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D E V I S S C HEN. PIS CES.
De visschen staan, onder de gewervelde dieren, op den
laagsten trap der bewerktuiging. Hunne hoofdkenmerken zijn,
dat zij slechts een aderlijk, en geen slagaderlijk hart hebben,
dat hun kop gelijkmatig in het ligchaam verloopt en er geene
afscheiding van hals plaats heeft; dat humie ledematen de gedaante hebben van vinnen, die door stralen ondersteund worden, en van welke de staartvin steeds loodregt geplaatst is.
Zij ademen door kieuwen, hebben koud, rood bloed (hetgeen
echter bij eene soort (de S I a k p rik, dmpllio:cua) ongekleurd
is), leven ·in het water, leggen eijeren (kuit) die echter somtijds
in het moederlijf uitbroeijen , en hebben eene, in de meeste gevallen, met schubben bedekte huid.
De gestalte der visschen is zeer verschillend, naar mate der
veelvuldige grondvormen, welke deze klasse van dieren aanbiedt. Bij de meesten echter heeft het ligchaam eene langwerpige gedaante, en is zijdelings zauiengedrukt. Sommigen zijn
daarentegen kogelvormig, gelijk de Egelvisschen; anderen wormof slangvormig, gelijk de Alen; nog anderen sch\ifvormig, gelijk
IlfLBIDING.
1
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de Platvisschen. Ook de kop biedt somtijds allerlei vreemdsoortige verscheidenheden aan.
De staart is het gedeelte, hetwelk achter de darmopening
ligt, en daar deze dikwijls ver naar voren geplaatst is, zoo
neemt ook de staart in vele gevallen de geheele achterhelft
van het dier, of zelfs meer in.
De vinnen zijn zamengesteld uit beenige, of zachte stralen,
die door vliezen vereenigd zijn. De borstvinnen stellen het
vrije gedeelte der voorste ledematen van de hoogere dieren voor;
de buikvinnen dat der achterste ledematen, en de staartvin
moet beschouwd worden als een aanhangsel van den staart.
Behalve deze vinnen, die echter somtijds gedeeltelijk ontbreken, zijn intusschen veelal nog eene, of meer vinnen aanwezig,
die geene vertegenwoordigers onder de ledematen der hoogere
dieren hebben, en alleen tusschen de uitsteeksels der wervelbeenderen vastgehecht zijn; zij zijn geplaatst, hetzij op den
rug, en heeten alsdan rugvinnen, hetzij langs den onderkant
van den staart, tusscheu de darmopening en de staartvin, en
worden in dit geval aarsvinnen genoemd. Deze rug- en aarsvinnen worden ook, met de staartvin, onder den algemeenen
naam van ongepaarde vinnen begrepen, terwijl de borst en buikvinnen, die als voor- en achterledematen steeds dubbel verschijnen,
gepaarde vinnen genoemd worden.
De slijmporiën, welke men aan het ligchaam der visschen
opmerkt, zijn bij de met schubben bedekte soorten gewoonlijk op
eene, somtijds afgebrokene rij, zij streep genoemd, langs de zijden
van het ligchaam geplaatst, waar zij de schubben doorboren,
eu het slijmerige vocht, waarmede het ligchaam dezer dieren
bedekt is, uitstortèn. Bij de soorten zonder eigenlijke schubben
zjjn zij veelal over het geheele ligchaam verspreid, en bij
velen, vooral op den kop, zigtbaar.
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Bij sommige visschen, gelijk b. v. de Haaijen, Roggen,
Steuren, Prikken, enz., blijft het geraamte steeds kraakbeenig:
men noemt ze, om die reden, kraakbeenige visschen, in tegenoverstelling van diegenen, wier beenderen genoegzame kalkdeelen bevatten om hard te worden, en die derhalve den naam
van beenige visschen dragen. De wervels, wier geledingsvlakten, behalve bij de Kaiman-visschen, allen trechtervormig zijn,
wor~en eenvoudig verdeeld in romp- en staartwervels, of wervels met en zonder dwars-uitsteeksels. De schedelbeenderen zijn
veelal zeer vermenigvuldigd.
De neusgaten vertoon en zich, bij de beenige visschen, als
twee dubbele gaten; bij de Prikvisschen ontwaart men slechts
een enkel neusgat, terwijl er bij de overige kraakbeenige visschen twee enkele aanwezig zijn. Zij zijn van achteren gesloten, en slechts bij eene soort van prik (HY.1:ine) geopend en
met de mondholte in verband staande.
De kieuwen zijn aan gekromde, dunne beenstukjes gehecht,
die van onderen aan het hooCdligchaam van het tongbeen bevestigd zijn; terwijl het zoogenaamde kieuwvlies , hetwelk door
stralen ondersteund wordt, wier getal bij de bepaling der
soorten van veel gewigt is, en hetwelk bij den dood van den
visch veelal naar buiten komt, aan de hoornen van het tongbeen vastzit. De kieuwopeningen hebben veelal de gedaante van
twee groote, langwerpige gaten, welke aan weerszijde van
den achterkop geplaatst zijn. Zij zijn door beenstukken bedekt, welke den Il1lam van kieuwdeksels dragen, en bes~aan
veelal uit vier stukken, voor-, onder-, tusschen- en eigenlijkkieuwdeksel genaamd. Bij de Haaijen, Roggen en Prikvisschen
zijn aan weêrszijde vijf tot zeven kieuwgaten aanwezig; bij
sommige visschen, zooals de Modder-Alen (8ymlJrancltu8), 100pen daarentegen de beide kieuwopeningen in een enkel, onder

1*
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de keel gelegen gat uit. Bij sommige visschen ontwaart men,
behalve de gewone kieuwen, aan de binnenzijde van het kieuwdeksel nog kleine kieuwen, welke bij- ofnevenkieuwen genoemd
worden; terwijl men verkeerdelijk den num van valsche kieuwen
gegeven heert aan klierachtige aanhangsels van het verhemelte.
Het hart der visschen is klein: het ontvangt alleen aderlijk
bloed, en bestaat slechts uit eene kamer en eene voorkamer.
Het uit het ligchaam terugkeerende bloed stroomt uit de kamer
in de bol vormige kieuwslagader , van daar in de kieuwen, en
vervolgens in de ruime, onder de wervelkolom geplaatste slagader, die het slagaderlijk of linkergedeelte van het hart der
hoogere dieren vertegenwoordigt, en het slagaderlijk bloed vervolgens door het ligchaam drijft.
Er is bij vele visschen eene zwemblaas, door onze zeevissehers veelal ~ we Dl b a I g genoemd, aanwezig, die 6f gesloten is,
6f door middel eener buis met den slokdarm of de maag, somtijds zelfs met het gehoorwerktuig , in verbinding staat. De
zich daarin bevindende lucht wordt door het vlies, waarmede
zij van binnen bekleed is, afgescheiden.
Bij de meeste visschen is de mond met tanden gewapend, die in
vele gevallen niet alleen jot de kaken beperkt, maar ook over
het gehemelte met het ploeg-'1schaar-been, de tong, de kieuw bogen
en de keelgats-beenderen verdeeld zijn. Bij sommigen, zooals b. v.
de Karpervisschen, zijn met uitsluiting der overige tanden, dergelijke werktuigen slechts aan de keelgats-beenderen aanwezig.
De tong is gewoonlijk klein en weinig beweegbaar. De meesten hebben eenen korten slokdarm, die somtijds even wijd is
als de maag. De vele blinde aanhangsels, welke men bij de
visschen vrij algemeen aan het portier van de maag vindt,
schijnen grootendeels de plaats te vervangen van de alvleeschklier, en een tot de vertering dienend vocht af te scheiden.

,
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Bij sommige visschen zijn eigenaardige werktuigen aanwezig,
waarmede zij elektrieke schokken kunnen mededeelen. De werktuigen der voortplanting zijn veelal eenvoudig. Men noemt
de ballen: hommen; den eijerstok: kuit.
Ouder de zintuigen is het, van voren veelal min of meer
afgeplatte, oog hei meest ontwikkeld. Vele visschen schijnen
tamelijk goed te ruiken en zij vernemen ook het geluid, ofschoon de gehoorwerktuigen steeds onder de huid verborgen zijn.
Blijkbaar zijn echter de smaak en het gevoel gering, hetzij
dan dat er, voor laatstgenoemden zin, vleezige lippen, draadjes of andere dergelijke aanhangsels aanwezig zijn. De herstelIingskracht is bij veie visschen gering.
De visschen hebben zulk eene buitengewone spierkracht,
dat sommigen, gelijk b. v. de Zalmen, 12 en meer voeten
hoog, door het ligchaam krom te buigen en plotseling wederom regt te snellen, springen kunnen. Het voornaamste werktuig bij de voortbeweging, is de staart met ?ijne vin.
Vele visschen telen gezellig voort, verzameJen zich tot dit
einde, van hun gewoon verblijf in groote menigte bijeenkomende,
in voor het schieten van den kuit gunstige plaatsen. Eenige
!Soorten, b. v. de Stekelbaarsjes, maken, ter bescherming van
hunne kuit, eene soort van nest uit waterplanten. De kuit
wordt, nadat die geschoten is, door het mannetje bevrucht.
Men kan de kuit ook kunstmatig bevruchten: men ontlast
in dit geval de rijpe eijeren der kuiters, door een zacht strijken
over den buik, in water, en bevrucht ze, door ze met het op
gelijke wijze ontlaste hom vocht te bevochten. Zoodanige bevruchte eijeren kan men zelfs, onder zekere voorwaarden, eenige
dagreizen ver verzenden. De bevruchte kuit wordt in waterbakken, wier bodem met kiezelzand bedekt is en door welke
gedurig een kleine stroom water geleid wordt, geplaatst, en
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het vischbroed, na nog den noodigen tijd gekweekt te z\jn,
in de wateren gebragt , die men met visch bevolken wil. In
Elsass en in Beijeren heeft men, ten opzigte van sommige Forellensoorten , door dezen kunstmatigen vischteelt vrij gunstige
uitkomsten verkregen, en zij kan ook, ten opzigte der Zalmen, van veel gewigt zijn.
De meeste visschen leven van dierlijk voedsel: de grootere
soorten dikwijls van andere kleine soorten, of kleinere voorwerpen van haar eigen soort. Sommige, zooals b. v. vele
groote soorten van Haaijen, de Zaag-zalmen der zoete wateren
van het heete Amerika, enz. worden ook den mensch gevaarlijk. Andere leven van plantaardig voedsel. Het vleesch van
eenige uitheemsche soorten, van de geslachten der Stekelbuiken , (Tetrodon) en Papegaaivisschen (8carua) , heeft, somtijds
echter slechts tijdelijk, vergiftige eigenschappen.
De grootte der visschen is, even als bij de overige dieren,
naar mate der soorten, zeer verschillend. Er zijn er, die niet veel
meer dan een duim lengte bereiken, terwijl andere 10. tot 20
voet lang worden, en de Reuzenhaai hierin zelfs de Walvisschen evenaart. Overigens moet men bij de opgaven omtrent
de grootte van elke soort in het oog houden, dat de visschen,
even als de kruipende, en vele lagere dieren, bij toenemenden
leeftijd, die voor vele soorten zeer aanzienlijk is, in zekere
mate blijven voortgroeijen , dat ver weg de meesten gevangen
worden alvorens zij eene behoorlijke grootte bereikt hebben,
en dat men thans, door de gestadige uitoefening der visscherij,
van vele soorten slechts zeldzaam voorwerpen verkrijgt van de
grootte, in vroegere geloofwaardige geschriften vermeld.
Men onderscheidt de visschen, naar mate van hun verblijf, in zee- en zoetwatervisschen. Vele zoetwatervisschen sterven, wanneer zij in het zeewater geraken. Daarentegen zwem-
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men sommIge zeevisschen, b. v. de Zalm, de Elft e~z. de rivieren op, om voort te telen, en leven even goed in het zoete
als zeewater, hetgeen ook met andere zeevisschen , b. v. verscheidene platvisschen, plaats heeft. Sommige soorten leven in onderaardsche holen, andere zeUs in heete bronnen.
Alle wateren van den aardbol zijn, indien er geene buitengewone beletselen plaats hebben, met visschen bevolkt. Het
getal van soorten neemt intusschen, nabij de koude streken,
allengs af. Gelijk bij alle dierklassen , zijn ook de verschillende vormen dikwijls tot zekere gewesten beperkt. Zuid-Amerika b. v. heeft geene karpervisschen, maar daarentegen een
groot getal zoetwater-zalmvisschen; terwijl het omg~keerde in
Oost-Indie plaats heeft.
Onze V i s c h - F a u n a is, in vergelijking met die van vele
andere streken, niettegenstaande de naar evenredigheid zeer
matige, nagenoeg insulaire luchtgesteldheid der N t:derlanden ,
arm aan soorten; de redenen van dit verschijnsel zijn aan de
volgende oorzaken toe te schrijven. Wat de zoetwatervil'1schen
betreft, moet men ten eerste in het oog_ houden, dat het westelijk Europa, in dit opzigt, over het 'algemeen minder rijk
bedeeld is dan het oostelijk Europa, vooral het uitgestrekte
gebied van den Donau en de vele daartoe behoorende
meren met helder water en rotsigen' of steenigen grond, hetwelk eene menigte bij ons onbekende soorten van zoetwatervisschen oplevert, en daarbij ook nog nagenoeg alle onze soorten bezit. Ten tweede is het duidelijk, dat de soorten, die uitsluitend in heldere wateren met eenen zuiveren grond, of in
snelstrootnende rivieren en beken leven, zooals b. v. de verschillende Forellen-soorten, in een land als bet onze, hetwelk van gebergten ontbloot is en alleen het benedenste gebied aer rivieren,
of staande wateren bevat, niet voorkomen, en dat onze wate-
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ren slechts die soorten bezitten, welke op modderige gronden,
of in zacht stroomend water de voorwaarden van haar bestaan
kunnen vinden; en dit zijn grootendeels degenen, die ook de
wateren der hooger gelegene landen kunnen verduren. Met uitzondering der kuststreken der Oostzee, in welken boezem een
aanzienlijk gedeelte der visschen van de Noordzee niet doordringen, verkeeren wij. wat het getal soorten van zeevisschen
betreft, in vergelijking met andere kustlanden, in een even
groot, of nog grooter gemis dan ten opzigte der zoet watervisschen. De soorten, wier verblijf bepaald is tot eenen
rotsachtigen of steenachtigen grond, tot stil water, in voor
den wind beschermde inhammen of bogten, waar de zeeplanten. met de daarop levende wereld van kleine dieren, niet
telkens weggeslingerd worden, ontbreken bij ons ten eeuen
male, of verdwalen slechts toevallig in onze zee; terwijl dusdanige soorten aan de kusten van Groot- ijrittannië, en velen
zelfs aan de Westku~t van Scandinavië menigvuldig voorkomen.
Hierbij komt, dat ons eenvormig. vlak, onophoudelijk door de
branding geteisterd strand ten hoogste ongunstig is voor de
voortteling, niet slechts van vele vischsoorten, maar ook van
allerlei kleine dieren, die voor de visschen tot aas dienen, en
hieraan is, zonder twijfel, het gebrek aan onderscheidene soorten toe te schrijven. Bovendien belet Groot-Brittannië, als
een groote voormuur tusschen de Noordzee en den tegenover
liggenden Atlantischen Oceaan, dat eene menigte, de kusten vlm
het westeinde van Europa bewollende, vischsoorten herwaarts komen. De kusten van dezen staat bieden inderdaad eenen verbazenden rijkdom van soorten aan. Door zijne uitgestrektheid in
noordwaartsche rigting, dwalen tot daar niet zelden soorten af,
WIer verblijf de hoogere noordsche zeeën zijn. Door zijne geheel insulaire ligging is de luchtgesteldheid daar doorgaans
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veel zachter dan in andere, op

gel~jke

breedte gelegene landen.

en de temperatuur van het water wordt aan zijne westkust
verhoogd door de warmte, die de golfstroom gedurig aanvoert.
Deze omstandigheden, gepaard bij den rotsachtigclI aard der
meeste kusten van Groot-Brittannië, zijn zonder twUfel de oorzaak,
dat eene menigte vischsoorten, die de MiddelJandsche zee en
waarschijnlijk ook de kust van Portugal, ja zelfs de westkuat
van Afrika bewonen, hare woonplaats uitstrekken tot de westen zuidkust van Engeland, of die min of meer regelmatig
komen opzoeken, somtijds ook tot aan de oostkust verdwalen,
maar niet verder doordringen in de Noordzee. Onze kusten
daarentegen leveren deze voordeel en niet op, en kunnen uit
haren aard slechts aan die soorten tot verblijf strekken, die
voornamelijk op zandige gronden leven of aldaar haren kuit
komen schieten, of die door haar oponthoud op den bodem der
zee, of hare mindere grootte, geen gevaar loopen, bij eIken
zeestorm aan de kust te worden geworpen eu te stranden.
De mindere rijkdom van inheemsche vischsoorten wordt intusschen, ten minste in een huishoudkundig opzigt, daardoor
vergoed, dat vele dezer soorten en wel voornamelijk degenen,
die voor den mensch een voortrefl·elijk voedsel opleveren, bij
ons in zeer groot aantal van individus vOOl·komen, en dat wij bij de
voorregten van een kustland nog die hebben, welke de uitgebreide
rivier-delta's, waartoe ons rijk behoort, aanbieden. VaD nuttige soorten, i~ derhalve onze zee voornamelijk rijk aan eene
groote menigte der voortrefl·elijkste platvisschen; de Zuiderzee is de groote kom voor onze haringvangst in de onmiddelijke nabijheid van ons land. en de aldaar gevangen haring is
en blijft nog steeds het hoofd-produkt van dit water; onze rivieren worden, ter zake van de voortteling, bezocht door verschei- .
dene als voedsel zeer geschatte soorten van zeevisschen, zoo als
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de Zalm, de Elft, de Ansjovis en de Spiering, en deze verschijnen
veelal in zulk eene verbazende menigte, dat ook hare vangst
een gewigtigen tak van nijverheid uitmaakt; eindelijk zijn in
onze overige zoete wateren de smakelijkste soorten, zoo als
b. v. de Aal, de Baars, de Snoek, buitengewoon menigvuldig
en van den voortrefl·elijksten aard.
Daar de meeste visschen eetbaar, en in groote hoeveelheid te
verkrijgen zijn, trekt de mensch, in vele landen, evenveel of
zelfs meer voedsel uit deze dierklasse , dan uit eenige andere. De visscherijen. vooral de zeevisscherijen en die aan de
monden of het benedendeel der rivieren, zijn derhalve als een
hoogst gewigtige tak van nijverheid te beschouwen. die duizenden van handen bezig houdt, middelen tot levensonderhoud geeft en de welvaart bevordert. Er zijn intussschen allerlei oorzaken, waardoor de visscherijen van liev~rlede min
of meer achteruit kunnen gaan, gelijk dit b. v. met onze
zeevisscherij plaats heeft gehad. De studie der visscherijen heeft
derhalve, in nieuwere tUden, de aandacht meer dan ooit getrokken, en het is te hopen, dat dit moeijelijk vak, hetwelk,
even als alle soorten van vangst en jagt, het voornaamste
licht verkrijgt door eene naauwkeurige kennis der soorten, hare
levenswijze, zeden en verspreiding, of in een woord hare natuurlijke historie, en hetgeen eene geheel bijzondere beoefening
vereischt, steeds meer en meer opgehelderd worde.
De stelselmatige verdeeling der visschen, voornamelijk het
brengen dezer dieren onder hoofd-afdeelingen, biedt groote
lDoeijelijkheden aan. Gewoonlijk neemt men hij deze klasse twee
hoofdafdeelingen aan, te weten, die der zoogenaamde beenige

(088ei) en die der kraakbeenige visschen (Cnottdropter!loii) ,
. en verdeelt eerstgenoemde wederom in stekelvinnige (AcantMpter!lOii) en in zachtvinnige (Malacopter!lOii). Elk dezer afdee-
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lingen bevat een aanzienlijk getal fllmiliën. die wederom in geslachten en ondergeslachten afgedeeld worden.
Wij zullen ons in dit werk bepalen tot de korte uiteenzetting der soorten. van welke wij met volkomene zekerheid weten. dat zij in ons land aangetroffen worden. en die ik zelf
sedert het jaar 1825 in Nederland heb kunnen waarnemen.
Ons werk kan. ook om den voorgeschreven vorm. niets
anders bedoelen. dan den grondslag te leggen voor verdere
onderzoekingen. Deze intusschen dienen te berusten op uitgebreide verzamelingen. 'aangelegd naar den tegenwoordigen stand
der wetenschap. Om deze in eene. naar den eisch der zaak
gegevene tijdruimte daar te stellen, zijn de gewone middelen,
welke de regeringen voor zoodanige verzamelingen verleenen
kunnen of willen. niet toereikende. en de ontwikkeling van
dezen tak der wetenschap zal derhalve slechts zeer langzaam
plaats hebben.
Het getal schrijvers over de Nederlandsche visschen is uitermate gering. Men weet dat onze P. F. GRONOVIUS eene naamlijst der N ederlandsche visschen in de .A.cta Upaalenaia. 1741 •
blz. 67. uitgegeven heeft; dat eene door NOZE:M:AN vervaardigde
vertaling dezer lijst in de Uitgezocláe Pernandelingen, I,
blz. 145 tot 159. afgedrukt werd. en dat IJ. F. 'GRONovIUS

r

een vervolg op de lijst van zijnen vader, in diezelfde ernandelingen, blz. 324 tot 342. bekend maakte. Deze beide voortreffelijke mannen zijn de grondsteenleggers voor onze VischFauna, en indien een gedeelte hunner bepalingen en opgaven
onbruikbaar geworden is. zoo moet men dit minder aan hen
wijten dan aan den tijd waarin zij leefden, en is di t een noodzakelijk gevolg dier juistere en ruimere inzigten, die de tegenwoordige staat der wetenschap aan de hand geeft. HOUTTUIlN',
(Natuurlijlee Hiatorie der Dieren, deel I. stuk 7 en 8, Am-
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sterdam, 1764), ofschoon geen eigenlijke kenner van het onderwerp, heeft verscheidene belangrijke opmerkingen over de
visschen in zijn werk verzameld, hetwelk echter met Y~ei omzigtigheid dient te worden geraadpleegd. De Fauna,Belgica, die
in de Nat.

r erhandelingen

der Holl. MaatachapJYt) 'der TYeten-

achappen, deel XIII, 2 de stuk, afgedrukt werd, is eveneens
eene zamenstelJing, bij wier gebruik de kritiek gestadig dient
toegepast te worden. De Initia Faunae Groninganae, door
TH.

VAN SWINOERE~

zouden, bij meer uitvoerigheid en eene

hernieuwde bepaling der soorten, veel licht verspreiden over
de visschen onzer noordelijke provinciën. De afbeeldingen,
door

ANSI.IJN,

van Nederlandsche dieren, kunnen als ontleende

stof voor de wetenschap niet in aanmerking komen. Daarentegen bevat het, onder den titel van Yeralag der werkzaamheden 'Van de Vereeniging tot bevordering der 11lla1lilache Ic"t"!J0logie, 3 deelen, Arnhem 1847 tot 1850, door W. P.
DEN ENDE

VAN

gescht'even en uitgegeven werk, eene menigte voor-

trell'elijke opmerkingen over de visschen en de visscherijen van ons
land, en het is slechts te bejammeren, dat dit boek eene zoo
vroegtijdige staking ondervonden heeft. Eindelijk vindt men
ook in de gedrukte verslagen omtrent den staat der zee-visscherijen, door de commissie ad hoc bij de regering ingediend,
vele wetenswaardige llarigten over sommige nuttige zeevisschen.
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DE MAKREEL· VI SSCHEN.
(8 C 0 M: B RI).

De Makreelvisschen vormen eene in soorten buitengewoon
talrijke familie, die onderling veelvuldige verscheidenheden van
vorm aanbieden. Zij hebben een beenig, maar veelal sterk met
traan doortrokken geraamte. De werktuig.en der voortbeweging
zijn zeer ontwikkeld. De staart is veelal groot, zijne vin is
diep gevorkt. en de aarsvin, zoo als de zachte rugvin. zijn
somtijds in een aanzienlijk getal, niet door vliezen vereenigde
vinnetjes opgelost, hetgeen zeer kenschetsend is voor sommige
dezer visschen. Een ander in het oog vallend kenmerk is, dat
de zijstreep bij velen gedeeltelijk, of geheel door groote, harde
schilden bedekt is. Ook zijn bij de makreclvisschen, in het alge.
meen, de fijne geledingen der vinstralen duidelijker dan dit
gewoonlijk plaats heeft. Hun ligchaam is, somtijds slechts ge·
deeltelijk , met kleine schubben, of ook met eene gladde huid
bekleed. Bij velen is het oog, behalve in het midden, door eene
dikke halfdoorschijnende voortzetting der huid bedekt. De kieuwdeksels hebben gladde en ongewapende randen. Hun vleesch,
ofschoon zeer tranig, wordt als voedsel zeer gezocht. Bij velen
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is de grondkleur der bovendeel eu een fraai blaauw, hetgeen
op de onderdeelen in het zilverachtige overgaat. De zwemblaas
ontbreekt somtijds. Zij leven in de zee, en sommigen bereiken
eene aanzienlijke grootte.
Er zijn mij van onze kust slechts zes soorten van Makreelvissehen bekend geworden. Volgens vroegere berigteu zou men
intusschen ook de Th 0 n ij n, (Scomber t"'ynnuI) , onder de
inheemsche soorten moeten tellen; men geeft namelijk op, dat
er in 1765 een thonijn van 5 tot 6 voeten lengte in het
Wijkermeer gevangen werd, en dat de heer JACOBSE, in het
jaar na de overgaaf van Vlissingen aan de Engelsehen , deze
soort in groote menigte voor de Willemstad zag, waar zich
scholen van honderden vertoonden, waaronder men voorwerpen van 5 tot 6 voet lengte opmerkte. Dergelijke verschijnselen zijn intusschen als geheel .buitengewoon te beschouwen,
vermits de thoniju eigenlijk een bewoner' van de Middellandsche zee is, slechts zeldzaam aan de Atlantische kusten
van Europa voorkomt, en toevallig tot aau de kusten van GrootBrittannië, Noorwegen eu Jutland verdwaalt. Bovendien moet
meu in het oog houden, dat er nog eene tweede l:uropeesche
soort van thonijll! Scomber ala-longa, gekenschetst door hare
veel langere, tot aan den staart reikende borstvinnen bestaat;
dat juist deze soort in groote menigte in de Golf van Biscaja
voorkomt, waar zij van Mei tot October het voorwerp uitmaakt van eene uitgebreide visscherij, en dat de thonijnell
die, blijkbaar om de haring-scholen te volgen, iu de Noordzee
verdwalen, even goed, of welligt met meer waarschijnlijkheid,
tot laatstgenoemde soort, als tot den eigenlijken thonijn kunnen
behooren. Deze naauwkeul'ige bepaling dient intussehen vooraf te
gaan, alvorens men de eene of andere soort in de Fauna van een Jand
kan opnemen. - Overigens zijn de thonijnen in het algemeen te
herkennen aan de groot ere schubben, die het voorgedeelte van het
ligchaam als een naar achteren in verscheidene punten uitloopend
pantser bedekken. Ook stoot hunne eerste rugvin aan de tweede.
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De" overige zes aan onze kusten waargenomene soorten behooren tot een gelijk getal van geslachten, welke wij nu willen
behandelen.

