conspicuis serrato dente inferiore spinaeformi 

dentibus ceteris longiore, margine inferiore membranaceo; opereulo postice membanaceo 

membrana producta trigona apice rotundata; squamis etenoideis, lateribus 80 p. m. in serie 

longitudinali; linea laterali mediocriter curvata singulis squamis tubulo simplice brevi notata ; 

pinna dorsali spinosa dorsali radiosa paulo humiliore, spinis anticis 2 exceptis flexilibus, 3* 

spinis ceteris longiore; dorsali radiosa corpore paulo humiliore acuta emarginata; pectoralibus 

acutis capite brevioribus 4 circiter in longitudine corporis absque pinua .caudali; radiis pecto- 

toralibus liberis 7, radio superiore corpore breviore, radio 3? toto corpore multo longiore, ra- 

diis 3 inferioribus pinnam analem non attingentibus; ventralibus longe post basin peetoralium 

insertis acutis pectoralibus multo minus duplo brevioribus spina spinae dorsali 4«e vel 52e opposita ; 

anali acuta emarginata dorsali radiosa paulo humiliore; caudali lobis acutissimis subaequalibus 

31 ad 32 in longitudine totius corporis; colore corpore superne e flavo coerulescente, inferne 

albido vel argenteo; pinnis flavescentibus vel luteo-albidis, dorsali spinosa superne caudalique 

marginibus late et dense nigricante-violaceo arenatis; iride flava. 

B. 7. D. 8— 1/14 vel 8 — 1/15. P. 13 vel 14 simpl. + fil. 7 solitar. V. 1/5. A. 3/11 vel 3/12. 

C. 1/15/1 et lat. brev. 

Hab. Palembang, in ostiis fluminis Mussi. 

Longitudo 2 speciminum absque filis pectoralibus 168" et 182". 

Aanm. Van de 17 soorten van Polynemus (16 van den Indischen 
Archipel) welke ik thans bezit, zijn er 6, welke 7 vrije borstvindraden 
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bezitten t. w. Polynemus heptadactylus CV., Polynemus melanochir 

CV., Polynemus borneënsis Blkr (Pelynemus macronema Blkr ol.), 

Polynemus dubius Blkr, Polynemus longifilis CV. en de onderwer- 

pelijke. Bij de vier laatstgenoemde reiken 2 of meer der vrije borstvin- 

draden tot achter de staartvin doch zij verschillen nog van elkander, 

deels door kleuren, de lengte der borstvin en die harer draden, door 

de gedaante van den snuit, de grootte der oogen, de lengte van de 

bovenkaak enz. De onderwerpelijke soort is het naaste verwant aan 

Polynemus dubius Blkr, doch zij heeft betrekkelijk grooteren kop, 
grootere oogen, spitseren snuit, kortere borstvinnen, de bovenste vrije 

borstvindraden veel korter, enz. 

SCIAENOIDEI. 

Johnius microlepis Blkr. 

John. corpore elongato compresso, altitudine 53 in ejus longitudine, latitudine 2 fere in 

ejus altitudine; capite 43 circiter in longitudine corporis; altitudine capitis 15 circiter, latitu- 

dine 21 circiter in ejus longitudine; oculis diametro 3; ad 32 in longitudine capitis; linea 

rostro-dorsali supra oculos concaviuscula; rostro obtusiusculo convexo non ante os prominente 

oculo breviore, vix lobato, poris conspicuis nullis; maxilla superiore maxilla inferiore paulo 

longiore sub pupillae parte posteriore desinente 21 circiter in longitudine capitis; ore antico; 

rictu parum obliquo; dentibus maxillis bene conspicuis, maxilla superiore serie externa utroque 

latere p. m. 16 dentibus seriebus internis multo majoribus postrorsum decrescentibus caninis 

nullis; maxilla inferiore dentibus serie externa dentibus seriebus internis majoribus sed denti- 

bus intermaxillaribus externis brevioribus; mento poris parum conspicuis; praeoperculo obtus- 

angulo angulo rotundato, margine posteriore anguloque dentato, dentibus angularibus dentibus 

ceteris paulo majoribus; linea dorsali rotundata valde convexa ; linea ventrali rectiuscula; linea late- 

rali usque sub media pinna dorsali radiosa curvata, singulis squamis tubulo simplice vel superne cum 

processu obtuso munito notata; squamis genis rostroque cycloideis, ceteris ctenoideis, nucha- 

libus non setosis, lateribus 85 ad 90 in serie longitudinali, 9 vel 10 in serie transversali spinam 

dorsi 1" inter et lineam lateralem; pinna dorsali parte spinosa parte radiosa duplo breviore 

et non vel vix altiore, spinis gracilibus ex parte flexilibus 3*, 4* et 5" ceteris longioribus 

"eorpore minus duplo hamilioribus, 1% minima, ultima penultima longiore; dorsali radiosa pos- 

tice obtuse rotundata; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis 6 et paulo, caudali rhomboidea 

acuta 4 et paulo in longitudine corporis; anali parte radiosa obtusa convexa corpore non 

multo humiliore spina 2? mediocri leviter striata radio 12 multo breviore capite duplo circiter 

breviore; colore corpore superne dilute coerulescente-viridi, inferne argenteo; iride flava su- 
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perne fusca; operculo macula diffusa quasi subcutanea coerulescente-violacea; pinnis flavescente- 

hyalinis, dorsali et caudali fusco arenatis. 

B. 7. D. 11/31 vel 11/32. P. 2/15. V. 1/5. A. 2/6 vel 2/1. C. 17 et lat. brev. 

Habit. Palembang, in ostiis fluminis Mussi. 

Longitudo speciminis unici 126”. 

Aanm. De onderwerpelijke Johnius is opmerkelijk, onder hare ge- 

slachtsverwanten van den Indischen Archipel, wegens hare slanke vormen 

van ligchaam en kop, kleine schubben, lange spitse staartvin, naauwe- 
lijks zigtbare kinporiën, enz. 

Scripsi Batavia Calendis Decembris 1857. 
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VISSCHEN VAN SINKAWANG. 
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P. BLEEKER. 

In mijne Elfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna 
van Borneo gaf ik eene opsomming van 35 vischsoorten, bij Sinkawang 
aan Borneo’s westkust gevangen. De heer J. H. A. B. Sonnemann 
Rebentisch, aan wien ik die soorten te danken had, heeft op nieuw 
de welwillendheid gehad mij een aantal vischsoorten van dezelfde 
plaats te doen geworden, waardoor ik mij in staat gesteld zie, op nieuw 
iets te voegen bij de reeds bestaande kennis, zoo wel omtrent de visch- 
fauna van Borneo in het algemeen, als omtrent die van Sinkawang in 

het bijzonder. 
Twee nieuw verzamelingen van den heer Rebentisch , mij in de maan- 

den Oktober 1857 en Maart 1858 geworden, bestonden uit de hieronder 

genoemde soorten. 

1 Serranus crapao CV. 5 Johnius Kuhlii = Corvina Kuhlu CV. 

2 Datnioides polota Blkr. 6 v. Wolffit Blkr. 

3 Therapon theraps CV. 7 Polynemus borneénsis Blkr. 

4 Lobotes erate CV. 8 y tetradactylus CV. 

2/235 SJ darkig Do. 171.- C dre A 
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9 Platycephalus scaber CV. 36 Barbus bilitonensis Blkr. 

10 Synanceia astroblepa Richds. 37 Belone caudimacula Cuv. 

11 Trichopus trichopterus CV. 98 Hemiramphus Georgii CV. 

12 Ophicephalus striatus Bl. 39 Chirocentrus bypselosoma Blkr. 

13 Scatophagus argus CV. 40 Pellona Grayana CV. 

14 Toxotes jaculator CV. Al] Pristigaster tartoor CV. 

15 Cybium guttatum CV. 42 Engraulis mystacoides Blkr. 
16 Chorinemus Commersonianus CV. 43 v Pfeiffer Blkr. 

17 Trachinotus mookalee CV. 44 v rhinorhynchos Blkr. 

18 Elacate mottah CV. 45 " taty CV. 

19 Trichiurus haumela CV. 46 Coilia Rebentischii Blkr. 

20 » savala CV. 47  Chatoessus chacunda CV. 

2] Caranx Forsteri CV. 48 Sauridichthys ophiodon Blkr = Saurus 

22 Selar malam Blkr. ophiodon Cuv. 

23 Kurtus indicus Bl. 49 Synaptura macrolepis Blkr. 

24 Stromateoides atoukoia Blkr. 50 Plagusia borneënsis Blkr. 

25 » cinereus Blkr. 51 ; melanopterus Blkr. 

26 Mugil Speigleri Blkr. 52 » potous Cuv. 

27 Gobius xanthozona Blkr. 53 Conger bagio Cant. 

28 Apocryptes changua CV. 54 Muraena tile Cant. 

29 Periophthalmus Schlosseri CV. 55 Monopterus javanensis Lac. 

30 Boleophthalmus Boddaerti CV. 56  Arothron potamophilus Blkr. 

Trypauchen vagina CV, 57 Gastrophysus lunaris J. Müll. 