DE MAKREELEN. SCOMBER.
De Mak ree 1e n zijn voornamelijk daardoor gekenschetst t dat
hunne aarsvin en zachte rugvin t behalve haar voorste gedeelte, opgelost is in een grooter of kleiner getal vinnetjes, die elk door eenen
enkelen zachten straal ondersteund worden. Het voorste gedeelte
der rugvin is door harde, maar dunne stralen ondersteund, en
bij velen, als een afzonderlijk geheel, afgescheiden. Even als de
haringen vereenigen zjj zich, in den tijd der voortteling, in
groote scholen, om zich, na dezen tijd, wederom in de zee te
verstrooijen. Indien men den thonijn nog niet onder de Nederlandsche visschen wil opnemen, die bovendien, met de aan hem
verwante soorten, onder een afzonderlijk ondergeslacht (Pn?/nnU8
genoemd) gébragt wordt, zoo blijft er voor onze ]'auna slechts
eene soort van makreel, meer bijzonder de gewone makreel
genóemd, over.

DE XAKREEI•• SCOYBER SCOYBER.

(Plaat 1, fig. 1).
De Mak ree I is een langwerpige viseh, die gewoonlijk
anderhalven voet lengte heeft en alsdan omstreeks twee pond
·weegt. De hoogte van zijn ligchaam bedraagt ongeveer een zesde
van zijne lengte, zonder de staartvin, en het geheele dier is
bovendien zijdelings zaamgedrukt. De eerste rugvin, die geheel
verwijderd is van de tweede, wordt duor twaalC harde t doch
zwakke stralen ondersteund. De aarsvin heeft, even als de haar
2
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gelijkende en tegenoverstaande tweede rugvin. een harde en
11 zachte stralen. maar beide worden opgevolgd door I) afzonderlijke vinnetjes, valsche vinnen genoemd. De buikvinnen
zijn tamelijk klein en een weinig achter de, haar in grootte
naderende, borstvinnen geplaatst. De staartvin is, gelijk bij
de meeste makreelvisschen, diep gevorkt, en hare beide lappen
zijn smal. Er zijn zeven stralen in het kieuwvlies aanwezig.
De onderkaak is een weinig langer dan de bovenkaak. De
schubben zijn zeer klein en zoodanig met de huid vereenigd, dat
zij slechts bij een naauwkeurig onderzoek in het oog vallen;
zij zijn een weinig groot.er en duidelijker op de wangen en
het achterhoofd, maar de overige deel en van den kop zijn geheel van schubben ontbloot. Er is een zijstreep aanwezig,
waarop men, digt bij de staartvin, twee kleine kielvormige uitsteeksels ontwaart. De zwemblaas ontbreekt bij deze en eenige
andere soorten van makreel en , hetgeen te meer opmerking verdient, daar dit werktuig bij nog andere soorten, en zelfs bij
den 8comber pneumatopltoru8 der Middellandsche zee, die overigens de allergrootste overeenkomst met ollzen gewonen makreel
heeft. aan wezig is.
De makreel valt zeer in het oog door zijne kleuren,
de bovendeel en zijn prachtig staalblaauw, hetgeen in het goudgroene en purperkleurige speelt en eenen fraaijen goudglans
vertoont. Deze tint wordt afgebroken door een dertigtal zwarte
gekronkelde dwarsstreepen. De zijden en onderdeelen van den
visch zijn prachtig zilver- of parelwit, met purper en goudglans;
deze tint strekt zich ook uit over de valsche vinnetjes der
aarsvin. De overige vinnen zijn grijs van kleur. Voornoemde
prachtige tinten verliezen intusschen allengs, na den dood;
haren glans en speling. De tanden zijn niet groot, konisch,
puntig en langs den rand der kaken op eene rij geplaatst.
Men ziet er twee rijen kleinere aan de gehemeltebeenderen
en eellige enkele aan het ploegschaarbeen.
De makreel wordt van April tot Mei, dus gedurende den gehee-
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len tijd, dat. hij, in groote scholen vereenigd, gezellig naar oC van
de streken vertrekt, waar de voortteling plaats heeCt of aldaar vertoeft, aan de Zuid- en Atlantische kusten van ons werelddeel aangetroffen" en alsdan, opzettelijk in groote menigte, in de geheele
Middellandsche zee en in het Kanaal, zoowel door de visschers van
de Zuidkust van Engeland, als door Fransehen gevangen. Onze
visschers vangen de makreel slechts van tijd tot tijd, in de maanden J ulij en Augustus. wanneer er enkele scholen aan onze
kust voorbij trekken. Hetzelfde heeCt plaats aan de kusten van
Jutland, en aan de Zuidwestkust van Scandinavië. Hij komt
ook in de Oostzee voor en wordt er, oCschoon slechts bij uitzondering, in groote scholen aangetroffen.
De makreel wordt in sommige streken, b. v. in Frankrijk,
als een hoogst lekkere visch geprezen, terwijl men hem in de meeste
overige landen juist niet bijzonder roemt. Intusschen schijnt
het waar te zijn, dat die, welke men in het Kanaal vangt,
en waarmede een groot gedeelte van Frankrijk verzorgd wordt,
de voorkeur verdienen boven die van andere streken. Ook is de
smaak van het vleesch niet in alle jaargetijden even lekker, en moet
men niet vooringenomen zijn tegen de fijne traanachtige olie,
waarmede alle deelen van het dier en dus ook zijn vleesch
doortrokken zijn.
De oude romeinsche schrijvers maken dikwijls gewag van
dezen viseh, dien zij 8comlJer noemen. De Romeinën bereidden uit de ingewanden en het bloed van den makreel en
andere visschen, oC uit de geheele visschen zelve, eene soort van
saus, die zij voor zeer lekker hielden en zeer duur betaalden. Zij werd, volgens Pt.HilUS, Garum genoemd, omdat de
Grieken, van wie dit gebruik ontleend was, den viseh, waaruit '
deze het Jarum bereidden, Garon noemden. Nog in de zestiende
eeuw vond BEI,ON het garum als een gewoon artikel van verkoop te Constantinopel, en RONDEJ.ET maakt er gewag van
als eene te dier tijd in het zuidelijk Frankrük gezochte lekkernij. De bereiding daarvan schijnt eenvoudig hierop neder
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te komen, dat men deze visschen or honne deelen, met eE'ne
geëvenredigde hoeveelheid zout, in potten liet oplossen en alsdan het vocht (garrem ) daarvan aftapte. Wanneer de makreel
bij deze bereiding de voorkeur boven andere visschen genoot, is
waarschijnlijk de oorzaak daarvan, dat het vleesch van dezen
visch zeer tranig is, en spoediger en volkomener oplost dan dat
van andere v1sschen.
De makreel is een vlugge, krachtige visch, die zich met
jonge haringen, sprotten, ansjovis en andere kleine visschen
schijnt te voeden. Over de voortteling dezer visschen weet
men zeer weinig. Wanneer zij tegen de maand Mei in het
Kanaal verschijnen, is bij allen de kuit or hom ontwikkE'ld, en
dit duort voort tot in het begin van Junij: later zijn zij leeg.
De jongen, die men iu het najaar vangt, zijn 3 tot 4 duim
lang; zij bereiken reeds in het volgende voorjaar de grootte van
een haring, schijnen schielijk te groeijen en nog in het zeIrde
jaar voort te telen.

DE H ORB - MAKRE E LE N. CA RANX.
Men kan dezen naam in het algemeen geven aalt alle Makreelvisschen, wier zij streep , gedeeltelijk or geheel, met somtijds tot stekels verlengde schilden bedekt is, en in het bijzonder aan die soorten welke een langwerpig ligchaam, en zeer
groote. stekelachtige schilden aan de zij streep hebben; onder
deze behoort ook de eenige inheemsche soort. Dit is

DE HORS.

CARANX TRACHURUS.

(Plaat 1, fig. 2.)
DeHors,die ook Hars, Ars en somwijlen Marsbanker
genoemd wordt, heert in zijne grootte en uiterlijke gestalte in het
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algemeen, overeenkomst met drn makreel; maar zijn ligchaam
is hooger en minder rank, zijne vinnen vertoonen grooteafwijkingen; bovendien doet hem de gepantserde zijstreep, even als zijne
geheel andere kleuren dadelijk onderscheiden.
De beide rugvinnen van den hors staan zoo digt bij elkaar,
dat zij met haren wortel zamenstooten. De borstvinnen reiken
tot aan de aarsvin. De korte buikvinnen zijn een weinig achter de borstvinnen geplaatst. De aarsvin heeft een harde en 26
zachte stralen, en wordt door twee losse stekels voorafgegaan.
De zachte rugvin is naar voren een weinig meer verlengd dan
d~ aarsvin, en heeft 33 stralen. waarvan de eerste hard is. In
de eerste rugvin ontwaart men 8 harde stralen. Het kieuw vlies
wordt door 7 stralen ondersteund. Het Jigchaam is met zeer
kleine schubben bedekt , die echter op de kaken en grootendeels ook op de kieuwdeksels ontbreken. en langs de zijstreep
vervangen worden door een zeventig-tal hooge, maar zeer korte
schilden. Deze streep loopt langs de ûjden van den rug, daalt
echter aan het eind van den romp benedenwaarts, en strekt zich
vervolgens, langs het midden van den staart, in eene regte
lijn tot san de staartvin uit.
De tanden, aan de kaken eene lij, aan het gehemelte verscheidene rijen vormende, zijn zoo fijn, dat men ze eerder voelen
dan met het bloote oog onderscheiden kan.
De hors is op de bovendeelen blaauwachtig olijfgroen, op
de onderdeelen zilverachtig wit. De vinnen zijn grijsachtig, en
aan het kieuwdeksel ontwaart men eene zwarte vlek.
Deze visch, die niet veel meer dan een voet lengte bereikt,
wordt, meerendeels van April tot Augustus, in groote scholen vereenigd, in de Middellandsche zee, het Kanaal en de
kusten van Groot-Brittannië, aangetroffen. Men neemt hem alsdan, ofschoon meestal in geringe menigte of enkel, langs onze
kusten, die van Denemarken, en de Zuidwestkust van Scandinavië waar. Intusschen werden er ook voorwerpen te Madera
gevangen, en anderen, van de Kaap de Goede Hoop. Australië
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en de kusten van Amerika, bieden slechts een gering onderscheid aan met den hors uit de zeeën om Europa. Het vleesch
van dezen visch wordt zeer gering geacht. Hij voedt zich in
het algemeen van vischbroed en kleine visschen. De tijd der
voortteling heert in den zomer plaats, maar er is hieromtrent
niets naders bekend.

DE ZW AARDVISSC HEN. XIP H IA S.
De Zw a a r d v i s s c hen zijn dadelijk te herkennen aan hunnen in een buitengewoon lang, zwaardvormig uitsteeksel uitloopenden snuit. Zij bereiken eene zeer aanzienl~jke grootte. Er
is slechts een klein getal soorten van dit geslacht bekend; in
de zeeën om Europa komt er slechts eene voor. Dit is

DE

ZWAARDVISCH.

XIPRIAS GJ,ADIUS.

(plaat 1, fig. 8 en 4).
Het ligchaam van den Z wa a r d v i s ch vertoont nagenoeg
dezelfde gestalte als dat des makreels, maar zijn zoogenaamd
zwaard, het gebrek aan buihinnen, de lage plaatsing der borstvinnen en de eigenaardige gesteldheid der rug- en aarsvinnen,
die in den jeugdigen leeftijd geheel anders zijn dan later, kenschetsen hem oogenblikkelijk onder al de overige inheemsche
visschen.
Het zwaard, hetwelk voortgebragt wordt door eene regte, van
boven naar onderen afgeplatte, en volkomen op een zwaard gelijkende verlenging der bovenkaken, neemt omst.reeks een derde
der geheele lengte van het ligchaam in. Dit ligchaam is met
buitengewoon kleine schubben bedekt, en aan weêrszijde aan
het einde van den staart van eene kiel voorzien. De staart-
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vin IS In twee zeer groote lappen verdeeld. De borstvinnen zijn
zeer laag geplaatst. De buikvinnen ontbreken geheel en al, maar
bij de uitheemsche soorten zijn er daarentegen een paar zeer
kleine aanwezig. Bij de jonge voorwerpen ontwaart men slechts
eene, vooral aan haar voorste einde tamelijk hooge rugvin, die
boven de kieuwdeksels begint en op een en tamelük kleinen afstand van het einde des staarts ophoudt; de aarsvin is lager,
maar strekt zich naar achteren nagenoeg even ver uit. Met den
tijd slijten echter deze vinnen allengs gedeeltelijk af, en men
ontwaart eindelijk 2 rug- en evenveel aarsvinnen: van beiden
blijft namelijk slechts het voorste en achterste gedeelte over,
en deze achtergedeelten der beide vinnen zijn buitengewoon
klein. De jongen hebben bovendien het ligchaam met kleine
snijdende knobbeltjes bezet, die echter reeds verdwijnen, wanneer de visch eene lengte van ongeveer :3 voet bereikt heeft. Er
zijn 7 I:Itralen in het kieuw vlies aanwezig. De tanden zijn zoo
klein, dat zij zich slechts als eene ruwheid voordoen. die men
aan de kaken en het gehemelte waarneemt, en die met toenemenden leeftijd geheel verdwijnt.
De zwaardvisch heeft eene aanzienlijke grootte. De meesten
die gevangen worden. zijn 6 tot 8 voet lang; men treft er
intusschen ook van twaalf voet aan; sommigen beweren zelfs, er
van 15 tot 20 voet lengte gezien te hebben.
De bovendeelen van den zwaardvisch zijn zwartblaauw, de
onderdeelen zilverachtig wit.
De zwaardvisch sch~nt bij uitstek een bewoner der Middellandsche zee te zijn; hij wordt het meest bij Sicilië aaugetroften. Te Nice en Genua brengt men er het geheele jaar
door, maar vooral in het voorjaar, op de markt. Hij verdwaalt
echter ook aan de kuststreken van noordelijk Europa, en wordt
van tijd tot tijd aan de noordkust van Frankrijk, aan de kusten
van .Engeland en de onzen, aan die van Denemarken en zelfs
in de Oostzee gevangen. Intusschen behooren dusdanige voorbeelden aan onze kusten onder de uitzonderingen, die somtijds in
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vele jaren lang geen plaats hebben. Aan de kust van Sicilië,
bij den Pharus, werd reeds ten tijde der oude Romeinen de
vangst op dezen visch geregeld uitgeoefend, en dit heeft ook
thans nog plaats. Het vleesch der jongen wordt versch gegeten, dat der oudere ingezouten.
Men zegt, dat ue zwaardvisch gewoonlijk paarsgewijze leeft.
Hij voedt zich van allerlei kleinere visschen; maar het schijnt
on\\"aar te zijn, dat hij, zooals men beweerd heeft, de thonijnen vervolgt en met zÜn zwaard dool·boort. Daarentegen loopt
hij, gelijk dit uit verscheidene voorbeelden blijkt, somtijds,
maar waarschijnlijk bij toeval, met zulke kracht tegen schepen,
dat zijn zwaard de planken doorboort, ofschoon het gewoonlijk
bij deze gelegenheid afbreekt.

DE KONINGSVISSC HEN. LAMPRIS.
Daar er van dit geslacht slechts eene soort bekend is, zoo verwijzen wij, ten opzigte der kenmerken tot haar. Het is

DB KONINGSVISCH. J• .A.Jf.PRIs GUT',r.A.'l'US.

(Plaat 1, fig. 5.)
De Kon i n g s v i s c h is opmerkelijk door zijnen vorm, zijne
grootte en de allerprach tigste kleuren, waarmede hij versierd
is. Hij nadert in het algemeen, onder de inheemsche visschen,
het meest aan de Zonnevisschen (ZeU8); maar de grondvorm
is bij beiden zoo gewijzigd, dat zij voor den oppervlakkigen
beschouwer in het geheel niet in het oog valt.
De omtrek van het ligchaam is eirond. Ofschoon zijdelings
zamengedrukt is het dik. De rugvin begint boven de borstvinnen
en strekt zich tot aan het smalle, korte achtergedeelte van den
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staart uit: ZIJ 19 in het algemeen laag, maar verheft zich van
voren tot eene aanzienlijke punt; zij wordt door ruim 50 zachte
stralen ondersteund. De aarsvin is doorgaans laag: zij eindigt tegenover de rugvin en heeft nagenoeg 40 stralen. De zeissenvormige van 14 stralen voorziene buikvinnen liggen omstreeks
op de helft der onderzijde van den visch. De borstvinnen hebben ongeveer de grootte der buikvinnen. De staartvin is in
twee lappen verdeeld. De zijstreep is S vormig en nadert
van voren tot den rug. De kaken kunnen een weinig vooruitgeschoven worden. Het kieuwvlies vertoont 7 stralen. Er schijnen geene tanden aanwezig te zijn. De schubben zijn zeer klein
en fijn, en vallen zeer gemakkelijk uit.
De ·kleuren van dezen visch zijn, bij versche voorwerpen,
allerprachtigst en spelen in alle tinten van den regenboog.
De rug en bovenkop zijn alsdan staalblaauw. Deze kleur neemt
echter, hoe meer zij de zijden nadert, een rooden gloed aan
en gaat hier allengs in eene hoogst fraaije rosétint met parelmoer-glans over, die zich ook over alle verdere onderdeelen
verbreidt. Het geheele ligchaam is bovendien met ronde, tamelijk regelmatig verdeelde, als het fijnste gepolijste zilver glanzende, vlekken bezaaid, die echter op den kop kleiner zijn dan
op de overige deel en. Al de vinnen zijn prachtig ponceau.-rood,
en het oog vertoont de kleur van gepolijst goud.
De koningsvisch bereikt eene lengte van 3 tot 4 voet, Jln
wordt meer dan honderd pond zwaar. Hij schijnt voornamelijk
de zeeën van het noorden van Europa te bewonen. werd echter ook in de Middelandsche zee aangetroffen. De IJslanders
kennen hem zeer goed onder den naam van Gudlags (Goih-salm).
dien hij reeds in de Edda draagt. Illtusschen schijnt hij in de
diepte der zee te leven. en onder de in individu's weinig
talrijke soorten te behooren; want de vangst van een dezer
visschen behoort overal onder de zeldzame verschijnselen. Toen
er bij Dieppe en aan de kust van Provence gevangen werden.
herillnerden zich zelfs de oudste visscherlieden niet. hem ooit
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gezien te hebben. en dit heeft meestal ook in andere streken
plaats. Men kan dan ook inderdaad de voorbeelden van eene
dergelijke vangst gemakkelük optellen. Behalve in IJsland,
werden er aan de kusten van Groot-Brittannie, voor zoover dit
opgeteekend werd, hetgeen intusschen bÜ zoo vreemde verschijnsels meestal geschiedt, sedert eene eeuw, ongeveer een tiental gevangen. Aan andere kusten schijnt deze visch nog veel
zeldzamer voor te komen. Men kent inderdaad slechts twee
zoodanige gevallen in de Middellandsche zee, twee aan de noordkusten van Frankrijk, een drietal aan de kusten van Noorwegen, even weinig aan die van Denemarken, en twee aan onze
kust. Het geraamte van een dezer werd in 1822 door BAKKER
te Groningen beschreven; de tweede werd ons in 1840 door
Noordwijksche visschers gebragt.
De koningsvisch voedt zich met andere kleinere visschen;
voor het overige is er niets over zijne levenswijze bekend.

DE ZON NE V I SS C HEN. ZE U S.
De Zon n e v i s s c hen hebben een zijdelings sterk zamengedrukt maar hoog ligchaam, welks omtrek zich ongeveer als
een langwerpig eirond vertoont. De kop is zeer groot, de oogen
zijn hoog geplaatst, de mondopening is ruim, de kaken kunnen
sterk vooruit geschoven worden, en zijn met een streepje van
zeer fijne tanden gewapend, terwijl men er ook een klein getal in het ploegschaarbeen ziet. De romp en staart zijn, langs
hunnen omtrek met beenplaatjes bezet, die tevens met stekels gewapend zijn. De buikvinnen zijn groot, en het voorgedeelte der rug- en aarsvinnen wordt door lange stekels ondersteund; de vliezen der rugvin loopen in zeer lange draden uit.
Deze visschen, van welke men slechts een klein getal soorten
kent, bewonen de zeeën om "Europa en Japan. In onze zeeën
wordt er slechts eene soort aangetroffen. Dit i!l
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DE

ZONNEVISCH.

ZEUS

FABER.

(Plaat 2, fig. 1.)
De Zon n e v i s c h, die ook S t. Pi et ers v i sc h genoemd
wordt, is van een tot twee voeten lang, en de hoogte van zijn
ligchaam bedraagt méér dan de helCt, terwijl de kop nagenoeg
de helft dezer lengte inneemt. De romp en staart zijn in hunnen omtrek, aan weerszijde, met eene rij van been en plaatjes
bekleed. die tevens met stekels gewapend zijn. De borstvinnen zijn klein, de staartvin is groot, maar beiden zijn afgerond. De buikvinnen reiken tot aan het zachte gedeelte der
aarsvin. en zijn zamengesteld uit een harde en 5 zachte stralen. De
rugvin begint niet ver achter den kop, en loopt tot aan het vrije
gedeelte van den staart; haar voorgedeelte bestaat uit een tiental
lange stekels, welker vliezen tot dunne draden verlengd zijn, die
over den staart heenreiken. Het zachte gedeelte is ta~elijk
laag, afgerond en door ongeveer 23 zachte stralen ondersteund. De aarsvin is zamengesteld uit een voorgedeelte met 4
harde stralen, en een achtergedeelte, hetwelk in grootte en
gedaante met de zachte rugvin overeenkomt. Het kieuw vlies vertoont 7 stralen. ])e kop is met eene naakte huid bekleed;
maar de wangen zijn, even als de romp en staart, met zeer
kleine schubben bedekt. De zijstreep loopt nagenoeg evenwijdig
met de ruglijn.
De kleuren van den zonnevisch zijn eenvoudig, en bepalen
zich tot een blaauwachtig grijs. hetgeen op de onderdeelen
lichter is en op de bovendeelen in het bruine speelt, en eene
zwarte tint. die de vliezen der buik- en harde rug- en aarsvinnen inneemt en zich aan weerszijde, op het midden van het
ligchaam, als eene ronde, zwarte met eellen witten en zwarten
kring omzoomde, vlek vertoont. Met den leeftijd echter verdwijnen deze kringen veelal, en ook de vlek zelve is onduidelijker en minder bepaald.
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De zonnevisch wordt in de Middellandsche zee, in de zeeën
van het westelijk Europa en in de Noordzee aangetroffen. Noordelijk schijnt hij niet verder te gaan dan Ierland, wordt
daarentegen zuidelük tot Madera gevonden. Daar hij veelal
enkel en in kleinen getale voorkomt, zoo wordt hij I!lechts bij
gelegenheid gevangen, hetgeen ook van tijd tot tijd in onze
buitenlek plaats heeft. Hij voedt zich met kleine visschen.
HU is in sommige streken, b. v. in Engeland. in Rome. in Spanje
zeer gezocht en wordt door sommigen aan den tarbot voorgetrokken; bij ons en in Frankrijk wordt hij niet geacht.
In de Middellandsche zee komt, behalve de gewone soort
nog een tweede, Zeu8 pU'Ilgio voor. die vooral gekenschetst is
door eenen grooten, op het schouderblad uitstekenden doorn.

DE BRAMEN. BRAMA.
De Bra me Jl hebben een langwerpig, zijdelings sterk zamengedrukt ligchaam. eene lange rug- en aarsvin zonder "tekels;
alle deel en van het ligchaam en zelfs gedeeltelijk de vinnen
zijn met schubben bedekt.; de snuit is kort en de mondopening
naar boven gerigt. In ons werelddeel wordt slechts eene soort
aangetroffen. Dit is

DE

BRAAK. BRAKA

RAIl.