32 Hexanematichthys sundaicus Blkr = 58  Chonerhinos maritus Blkr. 
Bagrus sondaicus CV. 59 Carcharias (Prionodon) borneënsis Blkr. 

83  Cephalocassis truncatus Blkr. 60 Myliobatis maculatus MH. 

94 Plotosus canius Buch. 61 vy Nieuhofii MH. 

35 Clarias leiacanthus Blkr. 

43 dezer soorten komen niet voor onder de in mijne boven aange- 

haalde bijdrage vermelde 35 visschen van Sinkawang, zoodat het aan- 

tal van daar bekende. soorten op 78 wordt gebragt. 

Nieuw voor de kennis van Borneo zijn onder de bedoelde 43 soor- 

ten slechts 16, t. w. Therapon theraps CV. Selar malam Blkr, Cy- 

bium guttatum CV., Elacate mottah CV., Mugil cylindricus CV. 

Periophthalmus Schlosseri CV, Barbus bilitonensis Blkr, Engraulis taty 

CV., Coilia Rebentischii Blkr, Sauridichthys ophiodon Blkr, Synap- 

tura macrolepis Blkr, Plagusia borneënsis Blkr, Plagusia melano- 

a* 
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pterus Blkr, Carcharias (Prionodon) borneénsis Blkr, Myliobatis ma- 

culatus Gr. en Myliobatus Nieuhotii MH. Nieuw daaronder voor de 

wetenschap zijn Coilia Rebentischii, Synaptura macrolepis, Plagusia 

borneénsis en Carcharias (Prionodon) borneënsis. 

De heer G. J. Filet stelde mij zeer onlangs ook in het bezit van 

eenige zoetwatervisschen uit de omstreken van Montrado, de voor- 

malige hoofdplaats der Chinezen ter westkust van Borneo. Deze soor- 

ten zijn. 

Anabas scandens CV. 6 Catopra fasciata Blkr. 

Polyacanthus Hasseltii CV. 7 Bagrus Hoevenii Blkr. 

Trichopus trichopterus CV. 8 Barbus bilitonensis blkr. 

Ophicephalus lucius K v. H. 9 " laterstriga CV. 

Eleotris marmorata Blkr. 10 Leuciscus oxygaster GV. Tt & © do ee 

Van deze soorten is slechts nieuw voor de kennis van Borneo Bar- 

bus lateristriga CV. 
Het geheele aantal mij thans van Borneo bekende vischsoorten be- 

draagt 298. 

In mijne vroegere bijdragen betrekkelijk Borneo zijn niet vermeld 

eenige Siluroïden, van daar afkomstig en sedert beschreven in het ter 

perse zijnde eerste deel van mijnen Prodromus der Ichthyologie van den 
Indischen Archipel, hetwelk uitsluitend over de Siluren handelt. Die 
soorten zijn Cephalocassis coelatus Blkr, Hemipimelodus macrocephalus 
Blkr en Hemisilurus schilbeides Blkr. Wat de kenmerken der hierboven 
en hieronder genoemde nieuwe geslachten betreft moet ik naar den 
Prodromus verwijzen. Hier laat ik slechts nog volgen de nieuwe namen 
onder welke de borneosche Siluren in gezegd werk voorkomen, met 
bijvoeging der synonymen onder welke zij in mijne vroegere Bijdra- 
gen tot de vischfauna van Borneo vermeld zijn. 

1 Arius arius CV. = Arius borneénsis Blkr. 

2  w microcephalus Blkr 

3 Cephalocassis truncatus Blkr = Arius truncatus CV. 

4 wm coelatus Blkr = Arius coelatus CV. 

o Hexanematichthys sundaicus Blkr = Arius sondaicus Blkr = Bagrus sondaicus CV. 
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6 Ketengus typus GV. 

7 Hemipimelodus borncënsis Blkr = Pimelodus borneënsis Blkr. 
8  » macrocephalus Blkr. 

9 Bagrichthys hypselopterus Blkr = Bagrus hypselopterus Blkr. 

10 Leiocassis micropogon Blkr = Bagrus poecilopterus Blkr olim nec K. v. H. 

11 Bagroides melanopterus Blkr. 

13 Bagrus gulio CV. 

13 » Moeveni Blkr. 

14 y macronema Blkr = Bagrus singaringan Blkr. 

15 & micracanthus Blkr. 

16 ; nemurus CV. 

17 r Wolf Blkr. 

18 Lais hexanema Blkr = Pangasius hexanema Blkr. 

19 Pangasius macronema Blkr. 

20 v polyuranodon Blkr. 

21 " rios Blkr. 

22 Wallago Leerii Blkr. 
23 Belodontichthys macrochir Blkr = Wallago dinema Blkr. 

24 Pseudosilurus bimaculatus Blkr = Wallago bimaculatus Blkr — Silurus bima- 
culatus CV. 

y leiacanthus Blkr = Wallago leiacanthus Blkr. 

26 Silurichthys phaiosoma Blkr = Silurus phaiosoma Blkr. 

27 Silurodes macronema Blkr = Silurus macronema Blkr. 

28 Kryptopterus limpok Blkr — Silurus limpok Blkr. 

29 r  micropus Blkr = Silurus cryptopterus Blkr. 
30 Kryptopterichthys lais Blkr = Silurus lais Blkr. 

31 /  bicirrhis Blkr = Silurus bicirrhis CV. 

32 Micronema hexapterus Blkr = Silurus hexapterus Dlkr. 

33 Hemisilurus schilbeides Blkr. 
34 Phalacronotus micropogon Blkr = Silurus micropogon Blkr = Silurus apogon Blkr. 

35 y micruropterus Blkr = Silurus phalacronotus Blkr. 

36 Chaca bankanensis Blkr. 

37 „ lophioides CV. 

38 Plotosus canius Buch. = Plotosus unicolor K. v. H. 

89 Clarias leiacanthus Blkr. 
40  » melanoderma Blkr = Clarias melanosoma Blkr. 
41  » batrachus CV =Clarias punctatus CV. 
42  » Nieuhofii CV = Clarias pentapterus Blkr. 

43 Heterobranchus tapeinopterus Blkr. 

to ot 
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DESCRIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTICAE. 

CLUPEOIDEI. 

Coilia Rebentischit Dlkr. 

Coil. corpore elongato compresso, altitudine 6 circiter in ejus longitudine, latitudine 2 

circiter in ejus altitudine; cauda gracili ;capite acuto 71 in longitudine corporis; rostro acuto 

paulo ante os prominente oculo breviore ;oculis diametro 1$ in longitudine capitis; maxilla 

superiore postice acuta aperturam branchialem attingente sed non superante dentibus mini- 

mis aequalibus obsita; maxilla inferiore symphysi uncinata dentibus vix conspicuis; dentibus 

palatinis et pterygoideis utroque latere in vittam gracillimam elongatam leviter curvatam dispo- 

sitis; dentibus vomerinis nullis, lingualibus minimis in vittam gracilem media lingua dispo- 

sitis; dorso angulato; ventre rotundato, spinis praeventralibus nullis, interventralibus 2 vel 3, 

postventralibus 9 vel 10 armato; squamis cycloideis dimidio libero reticulatis , dimidio basali 

longitudinaliter striatis, lateribus 65 p. m. in serie longitudinali; pinna dorsali acuta corpore 

multo humiliore, antice in 2* quinta corporis parte sita, spina brevi ante radium 1^; pinnis 

pectoralibus filis liberis partem pinnae analis anteriorem attingentibus, parte radiosa non pro- 

ducta capite multo minus duplo breviore; ventralibus acutiusculis 12 circiter in longitudine 

capitis; analis 13 et paulo in longitudine corporis; caudali cum anali unita ex parte abrupta; 

colore corpore pinnisque pulchre flavo; dorso pinnisque dorsali et anali plus minusve fusco 

arenatis; mucosa cavitate oris roseo-rubra. 

B. 7. D. 1 spin. + 3/11. P. fil. lib. tertia eorum longitudine vel basi uni 19 + rad. 9. 

Neel /onA. 94, C. 10 pm. 

Habit, Singkawang , in aquis fluvio-marinis. 
yt Longitudo speciminis unici 125". 

Aanm. De onderwerpelijke Coilia is opmerkelijk wegens haren 

stompen afgeronden ongewapenden buik, voor zoover die vóór de buik- 

vinnen gelegen is. Zij is overigens kenbaar aan hare weinig ver- 

lengde doch spits eindigende bovenkaak, slanken staart, kleinen kop 

en de getallen der vinstralen: en schubben. Zij komt mij voor in 
verwantschap te staan tusschen Coilia Hamiltoni CV. en Coilia Rey- 

naldi CV. Ik heb haar genoemd ter eere van den heer J. H. A. B. 

3 
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Sonnemann Rebentisch, aan wien hare ontdekking te danken is. Zij 

is de zesde soort, welke mij van den Indischen Archipel bekend ge- 
worden is (1). 

PLAGUSIOIDEI. 

Plagusia borneënsis Blkr. 