(Plaat 1, fig. 6).
De Braam, die veelal Zee-brasem genoemd wordt, en in
Frankrijk den naam draagt van Cutagnole, is een visch, die
tot twee voeten lengte bereikt en wiens ligchaam alsdan meer
dan eenen voet hoogte heeft, maar sterk zijdelings zamengedrukt il!. De kop is klein, en boven het oog bultvormig. De

\.
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snuit is zeer kort. De mondopening is schuins naar boven gerigt en de onderkaak steekt voor de bovenkaak uit. Beide zijn
met verscheidene rijen van tamelijk kleine, puntige tanden gewapend, en men ontwaart er ook eene in bet gehemelte. De
oogen zijn groot. Het kieuwvlies heert 7 stralen.
De borstvinnen reiken tot aan het einde van het eerste derde
gedeelte der aarsvin; de buikvinnen zijn klein. De rugvin neemt
het grootste gedeelte van den rug in, en vormt naar voren eene
driehoekige punt, van de dubbele hoogte der overige vin. De aarsvin herhaalt den vorm der rugvin, maar zij is korter. De staartvin
loopt in twee lange lappen uit. Alle vinnen hebben zachte stralen.
Het geheele ligchaam is met tamelijk kleine schubben bedekt.
De zijstreep verloopt evenwijdig met de ruglijn. Deze visch
is tinkleurig met zilverglans, hetgeen op den rug in het bruine
speelt. De borst- ell buikvinnen zijn geelachtig, de overige
vinnen bruin.
De braam wordt vrij menigvuldig in de Middellandsche zee
aangetroffen, waar hij het geheele jaar door gevangen wordt;
hij is aldaar als een lekkere visch zeer gezocht. Aan de tegenovergestelde kustlanden van Europa komt hij slechts enkel
voor. Intusschen werd hij, volgens YARRELL, herhaaldelijk aan
vele kuststreken van Groot,-Brittannië gevangen; men nam hem
waar aan de noordkusten van Frankrijk, en ook onze visschers
brengen van tijd tot tijd een enkel voorwerp aan wal. Ook aan
de westkul!t van Denemarken en de zuidwestkust van Scandinavië werd'en, volgens KROYER en NU.SSON, eenige malen, na
sterke stormen, voorwerpen van deze soort waargenomen, en
een werd er zelfs aan de Pommersche kust gevangen.
Over de levenswijze van dezen visch is niets bekend, dan
dat bij in den zomer voortteelt, maar alsdan veelal, ten gevolge der vele ingewandswormen, welke men bij hem vindt,
mager is; dat daarentegen zijn vleesch in den wintertijd saprijk en smakelijk is, en dat hij zich gezellig in diepe rotsachtige plaatsen ophoudt.
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vleezig. De tanden zijn kegelvormig en nemen in grootte af,
naar mate men het achtergedeelte van de kaken nadert. Er zijn er
aan weerszijde van elke kaak in eene rij ongeveer 10 aanwezig, maar deze wordt naar binnen door een minder getal van
kleinere tanden opgevolgd. Het gehemelte is ongewapend;
daarentegen ontwaart men aan de kéelgatsbeenderen twee rondachtige, met kleine tanden geplaveide platen.
De borstvin is afgerond en heeft omstreeks dezelfde lengte
als de buikvinnen, die een weinig meer naar achteren geplaatst
zijn. De aarsvin is slechts uit 12 stralen zamengesteld, van
welke de drie eerste hard en kortp.r zijn. De staartvin is breed
en aan haar einde regt. De rugvin begint boven den wortel
der borstvin en eindigt aan het begin van het achtereinde des
staarts , hetgeen echter tamelijk hoog is: zij bestaat uit een
lager. door 20 tot 21 harde stralen ondersteund voorgedeelte,
terwijl het korte, maar hoogere achtergedeelte slechts 10 stralen, die allen zacht. zijn, vertoont. Het kieuwvlies heeft 5 stralen.
De romp, staart, wangen en het kieuwdeksel zijn met' tamelijk kleine schubben bedekt. De zijstreep maakt, onder de
zachte rugvin, eene schielijke bogt naar onderen, zonder echter
afgebroken te zijn.
De grondkleur van den lipvisch is, in het leven, op de
bovendeelen een fraai groenblaauw, hetgeen aan de zijden,
steeds ligter wordend, allengs in het parelmoerachtig wit der
onderdeelen overgaat, en zich op de vinnen als zuiver blaauw vertoont. Deze kleur is op alle voornoemde deelen, door eene netachtige roode or oranjekleurige teekening afgebroken, en ook de stralen der borstvin zijn geelrood. De mond van binnen en de
bovenlip zijn rood; de onderkaak is wit. Deze kleurverdeeling
is intossehen aan veelvuldige toevallige afwijkingen onderworpen. hetzij door dat de kleuren verschillende tinten vertoonen,
hetzij dat de netvormige teekening min of meer onregelmatig
is aan sommige deelen geheel ontbreekt of in vlekken zamenloopt.
I
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De Jipvisch bewoont de rotsachtige kusten van Groot-Brittannië, het noordelijk Frankrijk, en Noorwegen, noordelijk tot
Bergen. Hij komt ook enkel in het Kattegat voor. Aan onze kusten schijnt hij slecbts b~j uitzondering te verdwalen; ik heb er
slechts een voorwerp gezien, hetwelk, door de visschersschuiten aangebragt, door mij, in Ju]ij 1845, te Katwijk op zee
gekocht werd.
De naam Beruylta, welken deze visch in Noorwegen en Zweden draagt, werd door ASCANIUS ook als bijnaam in de wetenschap ingevoerd. Hij houdt zijne standplaats aan de van st.eile
klippen voorziene rotsachtige kusten. in plaatsen waar veel
zeewier groeit, !aaronder hij zich verschuilt. Zijn voedsel
bestaat uit krabben en andere schaaldieren. Hij bijt gretig aan
den l1aak. De kuit wordt in de maand April geschoten, en men
ziet de jongen van ruim een duim lengte, gedurende den
zomer op ondiepe plaatsen.
Eene andere soort uit dezelfde streken als de lipvisch, maar
vooral menigvuldig bij Bergen aan de kust van Noorwegen en
bovendien de Middellandsche zee bewonende, werd tot heden
nog niet langs önze kusten aangetroffen. Zij is gemakkelijk te
onderscheiden door hare rugvin, die een kleiner getal (16 tot
17) harde, maar daarentegen een grooter getal (13 tot 14)
zachte stralen heeft. Bovendien is niet slechts hare kleur in
het algemeen zeer verschillend, maar de beide seksen bieden ook
hieromtrent eene groote onderlinge verscheidenheid aan, vooral
doordien het wijfje langs de bovenzijde van den staart van 3
groote zwarte vlekken voorzien is, die b~j het mannetje ontbreken. Deze soort draagt den naam van :bahru8 miZJtu8, door
LINNÉ aan het mannetje gegeven. Bovendien werd het mannetje onder de bijnamen van Uneatu8, '/Jetula en coeruleU8 beschreven, terwijl men aan het wijfje die van carneU8 en trimaculatu8 gaf.
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DE OMBERVISSCHEN.
(8 CIA E N A E.)

De 0 m b e rv i s s c hen doen, wat hunne uiterlijke gestalte
Baarsvisschen denken; maar hun
betreft, min of meer aan
kop is steeds, somtijds zelfs tot op de kaken, met schubben
bedekt; hun gehemelte is van tanden ontbloot; het kieuwdeksel
is meestal ongewapend, en hunne zwemblaas is dikwijls zeer
zamengesteld.
Deze familie bevat een groot getal van soorten, die in alle
. zeeën, maar voornamelijk in die der heete gewesten aangetroffen worden; zij worden in een aanzienlijk getal geslachten
verdeeld.
Aan onze kust komt slechts eene soort voor, die tot de
eigenlijke ombervisschen behoort. Dit is

ne

DEO MB E R V I SC H.

S CIA E N A

A Q lJ I I. A.

(Plaat 2 I fig. 3.)
De 0 m b e r v i s c h, door onze visschers gemeenlijk Zeebaars,
door de franschen Aigle of Maigre genaamd, ofschoon deze
naam aan eene geheele andere soort toekomt, is een visch van
aanzienlijke grootte, vermits hij eene lengte van 6 voet bereikt en alsdan omstreeks 100 pond weegt.
Het lijf, ofschoon zijdelings zamellgedrukt. is dik in vergelijking met zijne geringe hoogte, die naar. evenredigheid aanzienlijk geringer is dan die van den B a ars. De lengte van den
kop evenaart ongeveer de hoogte van den romp. De mond is
tot onder het oog gespleten. De schubben zijn tamelijk klein,
3
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en bedekken niet alleen den staart en den romp, maar ook den
geheelen kop. De zijstreep loopt evenwijdig met de ruglijn.
De kaken zijn met eene rij van puntige en gekromde tandengewapend; in de bovenkaak worden zU, langs de binnenzijde,
vergezeld door eene rij van kleinere tanden, terwijl er in de
onderkaak dergelijke kleinere tanden tusschen de groote geplaatst zijn. Het kieuwdeksel heeft 7 stralen. De groote, lansvormige zwemblaas is, langs haren geheelen omtrek, van franjeachtige aanhangsels voorzien.
Er zijn twee rugvinnen aanwezig: de eerste bestaat uit 10
stekels; de tweede uit ongeveer 27 zachte stralen, die door
een harde voorafgegaan worden. De aarsvin is klein en slechts
uit 9 stralen gevormd, van welke de voorste alleen hard is.
De staartvin is aan het einde regt. De buikvinnen zitten een
weinig achterwaarts van ~e borstvinnen, en zijn een weinig kleiner dan deze, die hoogstens de lengte van den kop, zonder
den snuit, bereiken.
Levend heeft de ombervisch eene grijze kleur met zilverglans, die op de onderdeelen meer witachtig wordt, terwijl
zij op den rug eenigzins donkerder is eu in het bruine trekt.
De eerste rugvin is, even als de borst- en buikvinnen roodach tig; de overige vinnen trekken naar het bruin.
De ombervisch wordt algemeen in de Middellandsche zee
aangetroffen; hij komt ook, ofschoon in klein getal, aan de noordkust van Frankrijk en in de zeeën van Engeland voor
er wordt ook van tijd tot tijd een enkel voorwerp aan onze
kust gevangen, waar hij, in elk geval, onder de toevallig
verschijnende soorten behoort. Het schijnt ook niet, dat hij
zich oostelijk tot aan de kusten van Denemarken en Scandinavië begeeft, vermits de schrijvers der Fauna van deze landen
geen gewag van hem maken.
In de streken, waar hij meer algemeen voorkomt, wordt hij
dikwijls in kleine scholen aangetroffen. Deze visschen geven
een knorrend geluid van zich, hetwelk men tot op eene
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aanzienlijke diepte verneemt. In Italië was hetvleesch van
deze soort vroeger zeer gezocht; bij ons wordt het, daar
het grof is, niet geacht, ofschoon het eenen aangenamen smaak
heeft.

D E ZEE - BRA S EMS.
(SPARI.)

De Zee bra se m s vertoonen, in huune uiterlijke gestalte, overet'nkomst met de baars- en ombervisschen. Zij hebben dunne
en getande schubben, die echter meestal op den snuit en somtijds op den geheelen kop ontbreken. De mondopening is
veelal klt'in. De tanden zijn bij velen kegel- of zelfs tepelvormig, en de voorsten nemen dikwijls de gedaante van snijtanden aan. De kieuwdeksels zijn ongewapend, en het ~ieuw
vlies is bij de meesten van 6 stralen voorzien. Velen leven
gedeeltelijk, of geheel van planiellstofl"en.
Deze visschen zijn vooral in de zeeën der heete gewesten
te huis. Zij zijn menigvuldig in de Middellandsche zee, worden noordelijk tot aan de west- en zuidkusten van GrootBri ttanllië aangetroffen, schijnen echter meer oostelijk slechts
als toevallig verdwaald voor te komen. Aan onze kusten werd
sleclJts eene soort opgemerkt, die tot het ondergeslacht Pa ge 1I u s behoort. Dit is

DE ZEE-BRASEM.

PAGELLUS

CENTRODONTU~

(Plaat 2, fig. 4.)
De Zee bra s e m, die door de franschen Ze Rou88eau genoemd wordt, bereikt eene lengte van anderhalven tot twee
3*
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voet. De omtrek van zijn ligchaam hetwelk dik, Dlaar zUdelings zamengedrukt is, vormt een zeer langwerpig eirond. Het oog is groot,
de mondopening tamelijk klein. De kaken zijn van voren met
fijne, haakachtige tanden gewapend, van welke die der buiten rij
een weinig grooter zijn dan de overigen; aan de zijden ziet
men eenige Jijen ronde tanden. Er zijn ook stevige haakachtige tanden aan de keelgatsbeenderen en fijne aan de kieuwbogen aanwezig. De schubben zijn tamelijk klein; zij bedekken ook het grootste gedeelte van den kop. De zijstreep
verloopt evenwijdig met de ruglijn. Het kieuwvlies heeft 6
stralen.
De rugvin is tamelijk laag, en heeft 12 harde en evenveel
of 13 zachte stralen. Aan de aarsvin telt men 3 harde en 12
zachte stralen. De staartvin is niet diep gevorkt. De borstvinnen zijn afgerond en reiken tot aan de aarsvin. De buikvinnen, onder de borstvinnen geplaatst, zijn veel kleiner dan
deze, en hebben eene harde en 5 zachte stralen.
Levend heeft deze visch eene fraaije rosékleur met zilverachtigen glans, die echter op den buik in het witte overgaat. Men ontwaart, aan weêrszijde van den schouder, eene
groote zwarte vlek. De vinnen zijn eveneens rosékleurig , maar
de ru/{-, aars- en staartvinnen trekken in het gele.
De zeebrasem wordt menigvuldig in de Middellandsche zee
aangetroffen en komt ook aan de noordkust van Frankrijk en
de zuidkust van Engeland vrij algemeen voor. Verder oostelijk
schijnt hij slechts enkel en toevallig tot aan de westkust van
. Denemarken en Scandinavië te verdwalen. In ons land weet ik
slechts van twee voorwerpen, door de visschers van Katwijk in J ulU
1844 !:n Februarij 1862 aangebragt. Misschien behoort echter tot
deze soort de PageUu8 erytltrinu8, die door GRONOVIUS opgegeven is
als te Scheveningen waargenomen. Van de CrY80pkria aurata,
die sommigen ook onder de Nederlandsche soorten aanvoeren,
is mij hier te lande niets bekend geworden.
De zeebrasem voedt zich met zee-wier en kleine schaal- en
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weekdieren. Hij komt, om kuit te schieten, In kleine scholen
aan de kusten der zeeën, die hij bewoont. Zijn vleesch wordt
weinig geschat.

D E HAR DER S.
(M,U GI L.)

De Har der s behooren tot eene aan soorten tamelij k talrijke, in vele opzigten op zich zelve staande familie van visschen, die eigenlijk slechts een groot geslacht vormt. Zij hebben in hunne uiterlijke gestalte eenige schijnbare overeenkomst
met de karper-visschen, en velen bereiken eene lengte van een
tot twee voet. Hun ligchaam is met groote schubben bedekt. De
kop is klein en van boven afgeplat. De oogen zijn groot. De
snuit is kort, de mondopening zeer klein. en de onderlip heeft
van voren eene verhevenheid, die in eene uitsnede der bovlmlip sluit. Bij sommigen ontbreken de tanden geheel en al; bij
anderen zijn er maar zeer kleine aan de kaken en het gehemelte aanwezig. De staartvin is gevorkt en tamelijk groot. De
overige vinnen zijn tamelijk klein. Er zijn twee rugvinnen
aanwezig, van welke de eerste harde stralen heeft. De ingewanden zijn lang; het achtergedeelte van hunne maag is spierachtig, en er is slechts een gering getal van kleine portieraanhangsels aanwezig. Deze visschen zijn van boven groen- of
bJaauwachtig, van onderen witachtig van kleur.
De harders worden in de zeeën der heete en gematigde
luchtstreken aangetroffen; maar zij bewonen ook in groote
menigte de zout water-meren van Zuid-Afrika, en sommigen
schijnen uitsluitend in het zoete water te leven. Zij vertoouen zich, gedurende den tijd der voortteling, gezellig aan
de monden der rivieren of aan lage, moerassige kusten. Wanneer zij door hunne vijanden vervolgd worden, springen zij
somtijds uit het water loodregt in de hoogte.
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Daar de soorten veelal groote onderlinge overeenkomst hebben, zijn zij moeijelijk te onderscheiden. Aan onze kust werd
er slechts eene opgemerkt. Dit is

DE

HAR DER.

MUG I L

C HEI, O.

(Plaat 5, fig. 1.)
De Harders, welke aan onze kust waargenomen worden,
schijnen alle te behooren tot de soort, door CUVIER en V ALENCIENNES onder bovenstaandeu naam beschreven.
Zij is voornamelijk gekenschetst door hare vleezige lippen,
en doordien hare eerste rugvin niet hooger is dan de tweede.
De hoogte van het ligchaam bedraagt ongeveer een vierde van
zijn lengte; die van den kop een weinig minder. De mondopening is klein, en de kaken even als het gehemelte zijn met
buitengewoon kleine tandjes gewapend. De borstvinnen bereiken niet eens de lengte van den kop zonder de snuit. De buikvinnen zijn verder naar achteren geplaatst dan de borstvinnen
en van een harde en 4 zachte stralen voorzien. De staartvin is
in twee lappen verdeeld. De aarsvin heeft 3 harde en 9 zachte
stralen. De tweede rugvin staat tegenover de aarsvin, en heeft
een harde en 8 zachte stralen. De eerste, verder naar voren
geplaatst, wordt slechts door 4 stekelstralen ondersteund. Het
kieuwvlies heeft 6 stralen.
De schubben zijn tamelijk groot; zij bedekken ook den kop,
behalve de snuit. Er schijnt geen zijstreep aanwezig te zijn.
Levend zijn de kop en rug van dezen visch groenachtig;
de overige deel en zijn zilverachtig. Men ontwaart aan elke
zijde een zestal groenachtige overlangsche strepen. Na den dood
gaat de groenachtige kleur in het blaauwachtige over.
De harder is gewoonlijk nagenoeg een voet lang, ofschoon
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hij het dubbele dezer hoogte bereikt, en alsdan tot 8 pond
zwaar wordt.
Hij bewoont de Middellandsche zee en komt ook menigvuldig aan de engelsche kusten voor. Langs onze kusten vertoont
hij zich van tijd tot tijd, en somtijd8 in zeer talrijke scholen, en dit
is ook de gewone soort van de Noorweegsche kust. In zijne
levenswijze heeft hij veel overeenkomst met de overige soorten.
Hij schijnt zich nagenoeg uitsluitend van opgeloste dierlijke
zelfstandigheden te voeden, bezoekt in de wintermaanden gezellig de monden der rivieren, en leeft en groeit even goed in
zoet als in zout water.
Aan de Middellandsche zee, aan de Engelsche kust en noordkust van Frankrijk wordt eene tweede soort zonder vleezige
lippen en met eene hoogere eerste rugvin aangetroffen. Dit is
de Mugit capito van CUVIER. Men zegt, dat deze soort ook
aan de kust van Noorwegen voorkomt. De moeijelijkheid, om
de soorten van harders juist te bepalen, maakt intusschen
hieromtrent nieuwe onderzoekingen wenschelijk.

DEK OOR N A A R - V I 8 S C HEN. A E T HER I N A E.
Deze familie, welke eigenl~ik slechts een geslacht uitmaakt,
bevat kleine, zeer langwerpige en groenachtige visschen, met eene
breede zilverstreep langs elke zijde, met tamelijk groote gladde
schubben ,groote oogen en vooruitschuifbare kaken, die met kleine
tanden gewapend zijn. Zij hebben twee rugvinnen, waarvan de
voorste door doornen ondersteund wordt, en hunne kleine buikvinnen zijn tamelijk ver naar achteren geplaatst. De soorten
van dit geslacht hebben onderling veel overeenkomst en doen
door haren vorm aan de harders denken. Zij leven in de
meeste zeeën, schijnen echter in het noorden van Europa, oostelijk niet tot aan ,de kusten van Noorwegen, voor te komen;
aan onze kusten wordt cr echter slechts eene aangetrofl·en. Dit is
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DE KOORNAAR-VISCR. A'!'RERINA PRESBYTER.

(Plaat 2. fig. 5.)
De K oor n a a r - v i s c h behoort onder de kleine soorten,
vermits hij slechts S tot 4 duim lengte bereikt; de hoogte
van het ligchaam gaat ongeveer vijf en een half maal in zijne
lengte, zonder de staartvin. Het oog is groot, de snuit kort, .
de mondopening schuins en tot onder den voorrand van
het oog gespleten. De onderkaak steekt, bij gesloten mond,
voor de bovenkaak uit. Beide zijn met eene rij buitengewoon
kleine tanden gewapen~, en er zijn ook somtijds eenige tandjes aan het ploegschaarbeen aanwezig. Het ligchaam is' met
middelmatige schubben bedekt, maar op den kop zijn zij. zeer
onduidelijk. De zij streep is regt, en men ontwaart 6 stralen in
het kieuwvIies.
De borstvinnen hebben ongeveer de lengte van den kop. De
buikvinnen zijn meer dan de helft kleiner; zij staan omstreeks zoo
ver naar achteren als de eerste rugvin, en hebben een harde
en 5 zachte stralen. De staartvin is gevorkt. De eerste rugvin wordt door 8 harde, maar fijne stralen ondersteund; de
tweede door een harde en 12 zachte, en loopt naar achteren
laag af. Ue aarsvin staat ongeveer tegenover de tweede rugvin en heeft een harde en 14 tot 15 zachte stralen.
Het ligchaam van dezen visch is eenigzins doorschijnend
en licht vleeschkleurig in het leven. De kop en de breede overlangsche band, die zich aan beide zijden van het ligchaam
uitstrekt, zijn zilverkleurig. De rug en bovfnzijde van den
kop zijn met zwart gespikkeld.
De koornaarvisch is zeer menigvuldig aan de noordkust
van Frankrijk en de zuidkust van Engeland; aan onze kust
worden er van tijd tot tijd eenige gevangen. Hij schijnt echter van hier oostelijk niet verder te verdwalen. In de Middel-
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landsche zee worden verscheidene andere soorten aangetroffen,
van welke Lltkerina lIep8etu8, vooral gekenmerkt door rankere
vormen, de gewoonste is.
Het vleesch van dezen visch heeft eenen goeden smaak,
maar wordt in het algemeen veel minder geacht dan dat van
den spiering. De voortteling heeft in het begin van den zomer
plaats, en men vindt den kuit reeds in de maand Junij.

DE MULLEN.
(M ULL US.)

De Muil e n vormen eene aan soorten zeer talrijke familie
van visschen, die onderling zoo veel overeenkomst hebben, dat
zij . als tot een groot geslacht behoorende kunnen beschouwd
worden.
Hunne gestalte doet in het algemeen eenigzins aan die van
den baars denken; maar zij zijn in het bijzonder en op eene
zeer in het oog vallende wijze, gekenschetst door twee tamelijk
lange, vleezige, aan de kin bevestigde draden, en hunnen min of
meer boogvormig afhellenden snuit. De kop is groot en even sterk
als het ligchaam met groote schubben bedekt. De kieuwopeningen zijn zeer ruim, en het kieuwvlies is slechts van 4 stralen
voorzien. De beide soorten van de zeeën om Europa zijn gekenschetst door het gebrek aan tanden in de bovenkaak. Alle
de overige soorten bewonen de Zuid- en lndische tot in de
Roode zee.
Aan onze kusten wordt slechts eene soort aangetroffen. De
tweede Europesche soort, MUUU8 barbatu8. is zeer kennelijk
aan hare veel sterker afhellende snuit. Zij bewoont de Midlandsche zee, komt ook in den Golf van Biskaya voor en verdwaalt somtijds tot aan de.n westhoek van Engeland, waar men
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twee voorwerpen gevangen heeft. Dit is, zoo als het schijnt,
de door de oude Romeinen' als lekkernij zoo hoog geroemde
soort, waarvan zij het stuk met honderde gulden betaalden. ZU
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stralen. De achterste rugvin een weinig meer naar voren geplaatst dan de staartvin, heeft een harde en 8 weeke stralen.
De eerste rugvin staat boven de borstvinnen en heeft 7 stekelstralen.
Levend en in ongedeerden staat is deze visch licht anjelier-rood, hetgeen aan iedere zijde, onder de zijstreep , door
3 of 4 overlangsche gele strepen afgebroken wordt, terwijl het
op den buik in het witte overgaat. De vliezen der vinnen zijn
doorschijnend, en aan :de eerste rugvin geelachtig. De huid
onder de schubben is daarentegen, gelijk bij doode voorwerpen, ponceau-rood, en daar dcze zeer ligt verschuiven of zelfs
uitvallen, worden deze visschen zelden ongeschonden aan wal
gebragt, en zij hebben alsdan eene veel roodere kleur dan in
den ongeschonden staat.
Deze soort is in het algemeen veel menigvuldiger in de
Middellandsche zee, .dan de tweede Europesche soort j zij
is ook algemeen in de Golf van Biscaya en aan de kusten
van Engeland waar de tweede soort slechts toevallig verschijnt, en komt bovendien in de Noordzee tot aan de kust
van Noorwegen, waar de tweede soort nog niet aangetroffen
werd. Ook aan onze kust verschijnt zij, ofschoon vrij zeldzaam, en wordt alsdan soms hier en daar gevangen.
In lJonden wordt deze visch bet geheele jaar door op de
markt gebragt , ofschoon in grootsten getale gedurende de
maanden JunÜ en Julij. Het kuitschieten heeft plaats in het
voorjaar, en in October hebben de jongen reeds cene lengte
van 4 tot 5 duim bereikt. Hij schijnt zich met kleine schaalen weekdieren te voeden. Het vleesch is wit en smakelijk.
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DE BAARS·VISSCHEN.
(PERCAE.)