Plagus. corpore lanceolato, altitudine 4? circiter in ejus longitudine; capite subsemilu- 

nariter rotundato 5 fere in longitudine corporis, paulo longiore quam alto; oculis sinistris 

diametro 1} circiter distantibus, superiore ante inferiorem prominente diametro 9 circiter in 

longitudine capitis; spina interoculari nulla; naribus posterioribus patulis inter oculos perfora- 

tis oculo superiori approximatis, anterioribus tubulatis paulo ante oculum inferiorem sitis ; 

rostro unco ante oculos, rictu sub oculi inferioris margine posteriore desinente; labiis non 

fimbriatis; angulo oris medio rostri apicem inter et operculi marginem posteriorem sito; dentibus 

latere anophthalmo utraque maxilla pluriseriatis parvis; squamis utroque latere 100 p. m. in serie 

longitudinali usque ad aperturam branchialem , anterioribus posterioribus minoribus, sinistro 

latere ctenoideis dentibus valde conspicuis , dextro laterecycloideis; linea laterali sinistro latere 

duplice, dextro latere unica; linea interoculari valde conspicua; pinnis dorsali et anali corpore 

plus quadruplo humilioribus, dorsali prope rostriapicem incipiente; ventrali cum anali unita; 

colore corpore latere oculari nitente roseo-viridi vittis 3 approximatis parallelis longitudinali- 

bus violascentibus diffusis quarum media in linea laterali; corpore latere anophthalmo albido; 

operculo latere oculari macula maxima diffusa violacea; pinnis latere oculari roseo-viridescen- 

tibus, latere anophthalmo roseo-flavescentibus. 

B.9.D. 112 A. 88..C. 19. V. 4. 

Habi. Singkawang, in mari. 

Longitudo speciminis unici 213”. 

Aanm. Ik kon het bovenbeschreven voorwerp tot geene bekende 

soorten terugbrengen (2). Het behoort tot de soorten zonder lipfran- 

(1) De overige soorten van den Indischen Archipel zijn Coilia Dussumierii CV. (van Java en 

Madura), Coilia borneënsis Blkr (van Borneo en Sumatra), Coilia Lindmani Blkr (van Sumatra) 

en Coilia macrognathos Blkr (van Borneo). Coilia Reynaldi CV. door den heer Cantor te Singapore en 

Pinang waargenomen, bezit ik slechts van Calcutta, vanwaar ik ook ontving eene soort, welke ik onder 

den naam van Coilia Cantoris heb beschreven en afgebeeld. 

(2) De overige soorten van Plagusia van den Indischen Archipel, welke zich in mijn kabinet bevin- 

den zijn: Plagusia Blochii Blkr (van Java en Sumatra), Plagusia brachyrehynchos Blkr (van Java, 

Singapore en Celebes), Plagusia Feldmanni Blkr (van Borneo), Plagusia javanica K. v. H. (van 

Java, Banka en Amboina), Plagusia lida Blkr (van Java en Celebes), Plagusia Kopsii Blkr (van 
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jes, enkele zijlijn aan de regter en dubbele zijlijn aan de linkerzijde. 

In die groep is de soort herkenbaar aan haren korten snuithaak, stand 

van den bekhoek juist in het midden der lengte van den kop, kleine 

schubben, lage vinnen, en voorts aan de lengte- en hoogte-verhoudingen 

van ligchaam en kop en de getallen der vinstralen. Misschien zijn de 

3 beschrevene zijbandjes kenmerkend voor de soort, doch bij mijn 

voorwerp zijn ze niet zeer duidelijk en mogelijk ontbreken ze bij andere 

voorwerpen. 

SOLEOIDEI. 

Synaptura macrolepis Blkr. 

Synapt. corpore oblongo, altitudine 2} fere in ejus longitudine; capite obtuso rotundato 

longitudine 1} circiter in ejus altitudine, 52 circiter in longitudine corporis; oculis dextris, 

contiguis cute carnosa communi cinctis diametro 10 ad 12 in longitudine capitis; rostro non 

fimbriato unco brevi ante os prominente; ore antico rictu curvato sub margine oculorum 

anteriore desinente; dentibus maxillis sinistro latere tantum , pluriseriatis parvis; labio inferiore 

mentoque leviter fimbriatis; tubulo nasali ante oculos inserto; linea laterali capite interrupta, 

non curvata; squamis utroque latere ctenoideis dentibus valde conspicuis, dextro latere 65 

p. m., sinistro latere 75 p. m. in serie longitudinali usque ad aperturam branchialem , squamis 

posterioribus dextro latere squamis anterioribus minoribus; pinnis dorsali, caudali et anali 

totis unitis, radiis fissis; dorsali rostri uncum versus incipiente, anali non vel vix altiore, 

corpore quadruplo circiter humiliore; caudali obtusiuscule rotundata 61 circiter in longitudine 

corporis; pinna pectorali dextra 7 circiter, sinistra 51 circiter in longitudine capitis; pinnis 

ventralibus anum sinistro latere perforatum non amplectentibus, subaequalibus, acutiusculis , 

capite triplo ad quadruplo brevioribus ; corpore pinnisque latere oculari flavescente-olivaceis , 

latere anophthalmo albidis; maculis vel fasciis toto corpore nullis. 

Sumatra, Bintang en Amboina), Plagusia macrolepidota Blkr (van Java, Sumatra en Banka), 

Plagusia marmorata Blkr (van Java, Sumatra, Datoe, Bali, Celebes, Batjan en Amboina), Plagu- 

sia melanopterus Dlkr (van Java Sumatra en Bali), Plagusia microlepis Blkr (van Borneo), Pla- 

gusia oligolepis Blkr (van Java), Plagusia oxyrhynchos Blkr (van Java, Borneo en Amboina), Plagusia 

polytaenia Blkr (van Sumatra en Amboina), Plagusia potous Cuv. (van Java en Borneo), Plagusia 

quadrilineata K. v. H. (van Java, Sumatra, Bintang, Banka, Borneo, Celebes en Amboina), Plagu- 

sia sumatrana Blkr (van Sumatra) en Plagusia Waandersii (van Sumatra). Naar eene in mijn bezit 

zijnde afbeelding voorts nog Plagusia macrorhynchos Blkr (van Java ). 
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B. 6. D. 69 vel 70. C. 16. A. 52. P. dextr. 3 vel 4.-.sin. 5. V. sinistr. et dextr. 3: 

Habit. Singkawang, in mari. ; 

Longitudo speciminis unici 223.” 

Aanm. Onderwerpelijke Synaptura is gemakkelijk herkenbaar aan 
hare groote aan beide zijden des ligchaams kamvormige schubben, 

kleine borstvinnen, aan elkander rakende oogen, ongevlekt en onge- 

band ligchaam, enz. Zij is de achtste soort van Synaptura welke 

mij van den Indischen Archipel is bekend geworden (1). 

CARCHARIOIDEI. 

Carcharias (Prionodon) borneënsis Blkr. 

Carchar. (Prionod.) corpore elongato compresso, altitudine Sj ad 9 in ejus longitudine; | 

capite valde acuto 5 et paulo in longitudine corporis, latiore quam alto; oculis diametro 3 fere 

in longitudine rostri, pupilla oblonga gracili verticali; rostro antice acutiuscule rotundato, ric- 

tus latitudine longiore, parte praeorali rictus longitudine longiore; naribus rostri apici magis 

quam angulo oris approximatis , oculo minoribus , valvula trigona valde conspicua; rictu valde 

curvato latiore quam longo; dentibus maxilla superiore symphysealibus 2 minoribus exceptis, obli- 

que trigonis postrorsum spectantibus margine anteriore leviter denticulatis margine posteriore 

edentulis sed basi processu bi- ad tri-dentato munitis; dentibus maxilla inferiore symphysealibus 

2 minoribus rectis gracilibus basi lata insertis oblique trigonis postrorsum spectantibus den- 

ticulis conspieuis nullis oblique basi lata non dentata insertis; angulo oris fossa parva sulcis 

brevissimis pupilla brevioribus; poris vertice 2 valde conspicuis in linea transversa sitis , 

inferne et regione postoculari numerosis irregulariter multiseriatis, supra angulum oris in 

seriem longitudinalem dispositis; spiraculo postico supra pinnam pectoralem sito; squamis mi- 

nimis tri- ad quadri- carinatis; linea laterali conspicua cauda flexuosa; pinna dorsali 1* pecto- 

ralibus magis quam ventralibus approximata, corpore humiliore, latiore quam alta, emarginata 

(1) Behalve de boven beschrevene: Synaptura aspilos Blkr (van Singapore), Synaptura heterolepis 

Blkr(van Amboina), Synaptura marmorata Blkr (van Solor), Synaptura pan Cant. (van Bintang en 

Biliton), Synaptura panoides Blkr (van Borneo en Sumatra), Synaptura Russellii Blkr (van Java en 

Borneo)en Synaptura zebra Cant, (van Java en Singapore). Behalve deze 8 zijnnog van den Indischen 

Archipel bekend geworden Synaptura ommatura (Solea ommatura Richds.] eene zeer na aan Synap- 

tura zebra verwante soort (zoo niet dezelfde) van Borneo, en Synaptura Commersoniana Cant. (van 

Pinang en Singapore). In het geheel zijn 58 Pleuronecteoiden (Heterosomata Blkr) van den Indischen 

Archipel bekend, waarvan 47 in mijn kabinet zich bevinden. 