Men begrijpt onder dezen naam een groot getal stekelvinnige visschen, die in gestalte dikwijls veelvuldig onderling
afwijken, maarin het algemeen naar den grondvorm van onzen
gewonen B a ars bewerktuigd zijn. Hunne schubben hebben
meestal getande randen en de kieuwdeksels zijn van harde punten voorzien. De kaken en het gehemelte zijn met tanden gewapend; zij hebben 1 stralen in het kieuwvlies ; eene harde en
eene zachte rugvin, die dikwijls min of meer met elkaA.r ineengesmolten zijn; de voorste ~tekels der aarsvin zijn hard I en de
buikvinnen zijn steeds gevormd uit een harde en 5 zachte stralen.
Sommige soorten leven in rivieren, andere houden zich uitsluitend in zee op. Deze familie wordt in een groot getal van
geslachten en ondergeslachten verdeeld; maar de drie inheemsche soorten kunnen gereedelijk onder het hoofdgeslacht Perca
gebragt worden. Het zijn de Baars, de Zeebaars en de Pos.

DE B Ä ARS. PER C Ä F I. U V I Ä T I 1. I S.

(Plaat 3, fig. 2.)
De Baa r s is een, in ons land zoo menigvuldige en algemeen bekende visch, dat hçt overbodig zijn zoude, daarvan
eene beschrijving te geven. Wij willen slechts bij de reeds opgegevene algemeene kenmerken, nog de volgende voegen.
De tanden zijn van gelijke grootte en hebben de gedaante
van achtp,rwaarts gekromde haakjes. De schubben zijn klein,
en ook op de wangen en het kieuwdeksel aanwezig. De zijstreep
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loopt evenwijdig met de loglijn. De beide rugvinnen zijn gescheiden, maar slechts door eene kleine tusschenruimte. De
eerste heeft 15 stekel stralen ; de tweede een harde en 13 zachte
stralen. De staartvin wordt door 2 harde en 8 zachte stralen
ondersteund. De hoogte en dikte van het ligchaam biedt somtijds een in het oog vallend verschil aan, en men vindt ook.
naar gelang der voorwerpen of zelfs naar den aard van het water.
waarin het dier leeft. wijzigingen in dc tinten. vooral ten opzigte der meer of minder hoogroode kleur der vinnen.
De baars is op de bovenhelft van het ligchaam fraai groenachtig bruin, en deze kleur gaat naar onderen allengs in een
geelachtig. in het goudkleurige spelend wit over. Van de ruglijn ziet men aan weêrszijde 5 tot 7 zwartbruine dwarsbanden
afdalen. De borst- en rugvinnen zijn bruin, maar meIl ontwaart van boven, aan het voor- en achtereinde der eerste rugvin,
zwarte vlekken. De overige vinnen zijn min of meer fraai
rood. De iris der oogen is goudgeel.
De baars heeft eene lengte van een tot anderhal ven voet;
geheel oude voorwerpen van twee voet lengte en 3 tot 4 pond
zwaarte behooren onder de zeldzaamheden. Iedereen weet, dat
de baars, vooral eenvoudig in water met zout gekookt, zoo
als dit in Nederland gebruikelijk is, een zeer gezocht en smakelijk geregt oplevert.
De baars is nagenoeg over geheel Europa verbreid. en komt
ook in de rivieren van westelijk Siberië voor. Hij bewoont
zoowel stroomend , als staand water, en wordt menigvuldig in
geheel ons land, tot in de slooten toe aangetroffen. Hij wordt
met netten, en ook veel met den hengel gevangen.
De baars is een gezellige visch. Hij zwemt zeer snel,
maar met rukken, en blijft alsdan wederom onbewegelijk op
eene plaats. Hij komt slechts aan de oppervlakte van het water,
wanneer hij muggen of hare maskers kan vangen. Hij is zeer
vraatzuchtig en verslindt niet alleen allerlei insekten, wormen
en allerlei andere kleine dieren, maar ook kleine visschen,
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zelfs van zijne eigene soort, salamanders en jonge kikvorschen.
Hij zelf wordt, zoolang hij klein is, gretig door snoeken verslonden. De baarn teelt reeds voort, wanneer hij ruim een
halven voet lengte bereikt heeft. De r~jtijd heeft in April en
Mei plaats. Het getal ei.jeren, h~t.welk men alsdan in de wijfjes
vindt, is verbazend en wordt op eenige honderdduizenden
geschat.

D E ZEE B

Á

ARS. PER CAL .A B R.A X.

(Plaat ;3, fig. 3.)
De Ze e- b a ars, dien men niet moet verwisselen met den
aan onze kust eveneens genoemden 0 mb e r v is c h, (8ciaena
aquila) , en dien de natuurkundigen in een eigen geslacht,
onder den naam van Labra:t: lUpU8 brengen, heeft in het algemeen veel overeenkomst met den gewonen baars; is echter ligtelijk door de volgende kenmerken daarvan te onder-:
scheiden.
De beide rugvinnen zijn elkander zoo genaderd. dat zij nagenoeg aan elkander stooten. en de eerste is slechts van 9
in plaats van 15 stekels voorzien, terwijl de tweede ook
eene zachte straal minder heeft dan die van den baars; de
aarsvin daarentegen heeft een harden en 3 zachte stralen meer
en dus in het geheel 3 harde en 11 zachte stralen. De schubben strekken zich meer algemeen over den kop uit. Het kieuwdeksel loopt in twee 'punten uit, in plaats van eene. De tong,
die bij den baars glad is, wordt bij den zee-baars door eene
menigte kleine raspachtige tanden overdekt. De zij streep loopt.
niet evenwijdig met de luglijn. maar klimt van den staart weinig
merkbaar opwaarts en vormt slechts boven de rugvin eene
boogli.i11. De geheele visch is ranker, en zijne kleuren zijn
verschillend.
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De hoofdkleur van dezen visch is een glanzig zilvergrijs
met staalblaauwen weêrschijn , hetgeen op de zUden lichter wordt
en op den buik in een fraai zilverwit overgaat. Langs de ruglijn ontwaart men eene rij van tamelijk groote vlekken, die
donkerder zUn dan de grondkleur, die echter met den toenemenden
leeftijd verdwUnen en in kleinere opgelost worden; dikwijls is
ook elke schub van een zwart stipje voorzien. De vinnen zijn
grijs; de borst- en buikvinnen lichter. Het oog is zilverwit.
De zeebaars bereikt eene lengte van 2 zelfs 3 voet. Hij
wordt algemeen in de Middellandsche zee aangetroffen, en is
ook aan de kuststreken van het Kanaal vrij algemeen. Aan
onze kusten wordt hij slechts enkel en zeldzaam gevangen, hetgeen ook aan de kust van Noorwegen het geval is. Bij ons heb ik
nooit voorwerpen boven de een of anderhalven voet lengte gezien, en dit is ook de grootte dergenen • die men in den regel
in andere streken vangt. De kuit wordt in modderige streken
langs de kust geschoten. Het vleesch van dezen visch heeft
eenen zeer aangenamen smaak. Bij de oude Grieken en oude
Romeinen werd hij voor een zeer groote lekkernij gehouden.
Bij eerstgenoemde volkeren droeg hij den naam van ha6ra:c;
bij laatstgenoemde dien van hupua.

DEP 0 S.

PER C A

ACE RIN A.

(Plaat 3, fig. 4.)
De Pos. die bij de nieuwere natuurkundigen den naam van
.A.cerina 'lJulgaria draagt, is even als de baars een zoetwatervis eh ,
met wien hij ook in het algemeen overeenkomst heeft. 1ntusschen verwijdert hij zich daarvan in vele opzigten en kan oogenblikkelijk. behalve door zjjne kleur en zijnen geheel van schubben ontblooten kop. onderscheiden worden door zijne beide
zamengesmoltene rugvinnen, en is overigens onder alle inheem-
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sche visschen, dadelijk te herkennen aan de groeven, waarvan
zijne wangen voorzien zijn.
De gestalte van den pos herhaalt nagenoeg die van den baars j
maar hij is dikker, en het ligchaam is van voren een weinig
lager, van achter een weinig hooger, en hij bereikt op lang na
niet de grootte van den baars.
De beide rugvinnen, oCschoon tot een geheel vereenigd, z\jn
nogtans in het oogvallend gesclleiden, niet slechts door de stekels
der eerste, maar ook doordien deze aan haar achtergedeelte aanzienlijk lager is dan de tweede. Deze is van l~ zachte stralen, de eerste van 14 stekels voorzien. De aarsvin is korter
dan bij den baars, en heeCt slechts 2 stekels met 5 zachte stralen.
De kop is aan de wangen voorzien van een zestal aanzienlijke en aan elkaar stootende groeven, en men ontwaart ook
diergelijke groeven langs den rand van den onder- en voorkieuwdeksel. De oogen zijn groot. De schubben verschillen
naauwelijks van die van den baars. De zijstreep loopt nagenoeg evenwijdig met den rug.
J.evend is de pos op de bovendeelen licht groenachtig olijfbruin , hetgeen benedenwaarts in het zilverkleurige
overgaat: laatstgenoemde kleur speelt intusschen op de zijden
in het goudkleurige en op den buik in de tinten van parelmoer. Men ontwaart talrijke bruine, somtijds zamenloopende
vlekjes aan den kop, de bovendeelen tot over de zijden en de
vinnen, met uitzondering der aars- en buikvinnen.
De pos is een kleine visch, die hoogtens twee derde voet
lengte bereikt. Hij bewoont de rivieren en staande wateren van
Midden- en Noord-Europa en komt ook in Siberië voor, schijnt
daarentegen in Zuid-Europa te ontbreken. Hij wordt in alle
onze zoete wateren, maar in veel geringer getal dan de baars
aangetroffen. Het kuitschieten heeft iu Maart en April, langs
met riet begroeide oevers plaats. Hij heeCt voor het overige in
zijne levenswijze veel overeenkomst met den baars. Zijn vleesch
wordt in vele landen aan dat van den baars voorgetrokken.
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Daar hij echter klein is en in vele streken, zoo als b. v. bij
ons, niet in genoegzame· hoeveelheid gevangen wordt, maakt
men meestal weinig werk van dezen visch als geregt.

DE PIETER- VIS SC HEN.
(T RAC Hl NI.)

Deze familie, die in onze zee slechts door het geslacht der
Pi e ter man u en, Pracllinu8, vertegenwoordigd wordt, bevat
visschen, wier buikvinnen· aan de keel, en voor de borstvinnen geplaatst zijn, en wier aars zeer ver naar voren geopend
is, weshalve de staart het grootste gedeelte van het ligchaam
inneemt, en de aars- even als de zachte rugvin eene buitengewone lengte hebben, de eerste ofharde rugvin daarentegen klein
is; hun ligchaam is voor het overige met schubben bedekt.
Het geslacht der pieteJ'!llallDell bevat soorten met een zeer
langwerpig ligchaam, zeer hoog geplaatste oogen en eenen zeer
korten snuit; zij hebben het kieuwdeksel met eenen sterken en
puntigen doorn gewapend, en voor het oog veelal een stekelachtigen knobbel. Aan onze kust worden twee soorten van dit
geslacht aangetroffen; het zijn de volgende:

DE PIETERMAN.

TRACHINUS

DRACO.

(Plaat 5, fig. 5.)
De Pieterman is een visch van omstreeks een voet lengte.
De hoogte van het ligchaam bedraagt een weinig meer dan een
zesde van de lengte des ligchaams, zonder de staartvin, en de
kop neemt omstreeks een vierde van deze lengte iu. De oogen
4
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zijn tamelijk groot en zoo hoog geplaatst, dat zij tot aan
den zUrand van den boven afgeplatten kop reiken. Men ontwaart aan weêrszijde voor het oog eene doornachtige punt.
De snuit is zeer kort, en de mondopening is van achteren
naar voren schuins opgaande. De kaken en. het gehemelte
zijn met talrijke, kleine tandjes gewapend. Aan het bovengedeelte van het kieuwdebel ontwaart men eene zware horizontale lijst, die in een dikken en regten vrijen stekel uitloopt.
Het kieuwvlies is door 6 stralen ondersteund.
De kleine buikvin,nen, uit een harde en 5 zachte stralen
zamengesteld, staan digt bij elkaAr onder het kieuwdeksel en
voor de borstvinnen. Deze, wier lengte nagenoeg de hoogt.e van
het ligchaam bereikt, zijn dadelijk achter de kieuwopening ,
maar zeer laag geplaatst. Reeds tegenover de helft van hare lengte
vertoont zich de aars, en de lage, uit een harde en 30 tot 31
zachte stralen gevormde aarsvin, die zich gelijkmatig tot op
eenen korten afstand van het begin der staartvin uitstrekt; deze
is groot en aan het einde nagenoeg regt. De tweede rugvin,
met 30 zachte stralen. is aan de aarsvin tegenovergesteld, loopt
echter niet geheel zoo ver naar achteren als deze. en is dubbel zoo hoog. De eerste rugvin is klein, van voren naar achteren afgerond, en door zes stevige doornen ondersteund, die
nagenoeg als de spaken van een wiel, naar een gemeenschappelijk midden punt loopen.
De schubben zijn klein, met gladde randen, op zeer schuinsche
rijen geplaatst; zij verbreiden zich ook over de wangen en
het kieuwdeksel. De zijstreep loopt digt langs de ruglijn , en
is daaraan evenwijdig. De zwemblaas ontbreekt.
De hoofdkleur van den pieterman is, gedurende het leven, een
rosachtig grUs, hetgeen op den rug in het bruine, op den buik
in het witachtige trekt. Deze kleur wordt door onduidelijke
donkere vlekjes afgebroken, die meestal langs de schuinsche rijen
der schubben loopen, maar aan de onderdeelen door geel vervangen worden. Bovendien ontwaart men op de bovendeelen
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vlekken van een fraai azuur-blaauw, die echter op den kop onregelmatig en veelal gekronkeld z\jn. of allerlei andere gedaanten aannemen. De grootste voorhelft der eerste rugvin is zwart.
De overige vinnen zijn witachtig; maar men merkt aan de
staartvin gele vlekken, en aan de aars- en tweede rugvin
eenen gelen band op, terwijl laatstgenoemde vin bovendien,
van boven, met eene rij van blaauwe stippen voorzien is. Intusschen worden deze fraaije gele en blaauwe tinten spoedig
na den dood onaanzienlijk, of verdwijnen geheel en al.
De pieterman bewoont de Middellandsche zee, met nog twee
andere, aan de noordelijke kusten niet voorkomende soorten,
TracMnu8 Zineatu8 en araneu8. Hij komt ook algemeen voor in
het kanaal, langs de Belgische en onze kust. en tot aan de Westkust van Noorwegen en Zweden. Hij behoort in ons land onder
de gewone visschen, die langs onze kust, vooral in het vooren najaar, echter ook in de zomermaanden, als wanneer de
wijfjes met rijpe kuit zijn, algemeen, ofschoon niet in zeer
groot aantal gevangen wordt. Hij schUnt zich bij voorkeur
in diep water op te houden. Zijn vleesch is goed, maar wordt
niet bijzonder geacht.
De pieterman wordt door eIken visscher en kustbewoner
gevreesd, uit hoofde der hoogst smartelijke en ernstige wonden, die hij toebrengt, wanneer men hem aanraakt. Daar hij
een taai leven heeft, zoo blijft hem, zelfs nadat hij uit het
water op strand geb ragt is, nog uren lang de kracht, om aan
de hand die hem aanraakt, hetzij met den doorn van het
kieuwdeksel, hetzij met dien der harde rugvin, eene steek toe
te brengen, die hevige pijnen ell dikwijls het stijf worden van
het gewonde deel ten gevolge heeft, zoo als dit uit vele voorbeelden in onze kustdorpen blijkt. De oorzaak van de noodlottige gevolgen dezer steken is moeijelijk te begrijpen, vermits voornoemde stekels geheel glad, niet doorboord zijn, en
er ook geen werktuig tot afscheiding van vergif aanwezig
is; hetzij dan dat men aan neme , dat de slijm van den visch.,

4*
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in de verscheuring, die door de met geweld toegebragte -wonde
ontstaat, zoodanige uitwerkselen te weeg brengt.

DE KI.EINll PIE TE RllAN. TRA CHINU S VIPERA.

(Plaat 5, fig. 6.)
De kie in ePi e ter man was geheel aan de natuurkundigen ontsnapt, totdat CUVIER en VALENCIENNES, in 1~29, het
eerst dezen visch als eigene soort aanvoerden. De onderzoekingen door mij, onmiddelijk hierop ingesteld, toonden aan,
dat deze soort ook onder de inlÎeemsche behoort, maar tot dien
tijd met den gewonen pieterman verwisseld geworden was. Voor
het overige geschiedt dit door het volk nog algemeen, en onze
visschers e11 kustbewoners hebben niet eens eene bijzondere benaming daarvoor, en gebruiken in het. algemeen voor deze visschen de namen van pieterman, pietervisch, en ook, vooral
voor de kleine soort, di en van S tee k v i s c h j e. Deze soort
gelijkt inderdaad ook, ofschoon slechts schijnbaar, zoo zeer
op den gewonen pieterman, dat deze verwisseling zeer begrijpelijk is. De hoofdkenmerken, welke haar onderscheiden, zijn intusschen standvastig en gewigtig.
De kleine pieterman bereikt naauwelijks de helft der grootte van de gewone soort. Zijn ligchaam is meer ineengedrongen, en dus naar evenredigheid hooger, vooral bij het achtergedeelte der eerste rugviu; van hier helt de ruglijn , naar
den kop toe, aanmerkelijk af, hetwelk bij de groote soort geen
plaats heeft. De tweede rugvin en de aarsvin zijn veel korter,
en deze heeft slechts 25, eerstgenoemde slechts 24 stralen. De
kop is nagenoeg zonder schubben. De stekels boven het oog
ontbreken. Er is aan de onderste helft van het ligchaam eene
tweede zijstreep aanwezig. De lippen zijn van draadachtige aanhangseltjes, als franjes, voorzien. De rijtijd heeft in het voor- jaar, en niet in den zomer plaats. Eindelijk is ook hare kleur-
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verdeeling gewijzigd, doordien zij niet met blaauwe en gele
vlekken geteekend is.
Deze soort bewoont de kusten van Engeland, de noordkust
van Frankrijk, is algemeen aan de onze, schijnt echter oostelijk niet tot Denemarken en Noorwegen te gaan. Zij houdt
zich veel op geringen afstand van het strand op zandbanken
op, en wordt bij het visschen langs de kust, met een door
een paard getrokken net, met garnalen en kleinen visch aan
het strand geb ragt. Haar steek wordt evenzeer gevreesd als die
van de groote soort.

DE SC ORPIOENVISS CHEN.
(C 0 T T 1.)

De Sc 0 rpi 0 e n v i s s ch en vormen eene zeer talrijke familie,
die verscheidene groote en kleinere geslachten bevat, van welke
echter slechts twee, te weten dat der Zee h a n en (P'I'igZa) en
dat der Don der pad den (Gobiua) inheemsch zijn. Al deze
visschen zijn voornamel~}lc gekenschetst door hunne, tot aan
het voor-kieuwdeksel stootende • onderste oogbeenderen • waardoor
de wangen als met een schild bedekt worden. Bovendien is
hun kop met stekels. of beenen uitsteeksels als gepantserd. Zij
hebben meestal groote borstvinnen. en de onderste stralen dezer
vinnen zijn veelal ongetakt, en somtijds geheel vrij, dat is te
zeggen, zonder vliezen. De buikvinnen zijn aan, of voor de
bors.t geplaatst.

DE ZEE HA NEN. TRIGLA.

De Zeehanen, die veelal ook den naam dragen van Knorh aa n. Poon en Spoon, hebben een tamelijk langwerpig,
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maar nagenoeg even dik als hoog ligchaam; eenen grooten
min of meer vierkanten kop, die met beenstukken gepantserd
is, groote, hoogliggende oogen, en eenen afhellenden afgeplatten, breeden, maar van voren min of meer scherp uitloopenden, of zelfs ingesneden snuit. De aars- en tweede rugvin zijn
tamelijk lang. Zij leven in de zee en voeden zich voornamelijk
met schaaldieren.
De eigenlijke zeehanen, waartoe onze inheemsche soorten
behooren, hebben elke borstvin van onderen voorafgegaan door
3 vrije, ongetakte stralen. Zij hebben zoogenaamde fluweel-tanden aan de kaken en aan het ploegschaarbeen, 7 stralen in
het kieuwvlies, en de buikvinnen zijn zamengesteld uit 1 stekel en 5 zachte stralen. Men zegt, dat zij, wanneer zij uit
het water gehaald worden, een knorrend geluid laten hoor en ,
waarvan zjj ded naam van Knorhaan verkregen hebben.
Er heerscht, ten opzigte der naauwkeurige bepaling der
soorten van zeehanen van onze noordsche zeeën, steeds nog
eene groote onzekerheid. Eenige dezer, zooals Trigla lineata
en lyra, komen eigenlijk in de Middellandsche zee voor, worden echter enkel aan de kust van Engeland aangetrofl"en, en
een voorwerp vau laaMgenoemde soort, die zeer kennelijk is
aan haren in twee afgeplatte en getande groote lappen uitloopenden snuit, werd zelf!!, volgens de SELYS LONGCHAMPS, in
lH1.0, in de Schelde bij het fort LiUo gevangen. De beide in
de Noordzee meest algemeen verbreide soorten zijn de groote
Poon (Trigla Airuntlo) , zeer kennelijk aan de smalle schubben van hare zijstreep, hare groote, met blaauw versierde borstvinnen, en hare in drie lappen verdeelde zwemblaas; en de
kleine Poon, (Trigla gurnaràu8), die breede schubben aan
de zij streep , veel kortere borstvinnen en eene tweelappige
zwemblaas heeft, en op lang na niet de grootte der andere
soort bereikt. Dit zijn ook de beide soorten, die menigvuldig
langs onze kusten gevangen en op de markten gebragt worden.
Men heeft intusschen nog twee andere soorten, uit de Noordzee,
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onderscheiden. Eene dezer, de Tri!/la Blochii van Y ARRELI., of
Tri!/la cuculu8 van BLOCH, maar niet van I~ INNÉ, schijnt zoo groote
overeenkomst te hebben met onzen kleinen poon (.Tri!/la !/zernaràuB),
dat het moeijelijk valt haar als soort te onderscheiden; intusschen
wordt zij door velen als zelfstandig aangevoerd; volgens Cu VIER
bewoont zij de Middellandsche zee en komt ook aan de noordkust van Frankrijk voor; volgens Y ARREI.L vindt men haar
enkel aan de zuidkust van Engeland j N ILSSON, en KROYER,
geven haar ook, volgens eenige uit de zee tusschen Denemarken en Zweden gevangene voorwerpen, in hunne Fauna's
van beide landen op. Aan de andere dezer soorten heeft men
den naam van Tri!/la cuculuB, I.JINNÉ, gelaten en neemt aan,
dat dit de Tri!/la pini van BWCH is. Zij moet nagenoeg even
groote borstvinnen hebben als de groote poon, maar deze, even
als alle de overige deelen van het ligchaam, zijn roodachtig; deze soort bereikt slechts een voet lengte, eIi de zwemblaas is gevormd als bij de kleine poon. Volgens CUVIER bewoont zij de Middellandsche zee en het Kanaal j YARREr.L
vermeldt, dat zij gemeen is aan de kust van Ierland en Engeland j BLOCR zegt, zijn voorwerp uit Holland te hebben verkregen, en VAN DEN ENDE, (Vereeniging, 11, blz. 4.) geeft
haar op, als in de Buitenlek langs onze kust voorkomende;
KROYER en NILSSON daarentegen maken er geen gewag van,
in hunne uitvoerige werken over de Deensche en Skandinavische visschen.
Over onze beide gewone, inheemsche soorten zullen wij het
volgende mededeelen.
DE

G RU 0

T E POON. TRI G J. A

H

I RUN D O.

(Plaat 4, fig. 2.)
De g r oot e Poon bereikt eene lengte van ruim twee voet.
Hij is zeer kennelijk aan zijne groote borstvinnen, die langer
dan de kop, en fraai met blaauw versierd zijn, gelijk ook aan

Digltized by

Google

44

DE VISSCHEN.

de schobben van de zijstreep, die smal, of in andere woorden
veel langer dan breed zijn. De eerste borstvin wordt door 9
doornen, de tweede rugvin door 16 zachte stralen ondersteund I
de aarsvin heeft er 15. Overigens is de lengte der borstvinnen,
ofschoon binnen zekere grenzen, min of meer veranderlijk naar
mate der voorwerpen. De zwemblaas is in drie groote lappen
van ongelijke lengte verdeeld, van welke de middelste aan zijn
einde afgerond is, de beide zijdelingsche echter puntig uitloopen.
De hoofdkleur is een roodachtig wit, hetgeen op den rug
in het grijs-bruine trekt, maar op de staartvin en de bovendeelen
der eerste rugvin min of meer in het roode overgaat; de buikvinnen en de aarsvin zijn wit. De borstvinnen zijn aan de
keerzijde zwartblaauw met blaauwe randen, en deze zwartblaauwe
kleur vertoont zich ook aan de vliezen op de buitenzijde der
vinnen; intussehen zijn deze blaauwe tinten bij sommige voorwerpen flaauw en onduidelijk. De naam van groote Poon
of g r oot e Zee h a a n wordt door onze visschers alleen aan
deze soort gegevellj zij wordt echter ook r 0 0 deP 00 n of
Spoon en, volgens VAN DENENDE,Laurenskop en Hofdie n der genoemd. Op onze markten wordt zij meestal onder
den naam van Roz e t verkocht, of ook onder den algemeenen
uaam van Kno rh a au begrepen, die aan de kust zelve weinig gehoord wordt.
De groote zeehaan is een in het Kanaal en langs de kusten van
Engeland, België en Nederland, zeer algemeene visch, die ook aan
de kusten van Denemarken eu Noorwegen, tot aan de Ijofoddsche
eilanden voorkomt. Hij wordt langs ollze kust op de banken,
zoowel in de Binnell- als Buitenlek in. menigte gevischt, en de
jongen worden zelfs digt langs het strand met de saaijen gevangen.
In Mei en J unij zijn de wijfjes met rijpen kuit. Het vleesch wordt
in onze steden niet buitengewoon geacht, en gekookt gegeten. De
visschers en de bewoners der zeedorpen eten het ook vepl gerookt,
en houden de kuit en lever voor even smakelijk als het vleesch.
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TRIGLA GUBN ARDUS.

(Plaat 4, fig. I)
De kleine Poon bereikt omstreeks een voet lengte, en
onderscheidt ûch, behalve zijne geringere grootte, van den grooten poon, door eenen korteren snuit, wiens helling illtusschen,
naar mate der voorwerpen, aanzienlijke afwijkingen vertoont;
door zijne korte borstvinnen, die op lang na niet de lengte
van den kop bereiken, door de kleur dezer vinnen en door
zijne kleurverdeeling in het algemeen, ook door de schubben
zijner zijstreep , die veel grooter en even breed als lang
zijn. De groote zwemblaas loopt van achteren in eene konische
pont uit, terwijl zij van voren in twee korte, ronde lappen verdeeld is. De eerste rugvin heeft 8 stekels; de tweede rugvin
en de aarsvin ieder 20 stralen.
De kleuren en hare verdeeling zijn, bij deze soort, aan allerlei
toevallige verscheidenheden onderworpen. De kop en de bovendeel en van den rog en den staart zijn gewoonlijk van een min of
meer in het grijze trekkend bruin, hetgeen veelal scherp afgescheiden is door het wit van de overig~ onderdeelen en der keel;
dit bruin wordt doorsneden door de, bij deze soort, witte zijstreep, en bovendien gemeenlijk bedekt door witte vlekjes, tosschen welke men wederom enkele grootere , witte met zwart
omzoomde vlekjes ziet. De eerste rugvin is bruinachtig, met
witte vlekjes en van boven met eenen zwarten rand of zwarte
vlek. De tweede rugvin is witachtig, met dwarse lichtbruine
strepen; de staartvin is bruinachtig. De borstvinnen zijn licht, of
donker bruingrijs met witte stipjes; de buikvinnen en de aarsvin witachtig. Intusschen vindt tpen niet ligt twee voorwerpen, die volmaakt gelijk geteekend zijn, vermits de vlekken allerlei afwijkingen van vorm, duidelijkheid, verdeeling en
talrijkheid aanbieden, somtijds ook geheel ontbreken; terwijl er
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ook vele voorwerpen aangetroffen worden. waar de kleur van
alle deelen min of meer in bet rood overgaat.
De kleine zeehaan is eene' in het Kanaal, aan de kusten
van Engeland en aan de geheele kust der Noordzee tot Denemarken en Noorwegen gewone soort; hij wordt aan onze kust
menigvuldig in de Binnenlek gevangen. Volgens CUVIER en
VAJ.ENCIE~NES komt bij ook aan de zuidkust van l'rankrijk
voor. Als voedsel wordt hij minder geschat dan de groote poon.
DE DONDERPADDEN. COTTUS.

De Don der pad den hebben. wat de plaatsing en gedaante
harer vinnen betreft. veel overeenkomst met de zeehanen, maar
de aars- eu zach te rugvin zijn meestal korter; de onderste iStralen harer borstvinnen zijn, ofschoon ongetakt, niet vrij; de
buikvinnen hebben 3. somtijds slechts 2 zachte stralen, en haar
stekel is geheel onder bet vlies van den eersten zachten straal
verborgen, de staartvin is flaauw afgerond; haar kop is bovendien min of meer van boven naar onderen afgeplat en op verschillende wijze gewapend; zij hebben slecbts 6 stralen in het
kieuwvlies; de zwemblaas ontbreekt; ,de meeste soorten zijn
klein,b. v. van een derde tot een halven voet lang, terwijl de grootste omstreeks een voet lengte bereiken; zij worden met uitzondering van eene 800rt uit Zuid-Afrika in de zeeën van het
noordelijk halfrond aangetroffen, ontbreken echter in de Middellandsche zee. Eenige soorten leven uitsluitend in het zoete water.
Onze drie inheemsche soorten zijn de volgende.

DE

RIVIER-DONDERPAD. OOTTUS GOBIO.

(Plaat 5, fig. 3.)
DeR i v ier - Don der pad, die niet veel meer dan een
derden voet lengte bereikt, behoort onder de kleine soorten;
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zij is tamelijk slank, en heeft eenen zeer weinig gewapenden kop.
De hoogte van het ligchaam neemt slechts een vijfde gedeelte van zijne lengte, zonder de staartvin, in. De kop is breeder dan hoog, en met eene zachte, naakte huid bekleed; Illen
ontwaar~ intusschen eene platte punt aan het kieuwdeksel; en
aan den hoek van het voorkieuwdeksel eenen kleinen opwaarts
gekromden doorn. De snuit is zeer kort; de mondopening klein.
De kaken en het ploegschaarbeen zijn met eene streep van kleine
tanden, als Huweel, gewapend. Het ligchaam is met eene gladde
huid, zonder schubben bedekt, en de zijstreep loopt nagenoeg
evenwijdig met de ruglijn.
De lengte der borstvinnen en der staartvin evenaart ongeveer de hoogte van het Jigchaam : eerstgenoemde zijn sterk-, laatstgenoemde is Haauw afgerond. De buikvinnen zijn een weinig
voor de borstvinnen geplaatst, en hebben 3 zachte. on getakte
stralen, van welke de voorste tevens den stekel dezer vinnen
omsluit. De eerste rugvin is laag; hare stekels zijn fijn en veelal
8 in getal, somtijds echter 9, terwijl er bij sommige voorwerpen slechts 6 of 7 aanwezig zijn. De zachte rugvin volgt onmiddel\ik op de eerste rugvin, en is van 17 tot 18 stralen
voorzien. De aarsvin heeft er slechts 13.
De rivier-donderpad is op de onderdeelen witachtig, op de
bovendeelen bruinachtig, hetgeen bij sommigen in het grijze,
bij anderen in het rosachtige trekt; en door bruine vlekjes of
stipjes afgebroken is, die ook over de kaken verbreid zijn. Deze
teekening is intusschen aan vele toevallige verscheidenheden
onderhevig.
Dit vischje bewoont de beekjes en rivieren van geheel Europa
en het westelijke Siberië. In ons land werd het in de stroomende ,
heldere wateren met eenen zandigen en steenachtigen grond aangetroffen. schijnt daarentegen in de staande wateren van het
lage land te ontbreken. Het kruipt gaarne onder de in het
water liggende steenen; ontvlugt echter schielijk, zood ra men
die opligt. Op het land gebragt , drukt het, wanneer men het
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aanraakt, zijn kop plat, zet de kieuwdeksels uit en tracht met
de d aaraall zich bevindende wapens zijne vervolgers te verwonden.
De rijtijd heeft plaats van Mei tot Ju lij. Het zwemt met buitengewone snelheid. Zijn voedsel bestaat uit allerlei waterinsekten en de, in het water levende, maskers dezer dieren. Het dient,
in vele landen, tot aas bij het vangen der alen, die dit vischje
gretig verslinden. Het vleesch is smakelijk en neemt bij het
koken eene roodachtige kleur aan; dit vischje wordt echter,
om zijne kleinheid, niet gezocht, en slechts, waar het in menigte
voorkomt, door arme lieden gegeten.

DE ZEE - DON DER PAD.

C0 T TUS

SC 0 RPI o.

(Plaat 5, fig. 2.)
D e Zee - Don der pad heeft in het algemeen dezelfde gestalte als de rivier-donderpad, maar zij wordt veel grooter,
haar ligchaam is veel dikker, hooger en meer ineengedrongen;
de staart is korter, en de grootere kop is veel sterker gewapend.
De zee-donderpad bereikt eene lengte van twee derden tot
drie vierden voet. De romp is dik, en zijne hoogte gaat slechts
drie en een vierde maal in de lengte van het ligchaam, zonder
de staartvin, terwijl de groote kop slechts twee en een half
maal daarin gaat. Men ontwaart aan weêrszijde, voor het oog,
een of twee puntige uitsteeksels; een ander verheft zich achter
het oog, en van hier loopt achterwaarts eene lijst, die aan het
achterhoofd wederom met een min of meer duidelijk en puntig knobbeltje eindigt. Eelle dergelijke lijst loopt onder het
oog naar het voor-kieuwdeksel, hetgeen met twee punten gewapend is, terwijl men er slechts een aan het kieuwdeksel waarneemt. Daarentegen zijn aan het onder-kieuwdeksel twee, veelal
onduidelijke punten aanwezig, en men merkt er ook eenige
aan den schouder op. De huid is glad, maar men ontwaart som-
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tijds, aan den romp en staart, voornamelijk boven de zijstreep,
enkele schubben. De zijstreep verdwijnt op het midden van
den staart naar achteren. De tanden gelijken op die der rivierdonderpad.
De eerste rugvin is door 8 of 9 doornen ondersteund. De
tweede, die een weinig hooger is dan de eerste en nagenoeg
aan deze stoot, heeft ongeveer de helft der hoogte van den
romp, en is van 14 tot 15 zachte stralen voorzien. De aars- vin is een weinig lager dan de tweede rugvin en heeft 11 tot
) 2 zachte stralen. De stekel der buikvinnen is geheel verborgen onder de huid van de eerste der drie zachte stralen dezer vin.
De grondkleur der bovendeelen is een in het rosse, of grijze,
of groenachtig trekkend bruin; de onderdeelen zijn daarentegen van een, dikwijls in het geelachtige trekkend wit. Behalve
den buik en de onderl1elft van den staart, zijn alle overige
deelen met bruine of zwartachtige vlekken bedekt, die op de
vinnen veelal tot dwarsstrepen zamellloopen , en op het ligchaam
marmervlekken vormen, onder welke men meestal eenige zeer
groote ontwaart.
De zee-donderpad werd, van de Golf van Gascogne, langs
de geheele noordkust van Frankrijk en de kusten van GrootBrittannië aangetroffen. Hij bewoont zelfs de geheele Noordzee
tot aan Noord.Kaap,en wordt zelfs in de Oostzee waargenomen;
aan onze kust behoort hij ouder de gewone soorten. De rijtijd
heeft in het einde en in het begin van het jaar plaats. Het
voedsel bestaat voornamelijk uit allerlei kleine schaaldieren. Hij
kan langen tijd buiten het water leven. Het vleesch is niet
ge20cht.
Behalve deze gewone zee-donderpad, komt in vele streken,
door haar bewoond, llClg eene andere, met haar verwante soort, door
EUPHRASEN OOttU8 bubali8 genoemd, voor. VAN DEN ENDE zegt,
een voorwerp daarvan, waarschijnlijk afkomstig uit de Zuiderzee, op de vischmarkt te Zutphen verkregen te hebben; door
mij is zij hier te lande nog niet waargenomen. Zij onderscheidt
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zich voornamelijk van de gewone soort door 4, in plaats van
2, stekels van het kieuwdeksel, van welke de bovenste zeer
lang is, en doordien zij slechts 12 of 13, in plaat!! van 14
of 15, stralen in de zachte rugvin heeft. Voor het overige heeft
zij, zelfs in hare kleuren, de grootste overeenkomst met de
gewone zee-donderpad.

DE GEBARN ASTE DONDERPAD. COTTUS CATAPBRACTUS.

(Plaat 5, fig. 4.)
Deze, door haar met beenstukken geharnast ligchaam, zeer
in het oog vallende soort, wordt door de nieuwere natuurkundigen. met eenige andere soorten uit de IJszee, in een eigen
ondergeslacht , 4apidoplwrua genaamd, geb ragt.
Behalve aan het gepantserd ligchaam, kan men haar dadelijk herkennen aan de vinstralen, die alle ongetakt zijn.
Dit vischje bereikt omstreeks een halven voet lengte. Het
ligchaam is bij de nek het hoogst, en deze hoogte gaat omstreeks
5 maal in zijne lengte. de staartvin niet medegerekend. De staart
loopt naar achteren dun uit, en de kop helt sterk naar den snuit
af. Deze, even als de romp en staart, zijn met huidbeenstukken
gepantserd, die op 8 rijen geplaatst zijn en iu hun midden
een hoogen kiel hebben, waardoor een gelijk getal overlangsche
lijsten ontstaan. De snuit is aan het einde met 4 opwaarts
gerigte doornen gewapend; men ontwaart eene punt aan het
voor-kieuwdeksel en eene kleine onder de oogen. Er zijn tandjes
in de kaken aanwezig, maar zij ontbreken in het gehemelte.
De rugvinnen zijn klein en stooten met den wortel aall
elkaar: de eerste wordt door 5 harde, maar fijne en buigzame
stralen ondersteund; men ontwaart aan de tweede rugvin, zoowel als
aan de aarsvin, 7 zachte stralen. De buikvinnen zijn van 2 zachte
stralen voorzien, van welke de eerste den stekel geheel omsluit.

Digltized by

Google

51

DE GEHARNASTE DONDERPAD.

Deze visch wordt in de Noord- en Oostzee aangetroffen en
komt ook in het Kanaal en aan de kusten van Engeland voor.
Hij is langs onze kust vr\l algemeen t'huis, wordt veel in de
saaijen met den kleinen pieterman en andere kleine visschen
gevangen, en draagt aan de kust van Holland de namen van
Oudewtjfa-kaak of Mt oude Grootje; men heeft hem ook dien
van Harnaaman/lfetje gegeven. De rijtijd heeft plaats in Mei en
Junij. Het vleesch wordt niet gegeten, blijkbaar omdat de
visch te weinig oplevert. Zijn voedsel bestaat in kleine schaaldieren.

DE STEKELBAARZE N.
(G AST E ROS TEl.)

De soorten van deze familie sluiten zich aan die der 800rpioen-visschen aan, doordien hun voorste kieuwdeksel, even
als bij deze, met het onder-oogbeen verbonden is. Het zijn kleine
in het zoete water, of de zee levende visschen, zeer gekenschetst
doordat hunne voorste rugvin vervangen wordt door een grooter
of kleiner getal vrije, dat is te zeggen niet door vliezen verbondene stekels, en dat hunne buikvinnen, ieder uit eenen in
een pantserachtig schild ingeleden stekel bestaan, onder wiens
oksel echter eenige zachte stralen verborgen zijn, en dat het
ligchaam van schubben ontbloot, maar daarentegen min of meer
met huidbeenstukken gepantserd is.
De drie inheemsche soorten behooren tot het geslacht der
eigenlijke 8 t e kei b a a r zen. Deze hebben slechts 3 stralen in
het kieuwvlies, eene kleine schuinsche mondopening, en de kaken
met talrijke fijne tanden gewapend. De staart- en borstvinnen
zijn afgerond.
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DE STEKEl.BAARS HET

3

DOORNEN. GASTE ROSTE US

ACULEATUS.

(Plaat 4, fig. 4.)
Deze, de meest algemeen verbreide soort, is, zoo als haar
nederduitsche naam aanduidt, kennelijk aan het getal doornen
van den rug, hetwelk veel geringer is dan bij de overige soorten.
Zij is klein, en haar ligchaam heeft omstreeks drie vinger
breed lengte. De hoogte vau het ligchaam bedraagt een vierde
van zijne lengte, de staartvin niet mede gerekend; de lengte
van den kop is een weinig aanzienlijker.
De drie doornen van den rug zijn zeer stevig: de. eerste
is boven den wortel der rugvin geplaatst; de laatste in het midden
van den afstand tusschen den kop en den wortel der staartvin;
de middelste een weinig digter bij den eersten dan bij den
laatsten, en vlak tegenover den niet minder of zelfs nog meer
stevigen doorn geplaatst, die de buikvinnen vertegenwoordigt.
De tweede rugvin begint onmiddelijk achter den laatsten doorn, en
is uit 9 zachte stralen zamengesteld. De aarsvin is een weinig
meer naar achteren geplaatst dan de tweede rugvin, korter en
gevormd uit 1 harde en 8 zachte stralen.
De zUden van het ligchaam zijn met eene rij van zeer hooge,
maar korte, harde stukken gepantserd. Intusschen heeft men bij
deze vischjes allerlei afwijkingen waargenomen, die zich somtijds standvastig in sommige wateren schijnen te vertoonen.
Zoo heeft b. v., volgens CUVIER en V At.ENCIENNES, de stekelbaars uit de omstreken van Parijs, dergelijke pantserschilden
slechts aan het voorgedeeIte van den romp: zij noemden dergelijke voorwerpen, die men ook in andere plaatsen vindt, Ga8tero8teu8 leiuru8. Bij anderen strekken zich deze schilden tot
aan het begin der zachte rugvin uit, maar verschillen in
getal, vermits er bij sommigen aan elke zijde 12 tot 15, bij
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anderen 22 tot 23 aanwezig zijn: eerstgenoemde verkregen den
naam van GaateroateU8 aemi"rmatua, laatstgenoemde dien van
G. aemiloricatU8. Deze schrijvers ontvingen uit Italië ook stekelbaarzen met zeer korte rug- en buikdoornen • maar voor het
overige volmaakt gelijkende op Gaat. leiurua, en Y ARRBJ.L geeft
de beschrijving met afbeelding van diergelijke voorwerpen uit
het noorden van Ierland, die intusschen aanzienlijk grooter zijn
dan de gewone stekelbaars: dit dier werd Gaat. "6racAycentrua genoemd. Eindelijk heert men ook in Italië en in schotland stekelbaarzen, op den leiurua gelijkende, maar met 4 l'ug-doornen
aangetroffen: dit is de Gaateroateua tetr"cant"ua, Cuv. en V Al..
or G. apillo8U8, TBNNYNS en YARREM..
De kleur van den stekelbaars is een zilverachtig wit,. hetwelk op de bovendeelen in het olijfgroene overgaat
Dit vischje schijnt over geheel Europa verbreid te zijn. In
ons land wordt het in alle zoete wateren, als slooten, kanalen,
veen- en andere plassen, en ook, maar in het algemeen minder in beken en rivieren aangetroffen. Daarentegen wordt
het, reeds in de eerste maanden van het jaar, in de Zuiderzee
en het Y, menigvuldig met den spiering en de sprot gevangen.
De stekelbaars wordt, wegens zijne geringe grootte, zijne
stekels en de harde deelen van zijn ligchaam, niet gegeten.
Hij voedt zich met wormen, insekten, vischbroed en vischkuit,
zelfs die van zijn' eigen soort. Hij is niet minder vraat- dan
strijdzuchtig , vermits hij dikwerf met zijns gelijken vecht. Hij
maakt somtijds groote sprongen uit het water, die zelfs, wanneer zij loodregt geschieden, meer dan een voet bedragen. De
rijtijd schijnt twee malen in het jaar plaats te hebben, te weten
in April tot hale Mei, en wederom in J ulij en Augustus. In
enkele jaren schijnt er eene buitengewone vermenigvuldiging
plaats te hebben, ofschoon de eijeren, tot eene kleine klomp
vereenigd, naar evenredigheid zeer groot en gering in getal
zijn. Ten einde deze eijeren te beschermen, bouwt het manS
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netje uit allerlei waterplanten een aardig, kogelvormig nestje
met eene enkele opening, bevrucht de kuit nadat hij van het
wijfje in dit nést geschoten is, en houdt daarbij eene bestendige wacht, tot dat de jongen groot genoeg zijn, om voor zich
zelve te zorgen.

DE STEKEI.BAARS liET

10

DOORNEN. GASTEROSTEUS

PUNGITIUS.

(Plaat 4, fig. 5.)
Deze soort heeft in het algemeen den zeIlden ligchaamsvorm als
de stekelbaárs met 8 doornen, maar hij is een weinig ranker
en kleiner; de doornen zijn zwakker en ten getale van 10, somtijds slechts 9 op den rug, en het ligchaam is aan de zijden glad,
oC in andere woorden, niet van pantserstukjes voorzien; daarentegen ontwaart men somtijds, echter alleen aan weêrszijde van
den staart, een tiental van zeer kleine gekielde schubben, dIe
echter moeijelijk met het bloote oog waar te nemen zijn.
De kleur der bovendeelen is een geelachtig olijfgroen, hetwelk op de overige deelen in het zilverwit overgaat, en van
zeer fijne zwarte stipjes voorzien is. De vinnen zijn witachtig.
Deze kleine visch is even ver verbreid als de stekelbaars met
3 doornen, maar op vele plaatsen minder algemeen en menigvuldig dan deze; dit heeCt ook in ons land plaats. Behalve in onze
zoete wateren, wordt hij ook langs het strand in zee aangetroffen,
waarheen hij waarschijnlijk door de rivieren en sluizen geraakt.

DE ZE E - STEKE I.BAA RS. GASTE ROS TE U S SPI NA C H I A.

(Plaat 4, fig. 3.)
De Zee-S tek el baars wijkt van onze overige soorten veelvuldig aC. Zijn romp, maar vooral de twee laatste derden van
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den staart zijn zeer verlengd en rank, zoodat de hoogte van
zijn ligchaam slechts 9 maal in zijne lengte (zonder den staartvin)
gaat. De kop is even lang als de romp. en het dunne gedeelte
van den staart vertoont wederom diezelfde lengte.. Men ontwaart op
den rug 15 tamelijk kleine en een weinig achterwaarts gekromde
stekels. De zachte .rugvin is van .6 stralen voorzien, de aarsvin van een stekel en 7 zachte stralen:
De zee-stekelbaars bereikt ruim een halven voet lengte.
De bovenkop , rug en het dunne gedeelte van den staart zijn
olijtbruin. de overige deelen zilverachtig wit. Men ontwaart
somtijds aan de voorzijde der aars- en zachte rugvin eene donkere vlek.
Deze visch bewoont de Oost- en Noordzee, en wordt westelijk tot in de golf van Biskaja aangetroffen. Hij werd ook
op vele plaatsen van onze kust, van Zeeland tot Groningen
en zelfs in de Zuiderzee waargenomen, veelal echter slechts enkel,
en is dus alles behalve eene gemeene soort.

DE D U I VEL V I S S C HEN.
(L 0 PRIl.)

D e D u i vel v i s s c hen zijn voornamelijk gekenschetst doordien hunne borstvinnen, even als bij de spring-grondels, ten gevolge der verlengde middenhand-beenderen, als op eenen steel
zitten, terwijl hunne buikvinnen gescheiden, en niet tot een
trechter vereenigd zijn, zoo als dit bij de Spring-grondels en
grondels plaats heeft. Bovendien hebben zij. vooral door hunnen
grooten en platten kop. een geheel eigenaardig uiterlijk. Deze
familie bevat verscheidene geslachten, van welke slechts een,
'dat der Zee d u i vel s, in ons werelddeel vertegenwoordigd is.
en wel door eene enkele soort, die ook aan onze kusten voorkomt. Dit is
5*
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DE ZEE - D U I VEI.. 1. Ol' R I U SPI S CAT 0 R I U S.

(Plaat 4, fig. 6.)
De Zee - d u i vel is een visch, die drie tot zes voet lengte
bereikt, en even merkwaardig is door zijne zonderlinge monsterachtige vormen, als door de vreemdsoortige aanhangsels van
zijnen kop en zijne levenswijze. Hiervandaan de naam van
Zee·duivel en die van Kikvorsch, dien hij bij de Grieken
droeg, van Zee - kik v 0 r S c h, dien hem de oude Romeinen gaven,
en die van visschende Kikker, Hengelaar en Wijdm u i I, waarmede hij in Groot-Brittannië bestempeld wordt. Aan de
Hollalldsche kust geeft men hem veelal den naam van Ho ze nmond, en ook dien van Hozenbek.
De kop is sterk afgeplat en zoo buitengewoon groot en breed,
dat hij van boven gezien, zich als eene halve schijf vertoont,
die naar achteren kegelvormig in den romp en staart uitloopt.
De lengte van den kop gaat slechts anderhalf maal in de geheele lengte van den visch; zijne breedte is nog aanzienlijker
dan zijne lengte. Hij is van boven uitgehold en hier aan weerszijde van eene lijst voorzien, van welke boven, achter de oogen,
even als bij de neusgaten puntige knobbels uitsteken. Bovendien verheffen zich van de middenlijn des bovenkops , van achteren een, van voren twee ingelede stralen, van welke de
voorste omstreeks de lengte van den kop heeft en in een zacht
gevorkt vlies uitloopt. Ook de stukken van het kieuwdeksel en de
schouderbeenderen zijn met puntige uitsteeksels gewapend. De
oogen zijn groot en hooggeplaatst. De mondopening neemt de
geheele breedte van den kop in, en is derhalve buitengewoon
ruim. De onderkaak steekt voor de bovenkaak uit. Beide zijn
met cene, aan het tusscbenkaakbeen dubbele rij tanden van
ongelijke grootte gewapend, en men merkt ook tanden op
aan het gehemelte. De tong bedekt de geheele binnenvlakte
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tosschen de kaken, en is glad. De geheele visch is met eene
gladde huid zonder schubben bedekt, die echter langs den rand
der onderkaak, langs de zijden van het geheele ligchaam, en ook aan
den zijrand van den kop eene menigte, op eene rij geplaatste,
kleine, franjeachtige aanhangsels vertoont. De kieuwopeningen
komen uit onder het einde van den steel der borstvinnen. Het
kieuwvlies is door 6 stralen ondersteund, maar er zijn slechts
8 kieuwbogen aanwezig.
De borstvinnen en de staartvin zijn afgerond; deze is veel
kleiner dan de eerstgenoemden, die omstreeks de helft der lengte
van den kop innemen en laag geplaatst zijn. De buikvinnen
staan aanzienlijk verder naar voren dan de borstvinnen; zij
zijn klein, en worden ondersteund door een stekeltje en 5
zachte stralen. De eerste rugvin bestaat uit 3 harde stralen.
De tweede rugvin en aarsvin zijn ver naar achteren geplaatst;
laatsgenoemde heelt 10 ongetakte zachte stralen, eerstgenoemde 12.
De zee-duivel is op de ondervlakte van het ligchaam wit;
alle overige deelen zijn bruin, hetwelk op de vliezen der vinnen, vooral der staartvin donkerder is.
Deze zonderlinge visch wordt in alle zeeën van Europa aangetroffen, en bewoont ook onze zee, daar hij jaarlijks door
onze visschers, ofschoon enkel, op de zandbanken langs onze
kost gevangen wordt. Hij bereikt twee tot drie voet lengte;
intusschen behooren bij ons voorwerpen van 3 voet reeds tot
de zeldzaaamheden.
De zee-duivel behoort niet tot de uitstekende zwemmers.
Hij loert op zijnen buit, terwijl hij op den grond ligt, en na
het water troebel gemaakt te hebben, door het zand of den modder met de buik- en borstvinnen op te woelen. Nu zet hij de
vrije stralen van den bovenkop met hunne aanhangsels in beweging, en lokt hierdoor andere visschen aan, die hij van allerlei soort en in groote hoeveelheid verslindt. Zijn vleesch
wordt niet gegeten.
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DE SNOTDOLVEN.
(CY CLO PT E RI.)