antice acute rotundata postice acutissima; dorsali 2* magna parte post pinnam analem sita, plus 

quintuplo ejus longitudinis a pinna dorsali 1+ remota, basi longiore quam antice alta, dorsali 

12 triplo circiter humiliore, vix emarginata, antice rotundata, postice acutissima; pectoralibus 

12 circiter in longitudine capitis, latitudine 14 circiter in earum longitudine, emarginatis , 

apice acute rotundatis ; ventralibus quadratiusculis, vix latioribus quam longis, pectoralibus triplo 

circiter brevioribus, angulis leviter rotundatis; appendice genitali conica postice sulcata 

pinnam non superante; anali caudali magis quam ventralibus approximata dorsali 22 vix la- 

tiore et non altiore, emarginata, antice et postice acuta; caudali 3} ad 33 in longitudine corporis, 

lobo posteriore oblique emarginato, lobo anteriore lobo posteriore plus duplo longiore 5; 

circiter in longitudine corporis, antice plus duplolongiore quam basi longa, acute rotundata 

valde emarginata; colore corpore superne griseo-cupreo, inferne albido; pinnis coerulescente- 

griseis, dorsalibus antice nigro marginatis, dorsali 1% superne tota fere nigra; caudali pos- 

tice tota nigro marginata. | 

Habit. Singkawang, in mari, 

- Longitudo speciminis unici mascul. 249". 

Aanm. Verwant aan Carcharias (Prionodon) javanicus Blkr en 

Carcharis (Prionodon) brevipinna (Aprion brevipinna MH.), is on- 

derwerpelijke soort daarvan te onderkennen door haar afwijkend tanden- 

stelsel, de plaatsing der tweede rugvin grootendeels achter de aarsvin, 

het zwarte topgedeelte de eerste rugvin, alsmede door meerdere andere 

minder in het oogvallende bijzonderheden. Niettegenstaande mijn voor- 
werp blijkbaar tot den nog zeer jeugdigen leeftijdstoestand behoort, 
zijn de tanden er reeds goed ontwikkeld. Misschien echter dat de 
onderkaakstanden er in verderen leeftijd gezaagd zijn, waarvan zij, 
door eene sterk vergrootende lens gezien, bij mijn voorwerp evenwel 
slechts ligte sporen vertoonen. 

Mijn voorwerp is overigens tot geene der door de heeren J. Müller 
en Henle beschrevene soorten (1) terug te brengen. 

(1) In de Systematische Beschreibung der Plagiostomen zijn 28 soorten van Carcharias beschreven, 
van welke 19 of 20 tot Prionodon behooren. Mijne verzameling bevat thans, de boven beschrevene 
mede gerekend, 17 soorten van den Indischen archipel alleen, waaronder 13 van Prionodon, t. w, 
Carcharias (Scoliodon) acutus Rüpp. (van Java, Bintang en Banka), Carcharias (Scoliodon) Dume- 
riii Blkr (van Amboina), Carcharias (Scoliodon) macrorhynchos Blkr (van Java en Sumatra), 
Carcharias (Scoliodon) Walbeehmii Blkr (van Bintang, Biliton en Timor), Carcharias (Prionodon) 

amblyrhynchos Blkr (van Solombo), Carcharias (Prionoden) amboinensis MH. (van Amboina), 
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Carcharias (Prionodon) borneénsis Blkr (van Borneo), Carcharias (Prionodon) brachyrhynchos Blkr 

(van Java), Carcharias (Prionodon) brevipinna (Carcharias Aprion) brevipinna MH. (van Java), Car- 

charias (Prionodon) fasciatus Blkr (van Java), Carcharias (Prionodon) javanicus Blkr (van Java, 

Sumatra, Borneo, Celebes en Boero), Carcharias (Prionodon) melanopterus G, (van Java, Celebes, 

Boero en Amboina), Carcharias (Prionodon) menisorrah Valence. (van Java, Nias en Banka), Carcharias 

(Prionodon) munsing Blkr (van Java en Madura), Carcharias (Prionodon) sorrah Valence.) van Java 

en Sumatra), Carcharias (Prionodon) pleurotaenia Blkr (van Java) en Carcharias (Prionodon) tju- 

tjot Blkr (van Java), Ik bezit in het geheel thans 66 soorten van Plagiostomen van den Indischen 

archipel, terwijl bovendien nog 14 soorten door andere schrijvers van deze gewesten zijn bekend 

gemaakt, zoodat in het geheel 80 van de ongeveer 280 thans van de tegenwoordige schepping 

bekende Plagiostomen op den Indischen Archipel komen, 

Scripsi Batavia Calendis Octobris 1857 et Martii 1858. 



D n 

B B 

D 

» 

L 

LE 

| Uu 

D 

EN 

B 

Y: | 

v 
* [D 

> 
. g 

i 
" 
> 

E 
I 

> 

' 

q 

DD 

' 

| m 

B 

! 7 
ID 

d : 

| "VE 

E 

=e 
, B 

Ju 

j = | 

P 

E = 

E  O 
| 

u 

"c 

m 

LA 

LI M 

7 E 

» 

$c 

Li 

EN . 
) 

D =) 

- 10.2 
n , 

r 

D^ 
id 

7 E 

4 7 

aan 
A 

. DIEM 
m 
P 2 

2252 
Pre QE 

Se 

= 

7 

na | 21 
on | ne un 
+ 7 
n ne H 

» i road PS 
LM i 

= ass E 
| ab dr" 

Jd 7 
_ € - 

* am 

» D 

> E 
Ld 

LI MS 

B " ( 

V. fa 
lon d 

= 

hd 
- 

E 
B 7 

PEN B 
PE p" * i - 

B | : 

i : n 

LL NT 





Q^ E 

PO 

TW AA bak DIE BIJ DER MGE 

TOT DE KENNIS DER 

VISCHFAUNA VAN. CELE Eas: 

VISSCHEN VAN MANADO. 

DOOR 

P BLEEKER. 

Mijn vriend de heer A. J. F. Jansen heeft de goedheid gehad met 1 

zijne toezendingen van visschen uit de onder zijn beheer geplaatste ; 

gewesten voortte gaan en mij onlangs weder doen toekomen drie ver- "BR 

zamelingen, op verschillende plaatsen der Minahassa bijeengebragt. 

Deze verzamelingen waren zamengesteld als volgt. 
k 

Zoetwatervisschen uit het distrikt Klabat-diatas. i^ 

] Datnia cancellata CV. 9 Culius niger Blkr. i 2 

2 Apistus amblycephaloides Blkr. 10 Belobranchus Quoyi Blkr. EX 

3 Scatophagus argus CV. 11 Platyptera aspro K. v. H. jh: 
4 Mugil heterocheilos Blkr. 12 Megalops indicus CV. T 

5 Cestraeus oxyrhynchos CV. 13 Anguilla marmorata QG. noh 

6 Gobius grammepomus Blkr. 14 Sphagebranchus Kaupii Blkr, E 

7 Sicydium cynocephalus CV. 15 Muraena polyuranodon Blkr. 

8 Eleotris Hoedtii Blkr. | 
Zeevisschen van Tombariri. Len 

1 Holocentrum orientale CV. 6 Mesoprion bottonensis Blkr. 

2 Apogon novemfasciatus CV, 7 Therapon servus CV. 

3 Serranus bontoides Blkr. 8 Pterois volitans CV. 

4 v hexagonatus CV. 9 Scorpaena bandanensis Bikr. 

5 ;  urodelus CV. 10 Apistus amblycephaloides Blkr. 

2) F À EN X of A CAAA Ar I c ^n © + 4 L yi e (Lex ‘ foe de, 
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11 Chaetodon biocellatus CV. 82 Julis (Julis) lunaris CV. 

Np) y vagabundus Bl. 33 # (Halichoeres) bandanensis Blkr. 

13 Platax vespertilio Cuv. 34 v. (oet ) notopsis K. v. H. 

14 Pempheris oualensis CV. 39 NL nrelepans KEE 

15 Pimelepterus altipinnis CV. 96 9 ( " ) hortulanus CV. 

16 Scomber loo CV. 97 vo ( w" Y) miniatus K. v. H. 

17 Trachinotus Baillonii CV. 38 Cheilinus decacanthus Blkr. 

18 Caranx Forsteri GV. 39 Novacula pentadactyla GV. 

19 Carangoides citula Blkr. 40 » taeniurus Blkr. || 

20 Gazza tapeinosoma Blkr. 41 Callyodon waigiensis Blkr. 

21 Amphacanthus marmoratus QG. 42 Harengula melanurus Blkr. 

22 Acanthurus lineatus Lac. 43 Engraulis Russelii Blkr. 

23 » matoides CV. 44 Saurus synodus CV. 

24 r triostegus CV. 45 Rhombus Mogkii Blkr. 

25 Gobius kokius CV. 46 Plagusia marmorata Blkr. 

26 Salarias melanocephalus Blkr. 47 Muraena lita Richds. 

27 y quadripinnis CV. 48 „ variegata J. R Forst. 

28 y sumatranus Dkr. 49 Balistes aculeatus Bl. 

29 Pomacentrus albifasciatus Schl. Müll. 50 » praslinus Lac. 

30 Glyphisodon coelestinus CV. 51 Alutarius laevis Cuv. 

51 r  rahti CV. 52 Arothron hypselogeneion Blkr. 

Zeevisschen van DManado. 

] Priacanthus Blochii Blkr. 15 Chorinemus sancti Petri CV. 

2 Mesoprion bottonensis Blkr. 16 Trachinotus Baillonii CV. 

3 „ octolineatus Blkr. 17 Amphacanthus guttatus Bl. 

4 Lethrinus rostratus K. v. H. 18 yr vermiculatus CV. 

5 Aphareus rutilans CV. 19 Acanthurus humeralis CV. 

6 Therapon servus CV. 20 Trichonotus setiger Bl, Schn. 

7 Upeneoides moluccensis Blkr. 2] Amphiprion trifasciatus CV. 

8 y variegatus Blkr. 22 Novacula punctulata CV. 

9 Chaetodon biocellatus CV. 23 Saurida nebulosa CV. 

10 „ Meyeri Bl. 24 Achirus melanospilos Blkr. 

11 » vagabundus Bl. 25 Balistes lineatus Bl. 

12 Heniochus macrolepidotus CV. 26 Ostracion cornutus L. 

13 Platax vespertilio Cuv 27 Diodon novemmaculatus Cuv. 

14 Pempheris mangula CV. 28 Hippocampus melanospilos Blkr. 
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De visehsoorten van Klabat-diatas zijn alle nieuw voor de kennis 
der fauna van dat distrikt. Nieuw daarvan voor de kennis der fauna 

van Celebes zijn Apistus amblycephaloides Blkr, Mugil heterocheilos 

Blkr, Eleotris Hoedtii Blkr en Sphagebranchus Kaupii Blkr, van wel- 

ke laatstgenoemde soort tevens nieuw is voor de wetenschap. 

Ook de visschen van Tombariri zijn alle nieuw voor de kennis van 

de fauna dier plaats. Nieuw daarvan voor de kennis der fauna van Cele- 

bes zijn, behalve Apistus amblycephaloides, zooeven genoemd, Pime- 

lepterus altipinnis-CV., Salarias melanocephalus Blkr, Salarias suma- 

tranus Blkr, Julis (Halichoeres) notopsis K. v. H., Callyodon waigiensis 

CV. en Alutarius laevis Cuv., alle reeds in de wetenschap opgenomene 

soorten. 

Van de visschen van Manado eindelijk zijn nieuw voor kennis der 

fauna van de hoofdplaats, Aphareus rutilans CV., Lethrinus rostratus 

K. v. H., Upeneoides moluccensis Blkr , Chaetodon Meyeri Bl, Pem- 

pheris mangula CV., Acanthurus humeralis CV. en Amphiprion 

trifasciatus CV., van welke soorten tevens nieuw zijn voor de kennis 

der fauna van Celebes Aphareus rutilans CV., Lethrinus rostratus 

K. v. H. en Pempheris mangula CV. 

In het geheel waren tot dusverre van Celebes bekend 705 vischsoor- 

ten. Door de boven omschrevene verzamelingen wordt dat aantal met 

13 verhoogd en alzoo gebragt op 718. 

Van die soorten komen er op Makassar 385, op Bonthain 51, op 

Boeloekomba 80, op Maros 6, op Amoerang 10, op Manado 388, 

op Sawangan 8, op Tondano 3, op Klabat-diatas 15, op Kema 29, 

op Tombariri 52 en op Tanawanko 59. 

Ik laat hier volgen de beschrijving der nieuwe soort van Klabat-diatas. 

Sphagebranchus Kaupii Dlkr. 

Sphagebranch. corpore maxime elongato, antice cylindraceo, postice compresso, antice 

quam postice non humiliore, altitudine 59 circiter in ejus longitudine; capite acuto convexo 

corpore non altiore 152 circiter in longitudine corporis; altitudine capitis 4 fere in ejus lon- 

gitudine; oculis diametro 11 ad 12 in longitudine capitis; rostro acuto convexo, apice carnoso, 

oculo duplo fere longiore; naribus anticis tubulatis tubulis oculo brevioribus; naribus posterio- 

ribus labio superiore sub oculi margine anteriore perforatis; maxilla superiore maxilla inferiore 

4 
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multo longiore; rictu paulo post oculum producto ab apice rostri usque ad angulum oris 4 

fere in longitudine capitis; dentibus conicis acutis postrorsum spectantibus subaequalibus; 

dentibus palatinis uniseriatis apicem seriei dentalis vomerinae attingentibus, utroque latere p. m. 

23; nasalibus 5 curvatis in figuram formam A referentem dispositis, spatie glabro a dentibus 

vomero-palatinis remotis; vomerinis uniseriatis 15 p. m.; inframaxillaribus uniseriatis utroque 

latere p. m. 25 anterioribus ceteris longioribus; apertura branchiali semilunari mediocri; cute 

laevi non rugosa; linea laterali tubulis continuis simplicibus notata; pinna dorsali plus dimi- 

dio capitis longitudinis post aperturam branchialem incipiente, altitudine maxima corpore plus 

duplo humiliore, postice emarginata, prope apicem caudae desinente; pinna anali ante me- 

dium corpus incipiente minus quam 2 in longitudine corporis, dorsali non humiliore, postice 

emarginata, radiis posticis radiis dorsalibus posticis oppositis; colore corpore superne profunde 

olivaceo, inferne flavescente; capite corporeque ubique plus minusve fusco arenatis; linea 

laterali guttulis numerosis subaequidistantibus; pinnis flavescente-hyalinis; dorsali basi fusco 

arenata. 

Be 23) DAI 4p. mm. A 215 pme 

Hab. Klabat-diatas, provinciae Manado, Celebes septentrionalis, in fluviis. 
" 

Longitudo speciminis unici 962. 

Aanm. In dentitie is de onderwerpelijke Sphagebranchus verwant 
aan Dalophis polyophthaimus Blkr (Sphagebranchus polyophthalmus et 

Anguisurus punctulatus Kp.) hebbende zij evenzeer eenreijige kaaks- 

en ploegbeenstanden, doch Sphagebranchus, polyophthalmus verschilt er 

van eensdeels doordien er de kaakstanden aanmerkelijk talrijker zijn 

en ten andere door aanmerkelijk korter ligchaam, betrekkelijk veel 

grooteren kop, langere bekspleet, verder achterwaarts beginnende aars- 

vin, andere kleurteekening des kops, enz. Sphagebranchus brevirostris 
Peters, van de westkust van Madagaskar, schijnt eene insgelijks ver- 

wante soort te zijn met eenreijige kaaks-en ploegbeenstanden , doch 

deze soort zou 28 kieuwstralen bezitten, terwijl de kop slechts onge- 

veer 101/; malen zou gaan in de lengte des ligchaams, de bekspleet 

nog geen 21/2 malen in de lengte van den kop, het oog ruim 24 ma- 

len in de lengte van den kop, enz. Ook schijnt deze soort aanmer- 

kelijk minder slank van ligchaam te zijn. 

Ik noem de onderwerpelijke soort ter eere van den heer. Kaup te 

Darmstadt, aan wien de ichthyologie talrijke ontdekkingen verschuldigd is. 

Scripsi Batavia Calendis Junii MDCCCLVIIL. 
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De vrij talrijke nieuwe soorten, welke ik in verschillende bijdragen 

over de vischfauna van Japan heb doen kennen (1), en mij door 

de welwillendheid van eenige vrienden, die gedurende eenigen tijd 

te Desima verbleven, zijn geworden, hebben aangetoond, dat, met de 

(1) In mijne Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan (Verh, Koninkl. Akad. 

v. Wetensch. Dl. I): Monacanthus komuki en Hippocampus Mohnikei. 

In de Nalezingen op de ichthyologie van Japan (Verh. Batav. Genootsch. v. kunst. en wetensch. 

DI. XXV). Diagramma japonicum, Atherina japonica, Gobius Pflaumii, Chaeturichthys hexa- 

nema, Chaeturichthys polynema. 

In de Nieuwe nalezingen op de ichthyologie van Japan (Verh. Bat. Genootschap v. kunst. en wet. 

Dl XXVI): Upeneus spilurus, Upeneus pleurospilos, Prionotus japonicus, Platycephalus ma- 

crolepis, Dentex hypselosoma, Lethrinus nematacanthus, Gerres japonicus, Scomber tapei- 

noeephalus, Auxis tapeinosoma, Cepola mesoprion, Callionymus Richardsonii, Duymaeria 

spilogaster, Rhombus oligodon, Rhombus Wolffi. 

In de Vierde Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Japan. (Acta Societatis Scien- 

tiar. Ind. Neerl Vol III): Gobius Knutteli, Conger leptognathus en Monacanthus Broekii. 
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uitsave der groote Fauna Japonica, de kennis der Japansche visschen 

nog verre van gesloten was. Vele der reeds bekende soorten waren 

overigens ook verre van voldoende toegelicht, zoodat eene nieuwe 

beschrijving en eene strengere diagnose niet overbodig schenen. 