. De Sn 0 t d 0 Iv e n vormen eene eigene familie of eigenlijk
slechts een geslacht van visschen, hetgeen het naast vermaagschapt is met de grondels (GolJii). Zij zijn gekenschetst doordat hunne buikvinnen vervangen worden door eene, van onderen
vlak tegen de borst aanliggende, flaauw uitgeholde schijf, waarmede zij zich aalt vaste ligchamen, zoo als rotsen, steenen enz.
vast zuigen. Hun ligchaam is met eene slijmerige, gladde of
van knobbeltjes voorziene huid bedekt, en het geraamte is nagenoeg geheel kraakbeenig. Hunne vinnen worden slechts door
zachte stralen ondersteund, en de borstvinnen strekken zich ver
naar voren, veelal tot onder de keel uit. Zij bewonen de zee.
Aan onze kusten leven twee soorten. Het zijn de volgende:

DES NOT DOL P. C Y C L 0 P TER U S I. U l( PUS.

(Plaat 6, fig. 1.)
De S not dolf is een tamelijk groote visch, die door zijne
eigenaardige en zonderlinge gestalte zeer in de oogen valt en
hieraan dadelijk te herkennen is.
Hij bereikt anderhalven voet lengte, en zijn hoog en dik ligchaam doet, van ter zijde gezien. aan den eivorm denken,
maar het is onder den romp tamelijk vlak, en loopt naar boven
kielvormig uit. De kop is middelmatig; de oogen zijn tamelijk klein en hoog gep1aatst; de mondopening is klein. Elke
kaak is met eene rij van kleine tanden gewapend, en men ontwaart ook een hoop van kleine afgeronde tanden aan den wortel
van de tong, en anderen op de keelgatsbeenderen. De kieuw-
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deksels zijn ongewapend. De huid is, in plaats van schubben,
tamelijk regelmatig met harde, maar ruwe korreltjes als bezaaid. Behalve deze korreltjes ontwaart men bovendien zeven rijen
gelijksoortige, maar veel grootere verhevenheden, die de gedaante
hebben van konische knobbels: de bovenste rij loopt van
het achterhoofd tot aan de zachte rugvin; de tweede aan weêrszijde van boven het oog, in nagenoeg regte lijn, tot aan den
wortel der statttvin; de derde wederom aan' weêrszUde, en
evenwijdig met de tweede, langs de zijden van het ligchaam
tot aan het kieuwdeksel; de onderste eindelijk omzoomt aan
wwrszijde de zijden van den buik, tusschen de aarsvin en
buikschijf.
Het kieuwvlies wordt door 6 stralen ondersteund. De zwemblaas ontbreekt. maar de portier-aanhangsels zijn talrijk. Het
geraamte is nagenoeg geheel kraakbeenig.
De borstvinnen zijn afgerond en korter dan de kop, maar
loopen naar voren tot Ollder de keel voort, zonder zich echter
te vereenigen : dit naar voren verlengde gedeelte omsluit aan
weêrszijde de buikschijf , die cirkelvormig is, uit eenen huidrand en, hinnen dezen, uit eenen kring van platte harde schijfjes zamengesteld is. De eerste rugvin schijnt vertegenwoordigd
te zijn door de met knobbeltjes gewapende rugkiel, die vlln
binnen beenen stukjes, als vinstralen, verbergt. De zachte rugvin en de aarsvin beginnen aan het hellend gedeelte van den
staart; eerstgenoemde is van 11, laatstgenoemde van 9 zachte
stralen voorzien. De staartvin is aan het einde regt.
De snotdolf is in het leven, gedurende den rijtijd, met zeer
fraaije kleuren versierd. De onderdeelen en vinnen zijn alsdan
roodgeel; de overige deelen bruingeel met oranje, purperrood
en blaauw in verschilende toonen geschakeerd; de oogen zijn
hoogrood. Na den rijtijd zijn al deze kleuren flaauwer en
minder zuiver.
Deze merkwaardige visch bewoont alle kuststreken van het
gematigde en noordelijk Europa, en komt tot IJsland, Groen-
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lanel en Canada voor. Hij zuigt zich met zijne buikschijf aan
steenen, of andere harde voorwerpen vast, en kan slechts met
groote inspanning daarvan losgescheurd worden. Hij voedt
zich "met allerlei weekdieren, kwallen en andere zeedieren,
en wordt zeUs dikwijls een buit van andere groote visschen
en vooral ook van robben. Het wijfje schiet haren kuÎTi in het
voorjaar. De IJslanders vinden zijn vleesch lekker; bij ons
wordt hij niet gegeten. Bovendien behoort hij aan onze kust,
ofschoon juist niet tot de zeldzame, dan toch onder de niet
algemeene soorten.

DE SLAKD 0

r.p.

·CY CI.OPTE R

us

I.IPARIS.

(Plaat 6. fig. 2.)
Deze visch, door de nieuwe natuurkundigen Liparia bar·
batua of fJulgariB genoemd, stemt, wat zijn maaksel betreft,
in het algemeen met den snotdolf overeen, maar hij is veel
kleiner, heeft eenen anderen vorm en wijkt ook in vele andere
opzigten daarvan af.
Hij bereikt eene lengte van ruim eellen halven voet. Het ligchaam is eenigzins lansvormig en , zonder de staartvin, drie en een
half maal langer dan hoog. Het is geheel in eene gladde, slijmerige
en eenigzins losse huid als het ware in een zak gehuld. De borstvinnen gelijken op die van den snotdolf , maar zijn, alvorens zij
onder de keelloopen, tot eene punt verlengd. De staartvin is klein
en afgerond. Er is slechts eene rugvin aanwezig; zij begint reeds
boven de borstvinnen, is laag en loopt eivormig tot aan de staartvin
voort, met welker grond zij zich vereenigt. Dit laatste heeft
ook plaats met de aarsvin, die echter een derde korter is dan
de rugvin. Eerstgenoemde wordt door 36, laatstgenoemde door
26 zachte stralen ondersteund. De kleur van dezen visch is
lichtbruin, hetgeen op de onderdeelen nog lichter wordt, maar
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op de bovendeelen afgebroken is door fijne bruine overlangsche strepen en op de vinnen door bruine, veelal in dwarsrijen geplaatste stippen.
Deze visch bewoont de IJszee tot aan de kusten der Noorden Oostzee. Hij wordt bij ons zoowel langs de kust, als in de
Zuiderzee en de Zeeuwsche stroomen aangetroffen; is er echter
alles behalve gemeen. Hij voedt zich met kleine schaaldieren
en kleine vischjes. Men zegt, dat de rijtijd vroeg in het jaar
plaats heert.
Wij willen hier in het toorbijgaan gewag maken van eene
nog kleinere 800rt, Lipari8 Montagui, die menigvuldig aan de
rotsachtige kusten van het westelijk Groot-Brittannië voorkomt
en ook aan de westkust van Noorwegen waargenomen werd.
Zij wijkt van onze soort af, doordien hare rugvin niet met de
staartvin vereenigd is, en door hare, hier en daar met blaauw
geschakeerde oranjekleur.

DE GRONDELS.
(G 0 B I I.)

Tot deze familie rekent men een groot aantal kleine of
tamelijk kleine visschen, met een langwerpig ligchaam, twee
somtijds vereenigde rugvinnen, van welke de eerste door harde
maar zwakke stralen ondersteund wordt, eene afgeronde staartvin, en welker buikvinnen aan de borst geplaatst, gedeeltelijk
or geheel vereenigd zijn en, in het laatste geval, eene soort van
trechter vormen. Zij leven in de zee, enkele soorten ook in
rivieren. Er is mij slechts eene inheemsche soort van deze
familie bekend, die, zoo als alle overige uit ons werelddeel,
tot de soort met volmaakt vereenigde buikvinnen behoort. Het is:
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DE KI,EINE GRONDEL. GOB[US M.INUTUS.

(Plaat 6, fig. 3.)
De kIe i n e Gr 0 n del is een vischje hetwelk ongeveer 8
duim lengte bereikt. Het ligchaam is langwerpig, zoodat zijne
hoogte slechts een vijfde uitmaakt van de geheele lengte, zonder de staartvin. De oogenzijn zeer hoog geplaatst en de
snuit is sterk afgerond. De mondopening is tot onder het oog
gespleten. De kaken zjjn mr.t kleine tanden bezet, van welke
die der voorste rij echter grooter zijn dan de overigen. Er
zijn 6 stralen in het kieuwvlies aanwezig. De schubben zijn
middelmatig en de zijstreep is nagenoeg regt.
De trechter, gevormd door de buikvinnen en onder de
borstvinnen geplaatst, loopt naar achteren lang en puntig uit.
De eerste rugvin is door 6 ranke, doch harde stralen gevormd,
en hare hoogte bereikt niet die van het ligchaam. De tweede
rugvin, uit een doorntje en 10 zachte stralen zamengesteld,
begint tegenover de darm opening en js lager dan de eerste
rugvin. Deze opening is ongeveer in het midden der ondervlakte van den visch geplaatst en wordt, zoo als dit bij alle
grondels, de slijm- en pitvisschen plaats heeft, door een uitstekend tepelachtig huidaanhangseltje gevolgd, achter hetwelk
de opening der werktuigen tot de voortteling uitkomt. Achter
deze opening begint de aarsvin, die een weinig korter is dan
de tweede rugvin, maar een gelijk getal stralen heert. De staartvin
is een weinig afgerond.
De grondkleur van de kleine grondel is een grijsachtig geel,
hetwelk op de onderdeelen en den kop lichter, maar op de
rugzijde en de staartvin van bruine stipjes voorzien is, die op
deze vin ongeveer een zestal dwarsstrepen vormen. De iris van
het oog is blaauw.
Dit vischje bewoont de zandige kuststreken van het Kanaal,

>.
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de kust van Engeland en de geheele zuidkust der Noordzee,
tot Denemarken en de zuid-westkust van Noorwegen; het wordt
ook aan de monden der rivieren aangetroft·en. Het behoort
langs onze kust tot de gewone soorten, die geregeld bij het
visschen naar garnalen met saaijen aan wal gebragt , maar wegens hare kleinheid niet gegeten wordt.
Eenige andere kleine soorten, die aan de kust van Engeland
ontdekt werden, hebben de aarsvin en de zachte rugvin hooger
dan de eerste rugvin, en eene dezer, Gohiua hip1mctatua,
YARREI.L, is bovendien gekenschetst door eene zwarte vlek onder
de eerste rugvin, en eene andere aan den wortel der staartvin.
De andere soort is Gohiu8 graci.lia, bNNYNS: deze is ook in
de Fauna van Scandinavië opgenomen, waar nog 3 andere
kleine soorten opgeteld worden.
Behalve deze leeft in onze noordsche zeeën nog eene grootere
soort, Gohiua niger genoemd, met een meer ineenged~ongen en
dikker ligchaam, eenen dikkeren kop, grootere schubben, nagenoeg zamenstootende rugvinnen en eene zwartachtige kleur. Zij
bewoont rotsige kusten en schijnt derhalve niet aan de onze voor
te komen. Intusschen heeft VAN SWINDEREN eenen visch onder
dezen naam, in zijne Initia Faunae Groninganae, vermeld.

DE SLIJMVISSCHEN.
(BLE N NII.)
De S lij m v is s c hen hebben veel overeenkomst met de grondeIs. Zij zijn voornamelijk gekenschetst door hunne buikvinnen,
die slechts uit twee of drie stralen bestaan, of zelfs geheel ontbreken; dOOlde slijmerige naakte ·huid, waarmede hun ligchaam
bekleed is, en doordien de stralen hunner vinnen, met uitzondering van die der staart- en borstvinnen, eenvoudig, of in
andere woorden, niet getakt zijn. Zij leven in de zee.
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Wij hebben aan onze kust slechts drie soorten van deze familie,
die tot evenveel verschillende geslacht.en behooren. Het zijn
de volgende:

DE BOTERVISCH. GUNELLUS VULGARIS.

Deze soort, door .LINNÉ Blenniu8 gunellu8 genoemd, is
onder de inheemsche visschen gekenschetst door hare buitengewoon lange, slechts door stekels ondersteunde rugvin .
.Zij bereikt eene lengte van ongeveer drie vierden voet. Haar
ligchaam, ofschoon niet mager, is van ter zijde gezien. lintof zwaardvormig, weshalve zij in Noorwegen ook zwaardviaelI
genoemd wordt. Hare hoctgte evenaart de lengte van den kleinen
kop, en bedraagt omstreeks het achtste gedeelte dergeheele
lengte van het ligchaam zonder de staartvin. De oogen zijn
middelmatig. De snuit is kort en stomp, de mondopening is
klein en schuins opwaarts klimmende. De kaken zijn met eene
rij stompe tanden gewapend, en er zijn ook tandjes in het
ploegschaarbeen aanwezig. De huid is glad, slijmerig, en de
schubben zijn geheel in de huid begraven. De zijstreep is regt.
Er zijn 5 stralen in het kieuwvlies aanwezig. De darmopening
ligt ongeveer in het midden van de onderhelft van den viseh.
De zeer kleine buikvinnen zijn onder de borstvinnen geplaatst, en ieder uit een harden en zachten straal, die intusschen
beide vereenigd zijn, zamengesteld; de borstvinnen zijn klein.
De staartvin heeft ongeveer de lengte van den kop. De aarsen rugvin stooten aan de staartvin, en zijn beide laag: eerstgenoemde wordt door 42 tot 43 zachte stralen ondersteund.
die door 2 stekels voorafgegaan worden; terwijl in de geheele
lange rugvin. die reeds boven de borstvinnen begint, slechts
stekels, ten getale van 76 tot 79, aangetroffen worden.
De onderdeelen van dezen visch met de aars- en staartvin
zijn in het leven oranjegeel; de overige dooIen geelbruin of
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geelgrijs, op het ligchaam veelal met stipjes of onduidelijke
bruinachtige dwarsbanden. Men ontwaart aan weêrszijde van
den kop eene zwarte streep, die van het oog tot aan den
mondhoek loopt. De pupil van het oog is door eenen gelen
kring omgeven. De rug is van boven, aan weêrszijde voorzien van
9 tot 12 zwarte, ronde, met wit omzoomde vlekken, die zich
ook op de rugvin uitbreiden.
Deze soort wordt aan de kusten van Groenland, GrootBrittannië, en geheel Scandinavië aangetroffen. Aan onze kust
schijnt zij slechts zeer toevallig te verdwalen. Er is mij ten
minste nooit meer dan een voorwerp te zien gekomen. Intusschen maakt er GRONOVIUS. in zijne lijst der Nederla~dsche
visschen, ook gewag van. Zij houdt zich gaarne in plaatsen
op, waar steenen liggen, verbergt zich ook onder zeewier, zwemt
zeer schielijk en voedt zich met allerlei kleine zeedieren. De
rijtijd heeft in November plaats.

DE PUIT-AAL. ZOARCES VIVIPARUS.

(Plaat 6, fig. 4).
De P u i t - a a I, door LINNÉ Blenniu8 viviparua genoemd,
is een visch van ongeveer 9 duim tot een voet lengte, die,
behalve zijne kleine, slechts uit 3 stralen bestaande buikvinnen, vooral kennelijk is aan zijn langgestrekt lansvormig ligchaam, hetwelk van achteren door de, tot een geheel vereenigde,
rug-, staart- en aarsvin omzoomd is, en aan de eigenschap, van
levende jongen voort te brengen.
Het ligchaam doet door zijne gestalte aan dat der alen
denken; het is zijdelings zamengedrukt. Zijne hoogte bedraagt
slechts een negende der geheele lengte van den visch, de kop
gaat vijf en een half maal in deze lengte, en de darmopening
ligt aan het einde van het tweede vijfde van deze lengte. De
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oogen zijn middelmatig en hoog geplaatst. De snuit is kort
en sterk gewelfd; de mondopening klein. De kaken zijn van
voren met twee rijen, aan de zijden met eene rij van kegelvormige tanden gewapend, maar het gehemelte is zonder tanden. Het kieuwvlies heeft 6 stralen. Men merkt bij beide seksen,
achter de darmopening , een tepelachtig aanhangseltje op. De
huid is glad en slijmerig, en verbergt schubben zoo klein als
stipjes. De zijstreep is nagenoeg regt. De beenderen zijn groen,
en behouden deze kleur ook nadat de visch gekookt is.
De borstvinnen zijn afgerond en hebben ongeveer de lengte
van den kop; de buikvinnen bestaan ieder uit drie onverdeelde,
zachte stralen, en zijn een weinig voor de borstvinnen geplaatst.
De rugvin begint boven den wortel der borstvinnen, en omgeeft
met de ineengesmolten staart- en aarsvin, welke laatste onmiddelijk achter de darmopening begint, het geheele tusschen
deze vinnen gelegen gedeelte van het ligchaam, als een eenvormige. tamelijk smalle zoom, die echter op den rug naar
voren allengs een weinig aan hoogte toeneemt, en in zijn
geheel door nagenoeg 150 zachte stralen ondersteund wordt.
Deze visch is op de onderdeelen roodachtig bruingeel, op
de bovendeelen geelbruin met bruinzwarte marmervlekken aan
de rugvin, en eene rij van grootere zwarte vlekken langs de
zijstreep. De iris van het oog is bruin, met eenen lichtgelen
kring om de pupil.
De puit-aal bewoont de kusten der Oost- en Noordzee, tot
het uiterste punt van Scandinavië, en ook de ltusten van Schotland en het noordoostelijk Engeland; hij behoort ook bij ons
onder de tamelijk algemeen voorkomende soorten, werd op
alle punten van onze kust, tot in de Zuiderzee en de Zeeuwsche stroomen waargenomen, en wordt langs het strand, gedurende het visschen naar garnalen, met de saaijen gevangen.
Hij voedt zich met deze diertjes en andere kleine schaaldieren, met vischkuit, weekdieren en zelfs kleine visschen.. Zijn
vleesch, ofschoon smakelijk, wordt niet gegeten.
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De eijeren van dezen visch worden in het moederlijf bevrucht en ontwikkelen aldaar volkomen, zoodat de jongen volmaakt gevormd ter wereld komen; hiertoe is eene tijdruimte
van ongeveer vier maanden noodig. Men vindt deze jongen
reeds in wijfjes van niet meer dan een hal ven voet lengte, en
hon getal beloopt op 100 tot 200, somtijds zelrs tot 250. Er
schijnt ook bij deze soort geen bepaalde tijd ter voortteling
te zijn I vermits men in alle jaargetijden wijfjes met jongen
aangetroffen heeft.

DE

ZEE W 0 J. F.

A NAR H I C H AS

LU.P U S.

(Plaat 6, fig. 5.)
De Zee wolf is een groote viseh, die door het volslagen
gebrek aan buikvinnen, en zijne aan het einde der kaken gekromde, op de overige deelen van den mond afgeronde tanden
zeer in het oog valt en dadelijk te herkennen is.
De zeewolf bereikt eene lengte van 3 tot 4 voet. Het ligchaam, ofschoon dik en vleezig, is zijdelings zamengedrukt en
zeer langwerpig, vermits zijne hoogte ongeveer 5 maal gaat
in de gehecle lengte van den viseh. De lengte van den kop
bedraagt een weinig meer dan deze hoogte. De darmopening
ligt ongeveer in het midden der onderzijde van het ligchaam.
Van hier naar achteren neemt de staart allengs in dikte af.
De kop is van boven gewelfd, en de zeer korte snuit daalt nagenoeg loodregt benedenwaarts. De oogen zijn tamelük groot en
hoog geplaatst. De mondopening is tot achter de oogen gespleten, en de onderkaak steekt voor de bovenkaak uit. Men
ontwaart langs het voorgedeelte van elke kaak ongeveer 4 tot
6 zeer groote en gekromde tanden, die de gedaante hebben
van de slagtanden der groote kattensoorten of andere roofdieren, en door eenige dergelijke maar kleinere tanden gevolgd
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zijn. De zijden der kaken, het ploegschaarbeen en de gehemelte-beenderen zijn met twee rijen van groote, stompe oC ronde
tanden gewapend. Aan de keelgatsbeenderen en de kieuwbogen
zitten kleine puntige tanden. De kieuwdeksels zijn ongewapend.
Het kieuwvlies is van 7 stralen voorzien. Het geheele ligchaam is met eene slijmerige huid bedekt, waarin men zeer
kleine schubben opmerkt. De zij streep wordt door eene rij van
poriën gevormd.
De stralen der vinnen zijn alle zacht. De borstvinnen zijn
laag geplaatst, afgerond en korter dan de kop. De staartvin is
klein en van achteren een weinig aCgerond. De rugvin begint
bij het achterhoofd en strekt zich uit tot aan den wortel der
staartvin; zij wordt door ongeveer 70 tot 77 zachte stralen
ondersteund, en hare hoogte bedraagt minder dan de helCt der
hoogte van het ligchaam. De aarsvin is nog lager, strekt zich
even ver naar achteren uit, begint onmiddelijk achter de darmopening en heeCt 43 tot 46 stralen.
De zeewolC is op de benedendeelen witachtig. De overige
deelen hebben eene grij~achtig olijCbruine, door donkerhruine
vlekjes als gemarmerde kleur; groote dergelijke vlekken vormen bovendien, langs de zijde van den rug, eene rij van onregelmatige dwarsbanden.
De zeewolf bewoont de Noordzee tot IJsland I de oostkust
van Scandinavië tot in het Kattegat, de noord- en oostkust
Tan Groot-Brittannië, en komt ook in het Kanaal voor. Hij wordt
ook langs onze kust aangetroffen en van tijd tot tijd gevangen.
Hij is zeer vraatzuchtig, heeft eene geweldige kracht in zijne
kaken, en kan met zijne groote en zware tanden de hardste
ligchamen verbrijzelen. Zijn voedsel bestaat in allerlei schell)dieren, krabben, zeesterren, zeeëgels, maar hij schijnt geene visschen te eten. Hij zwemt schielijk. De rijtijd is in Mei en
Junij. Het wijfje schiet den kuit aan oevers waar zeewier aanwezig is, en hierin verschuilen zich ook de jongen, die eene
groenachtige kleur hebben. Het vleesch van dezen visch word t
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bij ons niet gegeten; het wordt daarentegen dikwijls op de
markt van Edinburgh geb ragt , en door sommigen zelfs voor
zeer smakelijk gehouden.
Wij doen hier terloops opmerken t dat GRONOVIUS, in zij n
MtI88Um ic"t"yologicum, den La n s v i sc h, Opkidium imbe rbe,
als aan de kust van Katwijk gevangen, aanvoert; ik heb
intusschen nooit iets van het voorkomen dezer soort aan onze
kust vernomen. Zij bewoont de Middellandsche zee, en ~r
werden, gedurende eene eeuw t niet meer dan twee, blijkbaar
verdwaalde, voorwerpen aan de zuidkust van Groot-Brittannië
waargenomen. Zij doet in het algemeen door hare gedaante
aan den paling denken, en heeft ook. even als deze, geene
. buikvinnen, maar haar kop is stomp, hare rugvin loopt tot
aan den nek voort, zij heeft veel wijdere kieuwopeningen , wordt
hoogstens een halve voet lang enz.

DEP I T V I S S C HEN.
(0 ALL ION Y M J.)
De P i tv i s s c hen naderen in vele opzigten de Grondels
en Slijmvisschen; maar zij hebben eenen breedell, afgeplatten
kop met eenen kegelvormigen snuit; de oogen liggen zeer hoog,
digt bij elkander en zijn schuins naar boven gerigt; de kleine
kieuwopeningell komen digt bij den nëk uit, en zij hebb~n
eene gladde huid.
Hun ligchaam is zeer rank. De buikvinnen staan aan de
keel en zijn groot; zij hebben meestal 2 rugvinnen, wier stralen even als die der aarsvin ongetakt zijn. De staartvin is
afgerond of puntig verlengd. Er zijn kleine tanden in de kaken
aanwezig t maar zij ontbreken in het gehemelt~. Het kieuwdeksel
is van onderen met haakjes gewapend, en het kienwvlies heeft
6
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6 stralen; de beide seksen vertoonen veelal aanzienlijke verschillen in den vorm hunner rugvin en in hunne grootie.
Deze visschen leven in de zee; zij bereiken gewoonlijk eenen
halven tot eenen voet lengte, en velen zijn met fraaije kleuren
versierd.
Wij hebben aan onze kust slechts eene soort van deze familie.
Dit is
DEP I T V I SCR. CA J, J, ION Y Jol U S J, Y R A.