Ook thans nog, na die bijdragen, bieden de Japansche wateren, 

in ichthyologisch opzigt een ruim veld van onderzoek aan, en het is 

allezins te wenschen, dat, van de veranderde staatkundige verhoudin- 

gen van Japan tegen over de beschaafde volken, de wetenschap ook 

haar voordeel trekke ten opzigte van de rijkdommen der natuur van 

dat in zoo vele opzigten merkwaardige rijk. 

Een nieuw bewijs voor de stelling, dat ten opzigte der vischfauna 

van Japan nog veel te doen valt, vind ik eene kleine verzameling, 

gemaakt, tijdens een verblijf te Desima, door de heeren O. F. U. J. 

Huguenin, ingenieur der mijnen in Nederlandsch-Indié en Dr. J. K. 

Van den Broek, vroeger gouvernements geneesheer en natuurkundige 

in Japan. 

Alhoewel die verzameling slechts uit 31 soorten bestaat, bevinden 

zich daaronder alweder eenige, welke deels nog niet van de wateren 

van Japan bekend waren, deels nog nergens in de registers der weten- 

schap vermeld. Die soorten zijn de hieronder genoemde. 

1 Apogon quadrifasciatus CV. 12 Prionotus japonicus Blkr. 

2 Lethrinus haematopterus T. Schl. 13 Upeneoides bensasi Blkr. 

3 Diagramma punctatum Ehr. 14 Chaetodon nesogallicus CV. 

4 Percis pulchella 'T. Schl. 15 Heniochus macrolepidotus CV. 

5 nu sexfasciata T. Schl. 16 Zeus japonicus CV. 

6 Uranoscopus asper T. Schl. 17 Cepola Krusensterni Dlkr. 

7 Sebastes marmoratus CV. 18 Hoplegnathus fasciatus Richds. 

8 Pelor japonicum "T. Schl. 19 Callionymus Huguenin: Elkr. 

9 Apistus rubripinnis T. Schl. 20 Boleophthalmus Boddaerti CV. 

10 Aploactis pusillus Blkr = Minous 21 Antennarius tridens Blkr. 

pusillus 'T. Schl. 99 Fistularia immaculata Comm. 

11 Platycephalus spinosus T. Schil. 23 Plotosus anguillaris Lac. 
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21 Delone gracilis T. Schl. 28 Rhombus olivolepis Blkr. 

25 Chiroeentrus dorab CV. 29 Myrophis heterognathos Blkr. 

26 Saurida tombil CV. 30 Monacanthus komuki Blkr. 

27 Engraulis japonicus T. Schl. 31 Syngnathus koilomatodon Blkr 

Van deze weinige soorten zijn weder 4 nieuw voor de wetenschap, 

t. w. Callionymus Huguenini, hhombus oligolepis, Myrophis hetero- 

enathos en Syngnathus koilomatodon, terwijl bovendien tot dusverre 

van de Japansche wateren nog niet waren bekend geworden: Apogon 

quadrifasciatus CV., Chaetodon nesogallieus CV en Chirocentrus dorab 

CV., alle soorten, welke den Indischen Oceaan en den Indischen archipel 

bewonen. Niet minder alzoo dan 7 der 31 soorten zijn nieuw voor de 

kennis der fauna van Japan. Zij doen het aantal thans van dit rijk 

bekende vischsoorten stijgen tot 449 of 450. 

Ik laat hier, als gewoonlijk, volgen de beschrijvingen der nieuwe 

soorten, alsmede van die, welke zich vroeger niet in mijn kabinet 

bevonden t. w. Pelor japonicum 'T. Schl., Apistus rubripinnis T. Schl. 

en Aploactis pusillus Blkr. 

DESCRIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTICAE. 

SCORPAENOIDEL. 

Pelor japonicum CV. Poiss. IV p. 321 tab. 93, T. Schl. Faun. Jap. 

Poiss. p. 44 tab. 17 fig. 2, Richds. 15^ Meet. Britt. Assoc. 

Nep. Fish. Chin. Jap. p. 212. 

Pel. corpore oblongo, altitudine 4! circiter in ejus longitudine, antice latiore quam alto , postice 

compresso; capite acuto 4 et paulo in longitudine corporis , longiore quam alto, sed latiore quam 

longo; orbitis tuberculatis crista transversa medio antrorsum curvata unitis valde elevatis unde 

linea interoculari valde concava ; linea rostro-frontali maxime concava : oculis diametro 6 circiter 
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in longitudine capitis, diametro 13 distantibus; fossa praeoculari utroque latere lata valde 

profunda; genis convexis; spinis capite obtusis utroque latere vertice 3, temporibus 3, osse 

suborbitali anteriore 2 vel 3, osse suborbitali posteriore 2, praeoperculo 4, operculo 2: 

naribus distantibus posterioribus in papilla conica perforatis, anterioribus tubulatis; dentibus 

pluriseriatis parvis subaequalibus, vomerinis in vittam ^ formem vel subsemilunarem dis- 

positis; cirris fimbriatis, inframaxillaribus et praeopercularibus ex parte oculo longioribus, 

suborbitalibus opercularibusque oculo brevioribus; cirris corpore parcis brevibus iis linea late- 

rali autem bene conspicuis; cute laevi; linea laterali bene conspicua; pinnis spinis radiisque 

fimbriatis; dorsali spinis sat validis pungentibus 4*, 5° et 6° spinis ceteris longioribus capite 

paulo humilioribus, dimidio basali tantum membrana unitis membrana interspinali spinam. 2" 

inter et 2" sat elevata, spinam 3" et 4? inter usque ad basin fere spinae 4* incisa; dorsali 

radiosa obtusa convexa; pinnis pectoralibus latis obtusis rotundatis 3! circiter in longitudine 

corporis, radiis 2 liberis dimidio basalt membrana unitis inferiore longiore 1? circiter in 

longitudine capitis; ventralibns latis obtusis radiis productis nullis radio postico radiis ceteris 

longiore 5 et paulo in longitudine corporis tota longitudine membrana cum ventre usque 

post anum unito; anali obtusa dorsali radiosa humiliore ; caudali obtusa convexa 4} circiter 

in longitudine corporis; corpore pinnisque aurantiaco-roseis late violaceo-fusco nebulatis, mar- 

moratis et fasciatis; corpore inferne pinnisque paribus insuper guttis fuscis sparsis parcis 

notatis cirris aurantiaco-roseis vel flavidis; iride flava fusco maculata. 

BAADT ORP 12E reer solitar: Vial /5.:5A:-12/9. 0C; :)/12/ T. 

Syn. Pélor du Japon CV. Poiss. IV p. 321 tab. 93. 

Ogosse Japon sec. CV., Oniogose Jap. sec. T. Schl. 

Meaow-yu, Maou-yu, Mau-u Chinens. 

Hab. Nagasaki, in mari. 

Longitudo speciminis unici 270”, 

Aanm. De kleuren dezer soort schijnen aan individuële wijzigingen 

onderhevig te zijn, even als de getallen der vinstralen. Mijn voor- 

werp vertoont de licht gekleurde velden op ligchaam en vinnen aan- 

merkelijk grooter dan zij op de aangehaalde afbeelding van de Fauna 
Japonica zijn aangeduid, zoodat de lichte kleur zelfs op de donkere 

overweegt. De formule der vinstralen is in de groote Histoire naturelle 

des Poissons opgegeven = D. 16/7. P. 10/2. V. 1,5. A. 2/11. C.18., 

terwijl zij volgens de Fauna Japonica zou zijn = D. 16/7. P. 10 « 2. 

A. 12. C. 10. De afbeelding in de Fauna Japonica vertoont foutive- 

lijk de rugvin- en aarsvinstralen onverdeeld, doch geeft de vormen 

der soort zeer goed terug. De twee aarsvindoornen bestaan inderdaad, 

doch zijn onder het dikke vinvlies min of meer verborgen. 

Volgens den heer Richardson komt de soort ook te Canton voor. 