(Plaat 6, fig. 6 en 7.)
Mannetje en wijfje.
De P i tv i s c h is onder onze visschen vooral daardoor merkwaardig, dat de beide seksen in de gedaante der rugvinnen,
in kleur en ook in grootte verschillen. De beide seksen werden dan ook, alvorens men met dit verschijnsel bekend was, als
twee verschillende soorten beschreven, te weten: het mannetje
onder den naam van CaUionytnU8 lyra, het wijfje onder dien
van CaUionymu8 dracunculu8.
Het mannetje van den pitvisch bereikt eenen voet lengte,
het wijfje slechts drie vierden voet; de hoogte van het ligchaam
gaat ongeveer acht maal in zijne lengte. De kop is bij het
mannetje grooter dan bij het wijfje, en breeder dan het ligchaam.
De snuit is lang en vormt met den kop eenen driehoek met
afgeronde punten. De oogen zijn op den kop, digt bij elkaar
geplaatst en sterk naar boven gerigt; de kaken met eene streep
van tanden gewapend, en deze zijn zeer klein, talrijk, puntig
en staan digt bij elkander. Het kieuwdeksel is aan den hoek
van onderen met drie haakjes gewapend, en het kieuwvlies door
6 stralen ondersteund. De huid is glad en zonder schubben.
De borstvinnen verheffen zich van eenen breeden wortel,
onder welken de groote afgeronde, van 5 zachte stralen voorziene buikvinnen zitten. De staartvin is aan haar einde flaauw
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afgerond. De darmopening is van onderen, ongeveer op de
helft der lengte van het ligchaarn geplaatst. De aarsvin neemt
IDeer dan de helft der onderzijde van den staart in, en is door
9 ongetakte stralen ondersteund. De tweede l:.llgvin is hooger
en verder naar voren geplaatst dan de aarsvin, maar heeft
eveneens 9 ongetakte stralen: zij is vooral naar voren om de
helft hooger dan het ligehaam, en bij het mannetje lager dan
bij het wijfje, De eerste rugvin, die vier harde, maar zeer buigbare stralen heeft, is daarentegen bij het wijfje kleiner; hare
twee eerste stralen zijn bovendien bij het mannetje verlengd,
en de eerste zoo buitengewoon, dat bij tot aan het einde van
den staart reikt.
De grondkleIlr van dezen visch is levend bruinachtig oranjegerl, hetwelk op de zijden in het geelachtige en op den
buik in het witte overgaat. Bij het wijfje zijn de bovendeelen
en zijden, bij jonge voorwerpen, van enkele bruinachtige marmervlekken voorzien. Bij het mannetje is de kop met gekronkelde
azunrblaauwe streepj es versierd; en men ontwaart langs de zijden
twet', veelal tot strepen versmoltene, rijen van blaauwe vlekjes.
tusschen welke eene rij groene staan. De rugvinnen zijn van
roodblaauwe, tot dwarsstrepen vereenigde vlekken voorzien; de
borstvinnen geel grijs , met oranjekleurige stralen; de overige
vinnen zijn zwartachtig, en deze kleur is op de staartvin en
de buikvin afgr.broken door blaauwe vlekjes.
De pitvisch bewoont het Kanaal en de kusten der Noordzee
tot aan ~et Kattegat, doch schijnt niet in de Oostzee door
te dringen. Hij wordt het geheele jaar door, maar in kleinen
getale, enkel aan onze kust gevangen, en ook P i I a t us - v i s c h j e
eu S ch el v is c h - d u i v el genoemd. De rijtijd heeft in de
laatste maanden van het jaar plaats. Hij voedt zich met kleine
schaal- en weekdieren.

6*
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DE DORSCHVISSCHEN.
(G A DI.)

Men vereenigt onder dezen naam de visschen, welke iu hun
maaksel min of meer overeenkomen met onzen kabeljaauw en
schelvisch.
Zij hebben een min of meer langwerpig ligchaam, zachte
stralen aan alle vinnen; de rugvinnen veelal 2 en dikwijls
zelfs 8 in getal; kleine, puntige aan de keel zittende buikvinnen; tamelijk kleine borstvinnen; dikwijls een of meer voeldraadjes aan den snuit; kleine gladde en zachte schubben, die
aan den kop dikwerf ontbreken. Huu mond is met talrijke, kleine
tanden gewapend; zij hebben eene zwemblaas zonder hals, en talrijke portier-aanhangsels. Men ontwaart 7 stralen in het kieuwvlies.
De inheemsche soorten hebben alle 6 stralen in elke buikvin.
Honne kleuren zijn meestal eenvoudig. Zij leven in de zee en
zijn vooral zeer talrijk in de zee van het noordelijk halfrond;
sommigen echter bewonen het zoete water. Onze inheemsche
soorten kan men onder het algemeene geslacht der Dor s c hen,
GaduI, brengen, en om de herkenning te gemoet te komen,
onder de volgende onderafdeelingen begrijpen:

A. Soorten zonder voeldraad aan den Inuit, met 8 rugvinnen
en 2 aarlvinnen. Zij vormen net ondergellacnt Mertangua.

DE KOOI,VlsCK. GADUS CARBONARIUS.

(Plaat 7, fig. 8.)
De K 0 0 I v i s c h is voornamelijk gekenschetst door zijne diep
gevorkte staartvin; door de donkere kleur zijner bovendeelen,
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op welke de witte, slechts zeer flaauw S-vormige zijstreep,
sterk afsteeKt, en door de plaatsing zijner darmopelling tegenover het laatste derde der lengte van de eerste rugvin. Zijne
onderkaak steekt een weinig voor de bovenkaak uit, ofschoon
niet zoo veel als bij den Pollak. Deze soort bereikt eene
lengte van twee tot drie voet. De hoogte van den romp gaat
ongeveer vier en een derde maal, de lengte van den kop drie
en een derde maal in de geheele lengte van het ligchaam zonder de staartvin. De bovenlijn van den visch loopt van de
eerste rugvin nagenoeg in eene regte, afhellellde lijn naar het
einde van den snuit; deze is konisch en bevat ongeveer een
derde der lengte van den kop. De oogen zijn tamelijk groot. De
mondopening is niet geheel tot onder het oog gespleten. De
onderkaak, die een weinig voor de bovenkaak uitsteekt, is aan
de zijden met eene rij tanden gewapend, die echter van voren
in de kaak door eene tweede vergezeld wordt; in de bovenkaak, (eigenlijk het tusschenkaakbeen) neemt men 4 rijen
waar, en aan weêrszijde van het ploegschaarbeen ziet men 6
tanden. De tanden zijn in het algemeen zeer klein. De zijstreep
vormt eene zeer flaauwe en geleidelijke S-vormige lijn, tot
tegenover het einde der eerste aarsvin.
De buikvinnen zij u smal en korter dan de borstvinnen, die
niet veel langer dan de kop zijn. De darm opening komt tegenover het einde der borstvinnen en het laatste derde der eerste
rugvin uit. De staartvin is tot op hare helft gevorkt; de beide
aarsvinnen beantwoorden aan de beide achterste rugvinnen.
Deze vier vinnen hebben de gedaante van eenen langwerpigen
driehoek, terwijl de eerste kortere rugvin ongeveer die van
eenen gelijkzijdigen driehoek heeft. De eerste rugvin heeft 18,
de tweede 19, de derde 20 stralen; de eerste aarsvin heeft er
26 en de tweede 23.
De bovendeelen van dezen visch zijn van een zwartbruin,
hetgeen min of meer in het olijfgroene trekt, aan de zijden
in het donkergrijze, en op de onderdeelen in het witte over-
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gaat. De zijstreep is wit en komt derhalve sterk op den donkel'en grond uit. De buik- en aarsvinnen zijn licht grijsachtig;
al de overige vinnen blaauwachtjg zwart. De iris van het oog
is zilverwit, en de mondholte zwart. Bij jonge voorwerpen zijn
alle deze kleuren veel lichter en meer iu het olijfgroen trekkende. Sommige natuurkundigen voeren deze jonge voorwerpen,
naar het voorbeeld -van LINNÉ, als eene eigene soort onder
den naam van Gadu8 "iren8 aan.
De koolvisch bewoont de IJs- en Noordzee, en is zeer algemeen aan de kusten van Noorwegen tot in het Kattegat. Hij
wordt, door onze visschers, gedurende de Kolvaart in de Noordzee en de zoogenaamde IJslandsche visscherij, welker beider
hoofd-prod ukt de kabeljaau w is, gevangen, maar slechts in,
naar evenredigheid, geringe hoeveelheid. Aan onze kust zelve
worden, in den regel, slechts enkele, niet volwassen voorwerpen
aangetroffen. Hij zwemt zeer schielijk en voedt zich met
kleine visschen. De rijtijd heeft vroeg in het voorjaar plaats.
In Schotland en Noorwegen wordt hij in menigte gevangen, .
en dan ingezouten of gedroogd; maar alleen door de mindere
klasse gegeten.

DEP 0 J. L

Ä

K. G Ä DUS POL L

Ä

C H I U S.

(Plaat 7, fig. 4.)
DeP 0 11 a k heeft veel overeenkomst met den kool visch ;
maar hij is een weinig ranker, zijne darmopening ligt tegenover het eerste derde der eerste rugvin; de onderkaak steekt
een weinig meer vooruit; de staartvin is aan haar einde zeer
weinig ingesneden; de eerste rugvin is puntiger; de zij streep
maakt tegenover he. einde der eerste rugvin eene schielijke
bogt benedenwaarts, verloopt vervolgens regt naar achteren en is
donker van kleur; de bovenvinnen en mond zijn niet zwart,
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het getal der vinstralen is een weinig verschillend, en hij bereikt
niet de grootte van den Koolvisch.
De pollak is op de bovendeelen zwartgroen of donker grijsbruin; maar deze kleur lost zich benedenwaarts weldra in gewolkte vlekken op, om plaats te maken voor de geelachtig zilverwitte kleur der overige deelen. De vinnen zijn grijsbruin;
de iris van het oog is roodgeel.
De eerste rugvin is van 12, de tweede van 20, de derde
van 19 stralen voorzien; de eerste aarsvin heelt er 30 tot 32,
de tweede IW.
De pollak heelt gewoonlijk eene lengte van andérbalven voet,
Hij bewoont de Noordzee, komt aan de kus~ van Noorwegen
tot in het Kattegat voor, is het geheele jaar door menigvuldig aan de kusten van Groot-Brittannië, en wordt ook van tijd
tot tijd aan onze kust aangetroll'en, Hij houdt zich bij voorkeur aan rotsachtige kusten op. verlaat zijne standplaats zelden, zwemt schielijk, maakt somtijds gezellig jagt op zijnen
buit, die in allerlei kleine visscben, vooral de Smelt, bestaat,
en teelt in den winter voort.

DB WIJT ING. GA DUS MER J,.A N G U s.

D e Wij tin g, die door de nieuwere natuurkundigen Gad,"
tne'flang'U8 genoemd wordt, is zeer gemakkelijk te onderscbeiden' van de beide overige inbeemsche soorten dezer oJlderafdeeling, vooral door zijnen rankeren vorm; zijne onderkaak
die in plaats van langer, korter is dan de bovenkaak; door
eenen verder naar achteren gespleten mond; door zijne buikvi nnen, wier tweede en derde draad verlengd zijn, en door
zijne lichtere kleur.
De wijting bereikt eene lengte van ongeveer anderbalven
voet. De kop gaat drie en een half maal en de hoogte van het
ligchaam, vijfmaal in deze lengte. De snuit is konisch en steekt
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neusachtig voor de onderkaak uit. De borstvinnen zijn smal
De staartvin is aan het einde nagenoeg regt. De zijstreep is
flaau.w. De aars ligt tegenover het midden der eerste rugvin.
Deze heeft 14, de tweede en derde ieder 20 stralen; de eerste aarsvin heeft er 33, de tweede 23. Het vleesch heeft weinig vastheid, en de geheele visch is week of, zooals ons volk
zeer juist zegt, papperig.
De bovendeel en zijn van een roodachtig grijsbruin, hetgeen
op de zijden en de onderdeelen in het zilverachtig witte overgaat. De staan-, borst- en rugvinnen zijn lichtbruin. Aan den
wortel der borstvinnen ontwaart men eene zwarte vlek.
De wijtin8 bewoont de kusten van West-Europa, van de
N oord- en Oostzee. Ook aan onze kust ltomt hij vrij algemeen
voor. In Groot-Brittanuië wordt hij het geheele jaar door opzettelijk gevangen, maar vooral in groote menigte in de maanden
Januarij en Februarij , wanneer hij in groote scholen langs de
kust komt, om kuit te schieten. Het vleesch is wit en smakelijk, wordt meestal versch gegeten, maar bU den grooten overvloed,
dien men in Groot-Brittannië heeft, in nog grooter hoeveelheid
gedroogd of gezouten, en veel als scheepskost gebruikt. De
wijting voedt zich met allerlei kleine visschen, vischbroed, vischkuit, kleine schaaldieren, weekdieren en wormen.

B. Boorten z01uler voeldraden aan den 8nuit, met 2 rugvinnen
en eene aarBvin; vormende het ondergeslacht Merluci'U8.
DE STOJtVISCH. GADUS IlBRLUCIUS.

DeS tok v is c h is, als de eenigste inheemsche soort der
onderafdeeling, reeds toereikend aan bovengenoemde kenmerken te herkennen.
Hij bereikt eene lengte van drie voet, heeft lange, zoowel
aan de kaken als in het gehemelte, op 2 rijen geplaatste tanden,
en grootere schubben dan de overige inheemsche soorten van
Dorsch-visschen. De mond is van binnen zwart, en strekt zich
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tot onder het oog uit; de onderkaak steekt een weinig voor
de bovenkaak uit. De aarsopening ligt tegenover de naauwe
ruimte tusschen de twee rugvinnen. De eerste rugvin is tamelijk klein, eenigzins driehoekig, en heeft 10 stralen; de tweede
is lang, en heeft er 29; de aarsvin beantwoordt volkomen aan
de tweede rugvin, heeft echter slechts 21 stralen. De staartvin
is aan het einde :flaauw uitgehold. De zij streep loopt van achteren tot voren, nagenoeg regt, tot aan den romp, en klimt
alsdan allengs tot aan den bovenrand van het kieuwdeksel op.
De kleuren van dezen visch doen zich door hare eenvoudigheid en somberheid kennen; vermits de hovendeelen met
hunne vinnen donkerbruin, de onderdeelen lichtbruin zijn.
De stokvisch is zeer menigvuldig aan de kusten van GrootBrittannië , voornamelijk aan de zuidkust van Engeland en aan
de kusten van Ierland, en wordt aldaar, in den winter en in
het voorjaar gevangen en gedroogd. Bij wordt ook aan de
westkust van Scandinavië, tot in het Kattegat aangetroffen;
verdwaalt daarentegen slechts zeer zeldzaam in de zee langs
onze kust; daarentegen is hij wederom gemeen in de zuidkust
van Europa. Het is een roofvisch, die zich voornamelijk van
makreelen'" en haringen voedt, en zich bij voorkeur op zandbanken aan rotsachtige kusten ophoudt. De rijtijd heeft van
Junuarij tot April plaats. Hij wordt, nadat men hem op stokken gedroogd heeft, in den handel gebragt.
C. Soorten met eenetl voeldraad aan de kin, met 8 rug- en
2 aarl1Jinnen, het ondergeslacht GadU8 of Morr"ua
vormende.
DEK A BEI. J A A UW. GA DUS KOR RH U A.

(plaat 7, fig. 1.)
De Kab e Ij a a u W is, door zijne menigvuldigheid en grootte,
voor de voeding, de visscherij en den handel, de belangrijkste soort der geheele familie van de Dorschen.
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Hij bereikt gewoonlijk 2 tot 3 voet lengte, en weegt in
het laatste geval ongeveer 12 pond; intusschen treft men ook
nog veel grootere voorwerpen aan. Men kan hem vooral herkennen aan z\lne kleur, daar hij op de bovelldeelen, op eenen
grijsachtig olijfkleurigen grond, met talrijke kleine, onregelmatige en dikwijls onduidelijke bruine vlekken voorzien is, terwijl
de onderdeelen wit, en de vinnen bruinachtig zijn. Voornoemde
teekening is bij oude voorwerpen veel minder duidelijk en bepaald dan bij de jongen, welke men ook onder eenen eigenen naam,
dien van Dor sc h, Gadu8 caUaria8 heeft aangevoerd. Bovendien hebben er nog allerlei andere wijzigingen in de grondkleur plaats, die, eveu als de verschillende streken, waar deze
visschen gevangen worden, aanleiding gegeven hebben tot eigene
benamingen: in Noorwegen b. v. tot die van Graauwtor8cll,
Zwarttor8cll, B61'gtor8cll enz.
De hoogte van den romp gaat omstreeks vier maal, de
lengte van den kop drie en vier maal in de geheele lengte
van het ligchaam, de staartvin niet medegerekend. De onderkaak is korter dan de bovenkaak: beide zijn even als het
ploegschaarbeen, met ecme streep van kleine tanden gewapend. De eerste rugvin is driehoekig, een weinig hooger dan
de beide volgende, en van 15 stralen voorzien; de tweede
rugvin heeft er 18, de derde 17 tot 19, de eerste aarsvin 18
tot 19; de tweede 17 tot 18. De zij streep is onder de eerste
rugvin aanzienlijk bovenwaarts gebogen.
De kabeljaauw bewoont de Oostzee, de Noordzee en komt
in de Atlantischen Oceaan tot aan de kusten van ]Jsland en
Noord-Amerika voor. Hij voedt zich voornamelijk Ulet kreeften weekdieren, met wormen en allerlei visschen, eu houdt
zich bij voorkeur op zandbanken in diep water op, waar de
dieren, die hem tot voedsel dienen, menigvuldig zijn. De rijtijd heeft, volgens de meer noordelijke of zuidelijke streken,
van Febr~ar\j tot April plaats. Zij worden vooral in dezen
tijd en tot laat in den zomer, in de voornoemde streken, in
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eene aUe begrippen te boven gaande menigte, door de meeste,
de noordelijke kusten van Europa bewonende volkeren gevangen. De vangst op de grootste schaal heeft intusschen aan de
kust van Nieuw-Foundland plaats, en wordt ,voornamelijk door
de Fransehen en Engelsehen gedreven. De kabeljaauwvangst
der Nederlanders wordt langs de kust, op Doggersbank en
in het algemeen in de Noordzee uitgeoefend, en slechts eellige
schepen gaan thans tot de Färeilanden en IJsland. De vaart
op kabeljaauw naar laatstgenoemde gewesten draagt den naam
van IJ sla n d sc he v i s sc her ij j die in het ruime sop der
Noordzee heet de Beu g - en Kol va art. De Beu g v a art of
Beu g - v i s s c her ij, die men gemeenlijk ook de Win ter kabeljaauw-visscherij noemt, omdat zij in den winter
uitgeoefend wordt, ontleent haren naam aan het daarbij gebruikelijke hoe k wan t of beu g j de Kol va art of Kol v i ssc her ij, die in het voorjaar plaats heeft, werd oorspronkelijk
zoo genoemd, omdat men den kabeljaauw aan lijnen vangt, die
van Hollandsehen kol, eene soort van hennep, gemaakt zijn.
De zoogenaamde ver sc he v i s ch van g st heeft in de nabijheid der kust plaats. De kabeljaauwvaart levert ook, ofschoon
in veel geringere hoeveelheid, schelvisch, Jeng, koolvisch en
bot op. De kabeljaauw wordt, hetzij gedroogd, hetzij gezouten, in den handel gebragt : in het eerste geval onder den
naam van S tok v i s c h; in het tweede geval onder dien van
Zou tevis eh of IA a ber daan. Voor het droogen of inzouten,
worden de kop, de ruggegraat en de ingewanden verwijderd,
en de visch, in zijne lengte, in tweeën gespleten. De zoogenaamde wangen, gevormd door de slaapspier , en nitwendige
laag der kaauwspier, worden afzonderlijk ingezouten, en onder
den naam van kibbelen of kibbeling in den handel gebragt. Hetzelfde heeft plaats met de zoogenaamde I i P pen eu
kei en, zijnde de lippen het paar kintongbeenspieren , de keelen het paar borsttongbeenspieren. De kibbeling is minder geacht dan de gewone zoutevisch j de lippen en de keelen gel-
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den voor het fijnste, hetgeen de kabeljaauw oplevert. Aan bewoonde kuststreken, zooals bij ons, brengt men dezen visch, zoo
mogelijk, versch op de markt, waar hij zeer gezocht is. De bekende I e ver tra a 11 wordt uit de lever van den kabeljaauw gewonnen. De kuit van den kabeljaauw gebruikt men aan de
noordkust van Frankrijk tot de vangst der Sardyn, Olupeo,
8o,rdina, en er worden tot dit einde jaarlijks duizende tonnen
van dezen kuit uit ons land, maar vooral uit Bergen in Noorwegen, naar Nantes gezonden, hetgeen een niet onaanzienlijk
gedeelte van het voordeel der kabeljaauwvisscherijen uitmaakt.
In IJsland, Sch6tland, Engeland en Nieuw-Foundland wordt
uit .de zwemblaas van den kabeljaauw een uitstekende vischlijm gemaakt.
De heer VAN BEKKELEN vermoedt, dat de visch, door de
Hollandsche kustbewoners Mooi Mei8je genoemd, de jonge
. kabeljaauw is.

DE SCHELVISCH. GADUS AEGI,EFINUS.

(Plaat 7, fig. 2.)
De Sc hel v is c h is kleiner dan de kabeljaauw; zijn ligchaam is minder dik, de zij streep is zeer weinig gebogen, en
zijne kleuren zijn verschillend: te weten bruinachtig op de
bovendeel en; zilvergrijs op de zijden en wit op de onderdeelen, en zeer in het oogvallend , door eene zwarte vlek tus8chen de borstvinnen en de eerste rugvin, en doordien de
zijstreep zwart is en sterk op de lichte grondkleur afsteekt.
Bovendien is de aarsvin een weinig langer, en biedt het getal der vinstralen in het algemeen eenig, ofschoon gering
onderscheid aan; vermits er in de eerste rugvin ] 5, in de
tweede 22, in de derde 2] stralen, in de eerste aarsvin 24
en in de tweede 21 aanwezig zijn.
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D~ schelvisch is gewoonlijk een tot anderhalven voet lang
en weegt 2 tot 4 pond; maar hij bereikt tot 8 voet lengte
en meer, vermits men zegt voorwerpen van 16 pond aangetroffen te hebben. De schelvisch bewoont alle kuststreken van
Groot-Brittannië en de geheele Noordzee : hij komt ook menigvuldig in het Kattegat en den Sund voor, dringt echter niet verder
in de Oostzee. Zooals de kabeljaauw, vereenigt hij zich tot
groote scholen, komt in den winter en het voorjaar aan de
kasten, wordt aldan in menigte gevangen, en versch op de
markt gebragt , waar hij om zijn wit, aangenaam smakend
vleesch zeer gezocht is. Hij wordt ook, hetzij voor eigen
gebruik, hetzij voor uitvoer. in de visschersdorpen, àf gedroogd,
of gestripd, dat wil- zeggen. met zout bestrooid. nadat er de
ingewanden uitgehaald zijn. De rijtijd heeft plaats in Februarij
en Maart. Hij voedt zich met allerlei zeedieren, voornamelijk
ook met andere kleine visschen.

DB STEBNBOLK. GAlJUS J,USOUS.

(Plaat 8, fig. 1.)
De St een bol k is onder de inheemsche soorten dezer afdeeling dadelijk te herkennen aan de zwarte vlek, die den
wortel zijner borstvinnen inneemt. Hij is bovendien kleiner
.- dan de kabeljaauw en schelvisch; zijn ligchaam is naar evenredigheid hooger, de darmopening is verder naar voren en wel
onder de eerste rugvin geplaatst, en de eerste aarsvin is nog
een weinig langer dan bij den schelvisch, en van een grooter
getal (29 tot 80) stralen voorzien.
De steenbolk bereikt eene lengte van ruim eenen voet. De
hoofdkleur is een in het geelrood trekkend bruin, hetgeen op
de onderdeelen allengs lichter ,,"ordt. en in wit overgaat; aan
den wortel der borst-vinnnen ontwaart men eene zwarte vlek.
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De steenbolk bewoont de Noordzee, JS echter veel zeldzamer dan de kabeljaauw en sehelvisch. Hij is op vele plaatsell der rotsige kusten van Groot-Brittannië bekend, wordt ook
vrij algemeen, ofschoon meest enkel of in kleinen getale aan
onze kusten gevangen, schijnt daarentegen slechts toevallig aan
de westkust van Seandinavie en in het geheel niet in de Oostzee voor te komen. Hij voedt zich met garnalen en andere
kleine visschen; de rijtijd heeft in het voorjaar plaats.
De steenbolk werd, behalve den bovenaangevoerden latijnschen bijnaam ook onder dien van lJarlJatua beschreven. Men
heeft bovendien, onder den naam van Gadua minutua, eene
soort opgesteld, welke men zegt van den steen bolk af te wijken
door het gebrek eener zwarte vlek aan den wortel der borstvinnen, door geringere grootte en hoogte van het ligchaam,
en vooral doordien de aarsopening tegenover de laatste stralen
der eerste rugvin geplaatst is, terwijl zij bij den steenbolk
tegenover het begin dezer vin uitkomt. Wat het laatste kenmerk betreft moet ik doen opmerken, dat dit ook bij de jongere steenbolken plaats heeft, en de ligging dezer opening
volgens den staat waarin zij zich bevinden, aan afwijkingen
onderhev ig is.

D. Soorten met eenen tJoeldraad aan tie kin; een lang en aalvormig Ugcluzam; eene zeer lange aara/Jin; twee rugvinnen, van welke de tweede nog langer ia' dan de aaravin,
terwijl tie eerate. aan deze nagenoeg atootende. zeer kort
ia; t!ft eene tamelijk kleine afgeronde ataartvin. Zij vormen het ondergeslacht .hota.
DEK W

Á

BÁ

Á JM

G

Á.

DUS J.O T

Á.