Apistus rubripinnis T. Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 49 tab. 22 fig. 2. 

gitudine, latitudine 13 cir- 
= 

Apist. corpore oblongo compresso, altitudine 3% ad 34 in ejus lon 

citer in ejus altitudine; capite obtuso 3! ad 32 in longitudine corporis, paulo longiore quam al- 

to; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; oculis diametro 3 circiter in longitudine capitis, dia- 

metro 1 ad $ distantibus; rostro non convexo, oculo breviore; spinis suborbitalibus 2, infe- 

riore parum conspicuo, superiore sub oculi margine posteriore desinente; rictu obliquo; 

maxillis aequalibus, superiore sub medio oculo circiter desinente, 21 circiter in longitudine 

capitis; maxilla inferiore cirris nullis; dentibus maxillis, vomerinis palatinisque minimis, 

vomerinis in vittam ^ formem, palatinis utroque latere in vittam gracilem dispositis; prae- 

operculo spinis 4, inferioribus 3 obtusis brevissimis, superiore acuta oculo breviore apertu- 

ram branchialem non attingente, paulo sursum spectante; spina suprascapulari vix conspicua ; 

linea laterali vix curvata tubulis continuis simplicibus cauda tantum plus minusve distantibus 

notata; cute corpore transversim rugosa, squamis supra lineam lateralem nullis, infra lineam 

lateralem parcissimis distantibus vix conspicuis; pinna dorsali indivisa, spinis sat crassis va- 

lidis, anterioribus valde divergentibus, 1* brevi supra medium oculum inserta, 2° et 3* spinis 

ceteris longioribus, 3* juvenilibus corpore multo aetate provectis corpore non multo humi- 

liore, spinis mediis et posterioribus subaequalibus, membrana interspinali spinas anteriores 

inter maxime, spinas medias et posteriores inter mediocriter incisa; pinna dorsali radiosa 

obtusa convexa spinis posterioribus vix altiore, corpore duplo fere humiliore, postice cum caudali 

non unita; pinnis pectoralibus obtusis rotundatis radio libero nullo 32 ad 4, ventralibus 

acutiuscule vel obtusiuscule rotundatis 42 ad 5, caudali obtusa convexa 43 ad 4? in longitudine 

corporis; anali spina 3* spinis 1* et 2* longiore corpore duplo circiter humiliore, parte ra- 

diosa obtusa rotundata parte spinosa altiore; corpore pulchre roseo, inferne dilutiore; capite 

corporeque parce maculis diffusis fuscis et margaritaceis variegatis; macula albida vel mar- 

garitacea majore supra lineam lateralem sub spina dorsi 9* vel 10*; pinnis roseis arena ro- 

seo-fusca plus minusve variegatis; dorsali spinosa spinam 5m inter et 9m macula magna 

nigra dorsum versus descendente; ventralibus et caudali postice fusco marginatis. 

B. 7. D. 14/7 vel 14/8. P. 1/8/2. V. 1/4. A. 3/5. C. 8/8/2. 
Hab. Nagasaki, in mari. ' 

Longitudo 3 speciminum 36" ad 69". 

Aanm. Deze soortis met voldoende juistheid in de Fauna Japonica 

beschreven, doch de afbeelding laat te wenschen over, zoowel wat 

betreft de kleurschakering, als de gedaante der rugvin, zijnde er 

de voorste rugdoornen aanmerkelijk te kort afgebeeld en te weinig 

divergerende. De witte groote boven-zijlijn-vlek is bij mijne drie 

voorwerpen zeer duidelijk. 



Aploactis pusillus Dlkr. 

Aploact. corpore oblongo compresso, altitudine 4 ad 44 in ejus longitudine, latitudine 

(capite) 15 ad 1L in ejus altitudine; capite acuto 2* ad 3 et paulo in longitudine corporis ; 

altitudine capitis 15 cireiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali supra oculos convexa, 

ante oculos concava, rostro convexa; fronte inter orbitas concava; capite superne, rostro 

regionibusque postoculari et suboculari tuberculis numerosis osseis conicis ex parte spinae- 

formibus brevibus valde scabro; oculis diametro 3 fere ad 2. in longitudine capitis, diametro 

j circiter distantibus; iride superne cirris 2 ad 4 oculo brevioribus; rostro oculo paalo vel 

non breviore, acuto; spina suborbitali postrorsum et deorsum spectante unica acuta ante 

oculum desinente; rictu obliquo mediocri; maxilla superiore maxilla inferiore breviore sub 

oculi mere ne anteriore desinente; dentibus maxillis et vomerinis minimis, vomerinis in vit- 

tam ^ formem dispositis; cirris maxilla inferiore utroque ramo inferne 2 distantibus oculo 

brevioribus; regione postmaxillari cirro unico cirris inframaxillaribus longiore sed oculo bre- 

viore; praeoperculo margine postero-inferiore processubus osseis 6, processu subsupero (2°) 

spinaeformi acuto sursum spectante et aperturam branchialem attingente vel subattingente, 

processubus ceteris obtusis vel obtusiusculis; cute corpore alepidota laevi cirris vel papillis con- 

spicuis nullis; linea laterali cirris conspicuis nullis, leviter curvata, tubulis simplicibus notata , 

cauda postice inconspicua; pinna dorsali supra opercula incipiente spinam 3" inter et 4m et 

partem radiosam inter et spinosam profunde incisa, spinis gracillimis flexilibus apice filifor- 

mibus, subaequalibus, corpore minus duplo humilioribus, membrana interspinali valde in- 

cisa; dorsali radiosa dorsali spinosa humiliore obtusa, postice cum basi pinnae caudalis non 

unita; pinnis peetoralibus obtusis rotundatis 31 circiter in longitudine corporis, radio libero 

pina vix breviore; ventralibus obtasis pectoralibus multo sed multo minus duplo brevioribus; 

anali dorsali humiliore, obtusa, convexa; caudali obtusa convexiuscula 4! ad 4! in longitudine cor- 

poris; colore corpore superne fuscescente-olivaceo fusco nebulato, inferne margaritaceo; iride 

fiavescente-rosea fusco maculata; pinnis roseo-hyalinis ; dorsali spinosa et pectoralibus fuscescente- 

olivaceo nebulato-marmoratis ; dorsali radiosa fasciis 2 vel 4 obliquis fusco-violaceis; caudali radiis 

maculis parvis fuscescente-olivaceis in series 9 transversas dispositis; anali fuscescente marginata ; 

ventralibus albidis postice fuscescentibus. 

BB. 7. D. 11/10 (omn. simpl). P. 1 liber. + 11 (omn. simpl). V. 1/5 (omu.simpl) A. 3/7 

vel 2/7 (omn. simpl) C. 12 (omn. simpl.). 

Synon. Minous pusillus 'T. Schl. Faun. Jap. Poiss. p. 50. 

Hab. Nagasaki, in mari, 

Longitudo 2 speciminum 3S8" et 59." 

Aanm. De soort, door de schrijvers der Fauna Japonica als Minous 

pusillus aangeduid, doch niet afgebeeld, behoort tot het geslacht 

Aploactis, wegens de afwezigheid van gehemeltetanden en den bouw 

der vinstralen, welke alle onverdeeld zijn. Zij is zeer na verwant 
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aan Aploactis trachveephalus Dlkr van den Indischen Archipel, doch 

zij onderscheidt zich daarvan, behalve door spitseren en lageren kop, 

voornamelijk door den bouw harer rugvindoornen, welke zeer slank 

en buigzaam en zelfs aan het einde draadvormige zijn. De heeren 

Temminck en Schlegel geven als formule der vinstralen op D. 9/11. 

A. 1/8, welke getallen eenigzins van de mijne afwijken. 

CALLIONYMOIDEI. 

Callionymus Huguenini Biker. 

Callion. corpore elongato depresso, altitudine 75 circiter, latitudine masima 41 circiter, 

capite acuto depresso 94 circiter in longitudine corporis absque pinna caudali; latitudine 

capitis 13, altitudine 2} ad 2j in ejus longitudine; oculis diametro 3 circiter in longitudine 

capitis, maxime approximatis ; orbitis parum elevatis edentulis; linea rostro-frontali convexiuscula ; 

rostro acuto oculo breviore, breviore quam basi lato; pracessu praeoperculari oculo non lon- 

giore, margine externo basin versus spina unica antrorsum spectante, margine posteriore 

apicem versus dentibus 3 magnis curvatis armato; foramine brancliali supero, longe ante 

basin pinnae pectoralis sito; appendice anali elongata cenica; linea laterali conspicua, entice 

curvata, nucha linea intermedia recta cum linea laterali literis oppositi unita, ante foramen 

branchialem bifurcata ramo anteriore sub oculo desinente ramo posteriore praeoperculo des- 

cendente ibique in ramulos 2 diviso ramulo anteriore. praeoperculari ramulo posteriore oper- 

culari; lateribus inferne linea laterali accessoria nulla; pinna. dersuli spinosa sat longe post 

aperturam branchialem sita, spinis gracilibus filiformibus 1* ceteris longiore capite sat multo 

longiore; dorsali radiosa corpore non multo altiore engulata emarginata rzdiis 2 posticis radiis 

ceteris longioribus: pinnis pectoralibus irregulariter rhomboideis 5 circiter, ventralibus indi- 

visis. oblique convexis apice acutiusculis 5} circiter in longitudine corporis absque pinna 

caudali; anali corpore humiliore, membrana interradiali mediocriter incisa, postice. acuta, 

radiis 2 ultimis ceteris longioribus; caudali valde acuta 84 ad 3! in longitudine totius cor- 

poris; colore corpore superne roseo-viridi, inferne margaritaceo; capite, dorso lateribusque 

superne nebulis olivaceis profundioribus ocellisque margaritaceis variegatis; cenis operculisque 

ocellis dilute coeruleis annulo violaceo cinctis: pinnis roseo-hyalinis , dorsali spinosa et pectorali - 

bus immaculatis, dorsali radiosa maculis minimis numerosis sparsis fuscescentibus , ventralibus 

late sed diffuse violascente marginatis, anali nivricante-fusco limbata, caudali radiis maculis 

fuscis in series 5 vel 6 transversas dispositis; iride grisea fusco arenata. 

B. 6. D. 4—10 (omn. simpl). P. 17 (omn.sim]1.. V. 1/5. A. 10 (omn. simpl). C. 2/8/2. 

IHab. Nagasaki, in mari. 

Longitudo spceiminis unici. 79.’ 



Aanm. De onderwerpelijke Callionymus is zeer na verwant aan 

Callionymus Schaapii Blkr van Banka, doch onderscheidt er zich 

voldoende van, bij den eersten oogopslag, door betrekkelijk langeren en 

smalleren kop bij gelijktijdig aanmerkelijk breederen snuit, terwijl nog 

andere verschillen gelegen zijn in de kleurteekening van kop en vinnen, 

in de bij Callionymus Schaapü talrijker preoperkeldoorntanden , kleinere 

oogen, veel hoogere straalachtige rugvin, enz. Ik heb de soort genoemd 

ter eere van den heer O. F. U. J. Huguenin, ingenieur van het 

mijnwezen in Nederlandsch Indië, die haar tijdens zijn verblijf te 

Nagasaki verzamelde en mij bij zijne terugkomst op Java welwillend 

afstond. 

PLEURONECTEOIDEI. 

Rhombus oligolepis Blkr. 

Rhomb. corpore oblongo, altitudine 21 circiter in ejus longitudine; capite non cornuto 

A? ad 4% in longitudine corporis, vix vel non altiore quam longo; oculis sinistris subconti- 

guis, aequalibus, diametro 3 fere in longitudine capitis, superiore vix ante inferiorem pro- 

minente; rictu curvato sub oculi parte anteriore desinente; dentibus maxillis conicis acutis 

parvis subaequalibus , maxilla superiore utroque latere plusquam 30, maxilla inferiore utroque 

latere p. m. 16; praeoperculo obtuse rotundato margine inferiore concavo; linea laterali tu- 

bulis simplibus notata, regione thoracica valde curvata; squamis utroque corporis latere cte- 

noideis, magnitudine aequalibus, 38 circiter in serie longitudinali usque ad aperturam bran- 

chialem ; pinnis dorsali et anali rotundatis altitudine 4 circiter in altitudine corporis, dorsali 

fronte ante oculum superiorem incipiente; pectorali sinistra obtusiuscule rotundata capite paulo 

breviore; pectorali dextra obtusa capite duplo circiter breviore; ventralibus obtusiusculis capite 

minus triplo brevioribus; eaudali obtusa rotundata 41 ad 4} in longitudine corporis; corpore 

sinistro latere olivascente maculis margaritaceis et fuscescentibus variegato , dextro latere albido: 

iride superne olivacea margaritaceo et fusco variegata, inferne aurea; pinnis sinistro et dextro 

latere roseo-aurantiacis, et, pectorali dextra excepta, maculis margaritaceis et fuscis variegatis. 

B. 5. D. 66 (omn. simpl.). P. sinistr. 2/6/2, dextr. 8. V. 1/4. A. 48 (omn. simpl.). C. 5/11/5 

lat. brev. incl. 

Hab. Nagasaki, in mari. 

Longitudo speciminis descripti 64”. 

Aanm. Onderwerpelijke Rhombus is herkenbaar aan hare groote 
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schubben, digt bijeenstaande oogen, ongewapenden snuit, kleine talrijke 

kaakstanden en gering aantal rugvin- en aarsvinstralen. Ik bezit, 

behalve het beschreven voorwerp, nog een kleiner, hetwelk echter te 
zeer beschadigd is om tot beschrijving te dienen. 

MURAENOIDEI. 

Myrophis heterognathos Dlkr. 

Myr. corpore elongato compresso, altitudine 16 ad 17 in ejus longitudine; capite acuto 

convexiusculo 6! ad 67 in longitudine corporis, triplo circiter longiore quam alto; rostro 

acuto non vel vix convexo, apice parum carnoso, 85 circiter in longitudine capitis, 

longiore quam basi lato; oculis diametro 5 circiter in longitudine capitis; naribus poste- 

rioribus vix ante oculum inlabio superiore perforatis rotundis ; naribus anterioribus brevi-tu- 

bulatis; labiis non fimbriatis sed labio superiore utroque latere tripapillato, utraque papilla 

radio osseo ab osse maxillari sub cute occulto et sat lato descendente sustentato; rictu sub 

medio oculo desinente, 2! circiter in longitudine capitis; maxilla superiore maxilla inferiore 

sat multo longiore; dentibus maxillis et nasalibus conicis parvis acutiusculis subaequalibus, 

palatinis et inframaxillaribus pluseriatis, nasalibus in thurmam subovalem dispositis; dentibus 

vomerinis graniformibus pluriseriatis in vittam elongatam antice cum thurma dentali nasali 

unita dispositis; apertura branchiali semilunari in dimidio corporis inferiore sita; cute laevi, 

non rugosa; linea laterali tubulis continuis simplicibus notata; cauda postice compressa, multo 

altiore quam lata; pinna dorsali oculi longitudine circiter post aperturam branchialem inci- 

piente, corpore duplo circiter humiliore, postice quam medio humiliore , non emarginata; pec- 

toralibus obtusiuscule rotundatis, capite triplo circiter brevioribus; anali antice in 2* tertia 

corporis parte incipiente , dorsali paulo humiliore, postice quam medio humiliore, non emarginata; 

caudali cum dorsali et anali unita obtuse rotundata; colore corpore superne olivascente , inferne 

roseo-albido; fascia diffusa cephalo-caudali argentea; iride flava superne fusca; pinnis flaves- 

cente-hyalinis. 

BS. De 178 p,m. CP 12 pm. A- 124 ps m. — D» C! A-3914 pe me Pee ye eae 

Hab. Nagasaki, in mari. 

Longitudo speciminis unici 140'". 

Aanm. De onderwerpelijke soort is merkwaardig door de beenige 

stralen, welke de bovenliptepels opgerigt houden en verlengsels zijn 

van het los tusschen de huid liggend meer dan gewoonlijk bij de 
9 
sd 
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Ophisurinen ontwikkeld bovenkaaksbeen. Aan deze bijzonderheid reeds 

is de soort gemakkelijk herkenbaar, doch hare herkenning wordt nog 

gemakkelijk gemaakt door hare betrekkelijk korte vormen en gering 

aantal vinstralen en kieuwstralen, meerreijige korrelachtige ploeg- 

beenstanden, enz. 

SYNGNATHOIDEI. 

Syngnathus koilomatodon Blkr. 

Syngnath. corpore valde elongato, antice heptagono, postice tetragono, altitudine maxima 

(occipite) 19 ad 20 circiter in ejus longitudine, capite altiore quam lato, trunco latiore quam 

alto; trunco medio coarctato quam antice et postice humiliore; capite 84 circiter in longitudine 

corporis; oculis diametro 5 circiter in longitudine capitis; orbita superne et inferne dentibus 

bene conspicuis armata; rostro carina media et carinis lateralibus denticulis solitariis armata 

carina media postice dente unico majore; vertice depresso carina media nulla sed utroque latere 

denticulis scabro; maxilla inferiore inferne processubus dentiformibus nullis; operculo carina 

mediana humili nec crenulata nec denticulata supra et infra carinam striis divergentibus; scutis 

trunco 17, cauda 36 vel 37; scuto trunco antico inferne utroque laterein processum trigonum 

horizontalem dilatato; scutis singulis transversim , laminis intersuturalibus ovalibus parum con- 

spicuis non striatis , carinis elevatis denticulatis scutis trunco inferne caudalibusque postice spinam 

brevem efficientibus; cauda cum pinna trunco absque capite duplo circiter longiore; pinna 

dorsali scuto trunci 16? incipiente et scuto caudae 2* desinente, corpore humililore, postice quam 

antice altiore; pinnis pectoralibus et anali bene conspicuis; caudali flabelliformi parte capitis 

postoculari breviore; corpore fuscescente-olivaceo, margaritaceo variegato et punctulato; pinnis 

roseo-hyalinis. 

DRR el al GssA 74:6 9: vel 10. 

Hab. Nagasaki, in mari. 

Longitudo 2 speciminum 82" et 86”. 

Aanm. In de Fauna Japonica zijn slechts twee soorten van Syngnathus 

beschreven en afgebeeld, Syngnathus serratus T. Schl. en Syngnathus 

tenuirostris T. Schl., beide soorten, behalve door verscheidene andere 

kenmerken, van de onderwerpelijke verschillende, door aanmerkelijk 

talrijkere romp- en staartschilden. Opmerkelijk is bij Syngnathus koilo- 

matodon de groote betrekkelijke hoogte van den kop, de hoekige 
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uitzetting in de breedte van het eerste rompschild en de sterke 

bewapening van de oogkassen. Geen mijner beide voorwerpen vertoont 

een embryo-zak, welke echter bij de mannetjes wel onder aan den 
staart zal gelegen zijn. 

Seripsi Batavia Calendis Julii 1858. 



ExPLicATIO TABULARUM. 

Tab. I. Fig. 1. Syngnathus  koilomatodon Dlkr. Fig. 

pusillus Blkr. Fig. 3. Myrophis uropterus Blkr. 

Tab. IL Fig. 1. Callionymus Huguenin Blkr. Fig € - 
D 

oligolepis Blkr. Fig. 9. Rhombus Wolffa Blkr. 

Tab. III. Fig. 1. Myrophis heterognathus Blkr. Fig. 

oligodon Blkr. 
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