(Plaat 8, fig. 1.)
DeK w a b a a I, door de nieuwere natuurkundigen Lota tJulgaria, en in het dagelijksch leven ook, zoo als de Zoarcea tJitJi-
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parwJ, P u i t - a a I genoemd, is de eenige inheemsche zoetwatervisch van de famiJië der Dorschen, en behalve de hier boven
aangevoerde kenmerken gemakkelijk te onderkennen aan zijne
in eene punt uitloopende staartvin,· de tot aan deze verlengde
aarsvin en tweede rugvin, door welke kenmerken men hem ook
dadelijk van den IJeng, de tweede inheemsche soort der afdeeling,
kan onderscheiden.
De kwabaal bereikt gewoonlijk eene lengte van twee voet.
De hoogte van den romp gaat vUC en een halC maal, de kop
vier en een derde maal in de geheele lengte van het Hgchaam,
zonder de staartvin. De aars ligt op de helft dezer lengte. De
aars- en tweede rugvin strekken zich tot aan den wortel der
staartvin uit, en deze is min of meer puntig afgerond. De
borstvinnen hebben ongeveer de grootte der staartvin en zijn
aCgerond. De schubben zijn klein. De voorste der 6 stralen
van de buikvin z~jn eenigzins tot puntige draadjes verlengd.
De eerste
rugvin heeCt 12, de tweede 70 tot 74, en de aarst
vin 68 tot 72 stralen. De kaken en het ploegschaarbeen zijn
elk met eene breede streep van tandjes gewapend.
De hooCdkleur van de kwabaal is een lnkgeel, hetgeen op
de onderdeelen in het witachtige, op de bovendeelen in het
bruin overgaat, en nagenoeg overal met zwartachtige vlekken
als gemarmerd is. De aars-, staart-, en rugvinnen hebben zwartachtige zoomen.
De kwabaal bewoont de zoete wateren van het grootste gedeelte van Europa, noordelijk. tot Groot-Brittannië en I.Japland.
In ons land wordt hij voornamelijk in stroomend water aangetroffen. Hij houdt zich bij voorkeur in diepe wateren op, en
kruipt in aardholen onder steenen en boomwortels, hetzij om
zich te verschuilen, hetzij om op zijnen buit te loeren, die
voornamelijk uit water-insekten en jonge visschen bestaat. Dit
geschiedt voornamelijk bij nachttÜd. De rijtijd heeCt in Februarij
en Maart plaats. Hij heeft een zeer taai leven. ZUn vleesch is
smakelijk.
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DEL ENG. G Ä DUS 1rl 0 J. V À.

DeL eng heeft veel overeenkomst met den kwabaal, maar
hij is slanker; de aarsvin en tweede rugvin strekken zich niet
geheel tot aan de staartvin uit; deze is veel minder afgerond;
hij biedt aanzienlijke verschillen aan in kleur en ,tanden, en
hij wordt grooter, vermits hij gewoonlijk eene lengte van 8
tot 4 voeten bereikt.
Aan de onderkaak en het ploegschaarbeen ontwaart men eene
rij van tamelijk groote kegelvormige tanden; in de bovenkaak
eene breede streep van talrijke fijne puntige tanden.
De hoofdkleur is een bruinachtig grijs, hetgeen veelal in het
olijfkleurige trekt, en op den buik in het zilverachtig witte overgaat. De aars-, staart- en rugvinnen hebben witte zoomen, en die
der staartvin wordt voorafgegaan door eenen zwarten dwarsband.
De leng bewoont dezelfde zeeën als de kabeljaauw, ontbreekt echter in de Oostzee. Langs onze kusten komt hij
slechts enkel voor, en hij behoort in OllS land wel onder de
gezochte, maar alles behalve onder de gewone visschen. Daarentegen wordt hij in menigte, in de Noordzee en vooral aan
de kusten van Noorwegen, Groot-Brittannië en Nieuw Foundland
gevangen en als stokvisch I gedroogd en gezouten verzonden,
maar heeft veelal niet eens de helft der: waarde van den
gedroogden of gezouten kabeljaauw. Hij houdt zich bij voorkeur aan rotsige kusten op, voedt zich voornamel\jk met
kreeftdieren en visschen, is zeer vraatzuehtig en derhalve gemakkelijk te vangen; hij schiet zijne kuit.}n de maand Junij
aan zeewier en andere waterplanten.
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E. Soorten met 8 of meer voeldratlen aan den kop j met een
lang aalacntig ligcltaam; eene zeer lange aar8fJin en nog
langere tweede rugvin, die tot aan den wortel van de
ataartvin reiken j en eene tamelijk lange, maar zeer lage
en door fJuitengewoon fijne atralen onderateunae eerate
rugvin. Zij vormen het ondergeslacht MoteUa der nieuwere
natuurkundigen.

DE )lEUN. GAD US )lUSTELUS.

(plaat 8, fig. 5.)
De Me u n, door de nieuwere natuurkundigen MoteUa muatela
en quinque-cirrnata genoemd, is dadelijk te herkennen aan de
5 voeldraadjes, waarvan zijn snuit voorzien is, en van welke
er een aan de onderkaak, een paar aan het einde der bovenkaak, en een paar bij de neusgaten zitten.
De meun heeft in zijne uiterlijke gestalte veel overeenkomst
met de kwabaal j maar zijne staartvin is minder afgerond, en
de eerste rugvin, zoo als reeds hier boven vermeld werd, geheel anders: lager, langer en van voren tot aan den kop reikende.
De stralen dezer rugvin zijn fijn als haren en zeer talrijk,
maar moeijelijk van elkander te onderscheiden: de eerste
straal intusschen is langer dan de overigen j de tweede is ongeveer van 50, en de aarsvin van 40 stralen voorzien. De
aars ligt aanmerkelijk digter bij het einde van den snuit dan bij
dat van den staart, de staartvin niet medegerekend. De kaken
en het ploegschaarbeen zijn ieder met eene streep fijne tanden
gewapend. De oogen zijn klein.
De hoofdkleur van dezen visch is een bronsachtig bruin,
hetgeen op de zijden lichter wordt, en op de onderdeelen allengs
in het witachtige overgaat.

7
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De meun bereikt eenen voet lengte. Hij is niet zeldzaam
aan de kustlanden der Noordzee, en wordt bij ons nagenoeg
gedurig, maar enkel, met de Sas\jen gevangen, wegens zijn
week vleesch echter niet gegeten. Hij voedt zich met kleine
kreeCtdieren en vischjes. De rijtijd valt in den winter.
B~ de tweede soort van deze onderaCdeeling, GadU8 (MoteUa)
trici""'ata ontbreken het paar draden bij de neusgaten. en zij heeCt
dus in het geheel slechts 3 draden. Bovendien is haar aars verder
naar achteren geplaatst, en haar ligchaam met talr\jke zwarte vlekjes
bedekt. Zij bewoont de kusten van Groot-Brittannië en Noorwegen; maar ik durf niet met zekerheid bepalen, of de voorwerpen onder mijn bereik, wezenlijk aan onze kust gevangen
zijn.

DE A A L V I S S C HEN.
(A N G U I L L A E.)

De A a I v is s c hen, ook Muraenae genoemd, zijn gekenschetst
door een lang en dun, slangvormig ligchaam, hetgeen met eene
slijmerige huid bedekt is, die slechts bij eenige soorten duidelijke schubben vertoont; door hunne kleine ronde kieuwopeningen ; door het gebrek aan buikvinnen, en doordien hunne
rug- en aarsvin veelal, zoo als bij de inheemsche soorten, zeer
lang zijn en een geheel uitmaken met de staartvin. Vele soorten
leven in het zoete water, andere in de zee. Wij hebben lD ons
land slechts twee soorten van deze familie. Het zijn
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(Plaat 9, fig. 1.)
De A a I, die ook P a I i n g en, naar het voorbeeld van LIN NÉ ,
veelal nog Murae1f,a anguilla genoemd wordt, bewoont, behalve
de Poolstreken, nagenoeg alle zoete wateren van Europa, wordt
echter reeds in het gebied der Donau zeldzaam, en schijnt in
het oostelijke Rusland geheel te verdwijnen. In ons land, waar
hij menigvuldig in alle onze staande wateren en rivieren voorkomt, is hij bij iedereen bekend, en om den uitstekenden smaak
van zijn vet vleesch zeer gezocht.
De aal bereikt gewoonlijk eene lengte van 8 tot 4 voet, wordt
eenige duimen dik en weegt alsdan 5 tot 6 pond. lntusschen
heeft men ook, gelijk dit bij de visschen in het algemeen plaats
heeft, enkele voorwerpen aangetroffen, die de gewone verhoudingen va n maat en gewigt ver te boven gaan.
De aal draagt in vele landen meer dan ééne benaming, en
dit heeft aanleiding gegeven tot het onderzoek, of er in deze
soort standvastige bijsoorten voorkomen. De Engelsche natuurkundige Y ARRJU. heeft getracht, het bestaan van dergelijke
bij soorten te bewijzen, en ze onder de namen van aal met
puntigen snuit, (Anguilla acutiroatria), aal met breed en snuit,
(.4.lIg. latir08tria), en aal met middelbaren snuit, (.4.11,9. medioroatria), als zelfstandige soorten aangevoerd. Ofschoon er nu
ook in ons land zoodanige afwijkingen in den vorm van den
kop voorkomen, is het mij niet mogen gelukken, ze standvastig te onderscheiden en worden de benamingen Aal en Paling
zelfs door onze visschers veelal geheel willekeurig toegepast.
Intusschen onderscheidt men, volgens VAN DEN ENDE, (Vereeniging lll, bladz. 94, noot), te Arnhem, den aal in F ij n kop pen
en Grofaal of Jan koppen. Het is de vraag, of zoodanige
benamingen meer beteekenen dan die, door de jagers uitgedacht'
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om bij den das een honden das en een varkensdas , bij de houtsnippen een uilenkop en eene blaauwpoot, bij de patrijzen een
trek-patrijs en een berg-patrijs enz. te willen onderscheiden.
De heer A. VAN BEMMEI.EN beweert inderdaad, dat de zeer
jonge voorwerpen gewoonlijk Bak - a a I, de jongen in het algemeen A a I, en de ouden P a I i n g en in Gelderland ook H a pper genoemd worden.
De aal heeft, even als de overige soorten der familie, in het
geheel geene buikvinnen. De borstvinnen zijn klein. De aars
ligt digter bij den snuit dan bij het einde van den staart.
Onmiddelijk achter deze opening begint de aarsvin, die zich
tot aan de punt van den staart uitstrekt en van hier aan de
nog langere rugvin stoot, zoodat eigenlijk geene staartvin aanwezig is, en beide voornoemde vinnen de grootste achterhelft
van het ligchaam eenvormig omzoomen. Deze vinnen bereiken
niet de helft der hoogte van het ligchaam. De rugvin strekt
zich naar voren uit, tot op de helft van den afstand gelegen
tusschen den aars en het einde der borstvinnen. Alle vinnen
hebben zachte stralen.
De kop is afgeplat en breeder dan de romp, die een weinig
zijdelings zamengedrukt is. De staart wordt naar achteren
allengs lager, in diezelfde mate ook zamengedrukt en loopt dientengevolge aan zijn einde puntig uit. De kleine schubben zijn
in de slijmerige huid als bedolven. De oogen zijn klein. De
onderkaak steekt een weinig voor de bovenkaak uit, en beide
zijn, even als het ploegschaarbeen met fijne tanden, op strepen geplaatst, gewapend. Het kieuwvlies is van 10 stralen voorzien.
De kleur der bovendeelen is een min of meer in het zwart trekkend
olijfgroen, hetgeen aan de zijden Hchter wordt en op de onderdeelen in het geel- of witachtige overgaat.
De aal houdt zich het liefst in wateren met modderachtigen
grond op, waarin hij zich verschuilt. Door zijne kleine kieuwopeningen in staat gesteld, tamelijk lang buiten het water te
leven, onderneemt hij, dikwijls gezellig, bij voorkeur over
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weilanden of andere vochtige gronden en bij nachttijd , togten
naar andere wateren. Verdere verhuizingen in het water geschieden, op eene groote schaal in het najaar, als wanneer zich
de tot de voortteling geschikte alen naar den mond der rivieren, of ondiepe modderige kuststreken begeven en aldaar
kuit schieten. In het voorjaar, vroeger of later naarmate de min
of meer zuidelijke ligging der landstreken. komen eene ontelbare menigte jonge alen uit de zee in de rivieren, en verdeeleu zich allengs in de waterpn, waar zij nu verscheidene, men
zegt 5 tot 6 jaren bl\jven, tot dat zü volwassen en tot de
voortteling geschikt zijn. Daar men de oude I\len niet uit zee
ziet terugkomen, moet men vooronderstellen, dat zij, eens
in zee gegaan, ook voor het vervolg daarin bl~jven. Zij schijnen zich alsdan in het slib van moerassige oevers, vooral aan
den mond der rivieren op te houden, en werden aldaar ook
op verscheidene plaatsen waargenomen. Men kan dus van den
aal zeggen, dat hij in zee geboren wordt, in zoetwater opgroeit
en in zee gaat voorttelen en sterven. Dat de aal overigens in
eIken leeftijd even goed in zee- als in zoetwater kan leven,
bewijzen de tal rij ke voorwerpen van allerlei grootte, die langs
onze stranden somtijds met de Saaijen gevangen worden, en waarschijnlijk grootendeels door de sluis van Katwijk of uit de
rivieren in zee geraken. Jonge alen, van eenige duimen lengte
en die de gedaante van een dik draadje garen hebben, worden
somtijds in onze slooten gevonden.
De aal voedt zich voornamelijk met vischkuit, vischbroed,
kleine vis~chell en kikvorschen. Hij heeft, zoo als reeds opgemerkt is, een zeer taai leven. Behalve het vleesch van dezeR
visch is ook het vel van waarde, vermits het taaijer is dan
leder en b. v. de beste riemen voor dorschvlegels levert.
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DB ZEE - P .A. I. ING. CON GEB V U 1. G.A. RIS.

(Plaat 9, fig. 2.)
De Zee-pal in g of Zee-aal, door LINNÉ Muraena conger genoemd, is gemakkel~jk te onderscheiden van den gewonen
aal of paling door zijne langere, tot tegenover het einde der
borstvinnen loopende rugvin; door z\jne onderkaak, die korter
is dan de bovenkaak; doordien de kaken, behalve met kleine
tanden, met eene rij van groote tanden gewapend zijn, en men
zoodanige groote tanden ook in het ploegschaarbeen ontwaart;
door zijnen smalleren snuit; doordat hij. eene veel aanzienlijker
lengte, gewoonlijk 5 tot 6 voet, somtijds 10 voet bereikt;
en door zijne kleur, die op de bovendeelen gr\jsbruin, op de
onderdeelen lichter of witachtig is, terwijl de rugvin eenen
zwarten zoom heert.
De zee-paling wordt in de meeste zeeën om Europa aangetroffen, schijnt echter niet in de Oostzee door te dringen. Hij
wordt ook door onze visschers slechts van tijd tot tijd en enkel
gevangen. Daarentegen komt hij menigvnldig voor aan de noordkust van Frankrijk en aan vele punten der kusten van GrootBrittannië. Zijn vleesch wordt weinig geacht I en slecht.s van
de geringe volksklassen gegeten.
De zee-paling verslindt niet alleen kreeftdieren , inktvisschen
en allerlei andere visschen, maar spaart zelfs zijns gelijken
niet. Oude voorwerpen hebben eene geweldige kracht en moeten
bij de vangst met voorzigtigheid behandeld worden. De zeepaling schiet zijnen kuit in December en Januarij. In deu
zomer vindt men de jongen I ter dikte van een man's vinger,
aan rotsachtige kusten.
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DES M E L TEN.
(A MMO DYTE S.)
(Plaat 9, fig, 4.)
De Smelten zijn kleine visscben met een zeer langwerpig
lancetvormig, sterk zijdelings zamengedrukt ligcbaam, met eene
nagenoeg over de gebeele bovenlijn van den romp en staart
gelijkvormig uitgestrekte rugvin, met ruim 50 stralen; eene aarsvin. die aan de kleine acbterbelft der rugvin beantwoordt
en 28 stralen beeft; eene afzonderlüke, gevorkte staartvin; tamelük kleine borstvinnen; in het gebeel geene buikvinnen;
zacbte en ongetakte stralen in alle vinnen; een puntigen snuit;
eene voor de bovenkaak uitstekende en aan het einde verdikte
onderkaak; beide kaken zonder tanden, maar eenige tanden in bet
ploegbeen en een langwerpig veld met tanden in de keelgatbeenderen ; 7 stralen in het kieuwvIies, en eene zilverglanzige,
met zeer dunne schubben bedekte huid. Zij hebben noch zwemblaas, noch aanhangsels aan het portier. Zij voeden zich met
wormpjes en allerlei kleine zeedieren, vooral ook met vischbroed.
Zij bewonen de zeeën om Europa, en zijn menigvuldig langs de
kust van Holland, waar zij, digt langs het strand, bij het visscben
met de saaijen gevangen worden, zonder dat zij bU onze visschers en zeelieden in het. minst in aanmerking komen. In
Zeeland. daarentegen, waar het verschil van waterstand, tusschen eb en vloed, veel aanmerkelijker is dan langs onze overige
kuststreken, spit of ploegt men, bij laag water het strand om,
ten einde deze vischjes, die de gewoonte hebben, zich daarin
tot een voet diepte te begraven, voor den dag te halen, en
op deze wijze voor de tafel een geregt te verzamelen, dat voor
zeer lekker gebouden wordt. Hetzelfde geschiedt ook aan sommige plaatsen der kust van Groot-Brittannië.
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Men lleeft langen iijd slechts ééne soort van smelt aangenomen, die door IJINNÉ .4.mmoà!lte8 tobianu8 genoemd wordt.
Thans zijn velcn van meening, dat er twee soorten van smelten bestaan. De eene, die ruim een voet lengte bereikt en in_
het algemeen zeldzaam is, zegt men gekenschetst te zijn, doordat hare rugvin eerst tegenover het einde der borstvinnen
begint. De tweede. door CUVIER .4.mmoà!ltea tancea genoemd,
zegt men dat slechts ruim eenen halven voet lengte bereikt,
terwijl hare rugvin tegenover het midden of het laatste derde
der borstvinnen begint. De grootste voorwerpen, die wij aan
onze kust aangetroffen hebben, hadden nagenoeg drie vierden voet
lengte. Het kenmerk, ontleend van de uitgestrektheid der rugvin,
scheen ons toeval1ige verscheidenheden aan te bieden. en wij hebben, evenmin als VAN DEN ENDE, kunnen beslissen, tot welke der
beide voornoemde soorten de aan onze kust levende smelten
behooren, en of de aangevoerde verschillen niet misschien een
gevolg van leeftijd zijn, of als toevallig beschouwd dienen te
worden.

DE VALLEN.
(S.I.L U RI.)

D e Va II en vormen eene, aan soorten buitengewoon talrijke
familie van visschen, van welke echter bij 011S, en in het algemeen in ons werelddeel slechts ééne soort aangetroffen wordt.
Zij hebben een met eene gladde huid, zonder schubben, bedekt ligchaam; veelal eenen afgeplatten, grooten kop met voeldraden aan den snuit; kleine oogen; een klein tusschenkaakbeen; buikvinnen, die aan den buik zelven, meestal digt bij den
aars geplaatst zijn; hunne rugvin wordt bij vele uitheemsche
soorten, even als bij de zalm-visschen, door eene vetvin gevolgd; zachte stralen in de vinnen, behalve dat bij vele
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soorten de eerste straal der rug-, der borst- en buikvinnen
hard en doornachtig is. Zij leven nagenoeg allen in het zoetewater, waar modderachtige gronden zijn, en hun voedsel bestaat
uit allerlei kleine en groote dieren. De soort van ons werelddeel is

DE V A J.. SI J. U RUS G 1. A NIS.

(Plaat 9, fig. 8.)
De Val, ook Mee rv a 1 en V i s c h d u i vel genoemd, is een
zeer groote visch, die onder de inheemsche visschen gemakkelijk te herkennen is aan zijne gladde huid, kleine rugvin
en zeer lange draden aan den snuit.
De kop is zeer groot; de snuit tamelijk kort maar breed en
van voren half cirkelvormig, zoodat zich de mondopening als
eene zeer ruime dwarsspleet vertoont. De onderkaak is aan
weêrszijde van twee voeldraden voorzien, die korter zijn dan
de kop, terwijl er een aan weêrszijde van den bovensnuit bij
de neusgaten geplaatst is, die tot aan het einde der borstvinnen reikt. De romp is korter dan de kop, zeer dik, maar een
weinig zamengedrukt. De staart neemt nagenoeg de twee laatste derden der geheele lengte van den visch in, is sterk zamengedrukt en neemt naar achteren allengs aan hoogte af. De
buikvinnen zijn klein, zitten digt bij den aars, en hebben slechts
zachte stralen, ten getale van 12. De aarsvin begint onmiddelijk achter deze opening; zij loopt gelijkvormig tot aan den
wortel der staartvin voort, en wordt door ongeveer 90 zachte
stralen ondersteund. De middelmatige en van achteren nagenoeg
regte staartvin is grootendeels aan het ondergedeelte der punt
van den 3taart gehecht. De klèine rugvin verheft zich een weinig
achterlijk van het midden van den romp, en heert slechts :i
tot 4, alle zachte stralen. De borstvinnen reiken niet geheel
tot aan de buikvinnen; haar eerste straal is hard en aan de
achterzijde van zaagtand-insneedjes voorzien.
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De kieuw-openingen zijn ruim; haar vlies wordt door 14
zwakke stralen ondersteund. De rand der onderkaak steekt een
weinig voor dien der bovenkaak uit; beide zijn, even als het
ploegschaarbeen met talrijke, voor 'de grootte van het dier,
zeer kleine tanden gewapend.
De val behoort eigenlijk in het oostelijk Europa te huis,
waar hij in de rivieren en meren noordelijk tot Finland en
Scandinavië voorkomt. Hij is alom bekend in de landen om
den Donau, de Oder, de Spree en in Beijeren , wordt meer westelijk allengs zeldzamer. komt slechts bÜ uitzondering in den
Boven·Rijn voor, en ontbreekt geheel en al in België, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Spanje en Portugal. In ons land werd de
Val, volgens GRONOVIUS, in de vorige eeuw menigvuldig in
het Haarlemmermeer aangetroffen; in deze eeuw werd hij er
sleohts in zeer klein getal gezien, en komt ook nu nog, na
de droogmaking van dit meer, maar zeer zeldzaam, in andere
in de nabijheid gelegene meertjes voor. Bij ons wordt hij niet
gegeten, daarentegen wordt zijn vleesch in de streken, waar
hij gewoonlijk voorkomt, geschat, en het was dientengevolge,
(Jat men in nieuwere tijden beproefd heeft, dezen visch in de
rivieren van l'rankrijk over te planten, hetgeen intussohen zonder eenig gevolg schijnt geweest te zijn.
De val heeft iu de streken, waar de voorwaarden tot zijne
ontwikkeling gunstig zijn, de lengte en zwaarte van eeuen grooten
man. H ij houdt zich bij voorkeur aan de oevers van modderige wateren op, en loert in gaten verscholen, op zijnen buit,
die in visschen, watervogels en allerlei andere dieren bestaat:
men zegt zelfs. dat zeer groote voorwerpen somtijds de aan het
water spelende kleine kinderen aanvallen. Hij zwemt niet schielijk.
In den tijd der voortteling, die in J unij plaats heeft, ziet men het
mannetje met zijn wijfje gezellig. De eijeren zijn groen, klein, naar.
evenredigheid in klein getal, en de groei der jongen beeft zeer
langzaam plaats. Het is om deze reden, dat de val zich niet sterk
vermeerdert, en nergens in grooten getale aangetroffen wordt.
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DE KARPER· VI SSOH EN.
(0 YPRINI.)
Als voorbeeld van deze uitgebreide familie kunnen onder onze
inheemsche visschen de Karper, de Zeelt, de Witvisschen en
de Modderkruipers strekken.
De Karper-visschen zijn voornamelijk daardoor gekenschetst, dat hun mond geheel van tanden ontbloot is, en dat
zij daarentegen sterk ontwikkelde tanden in het keelgat hebben. Hunne vinnen worden door zachte en getakte stralen
ondersteund, ofschoon er somtijds van voren aan de rug- of
aarsvin een doorn aanwezig is. Zij hebben slechts ééne rugvin,
de buikvinnen zijn min of· meer achterwaarts geplaatst en
meestal van 9 stralen voorzien; hunne staartvin is veelal gevorkt. Het kieuwvlies wordt slechts door 3 stralen ondersteund.
De kop is z..onder schubben. Behalve bij eene soort uit Dalmatië, is het ligchaam met afgeronde schubben bedekt. De
zijstreep maakt gewoonlijk eene :fIaauwe bogt naar onderen. Zij
hebben eene groote zwemblaas, die min of meer volkomen in
2 of zelfs 8 afdeeJingen gescheiden, en door eene buis met
het keelgat verbonden is. Zij voeden zich met zachte, min of
meer in oplossing overgaan de deelen van planten, met de
maskers van water-insekten, wormen en zelfs met de weeke
deelen van krengen. In koude streken overwinteren zij, veelal
gezellig, in den modder op den bodem der wateren. Bij de mannetjes ontstaan bij vele soorten van karpers, in den rijtijd,
kleinere of grootere harde knobbeltjes op de schubben; onder
de inheemsche soorten is dit verschijnsel vooral opmerkelijk
bij den Brasem. Zij worden in de zoete wateren van Europa,
Afrika, Azië en Noord-Amerika aangetrofJen.
Men kan de inheemsche soorten onder twee hoofdgeslachten,
te weten die der Karpers, (Cypin.8) en die der Modderkr nip e re (ColJitia) brengen.
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DEK ARP ERS. C Y P RIN U S.
De naam van Ka rp ers, in het dagelijksche leven tot eenige
soorten beperkt, wordt in de wetenschap in het algemeen uitgebreid op alle karper-visschen, met uitzondering der modderkruipers. Alle inlandsche soorten zijn dadelijk van onze modderkruipers te onderscheiden. doordat zij eene gevorkte, of
ten minste llaauw uitgesnedene staartvin hebben, terwijl die
bij de modderkruipers afgerond is.
Gemakshalve kan men de inheemsche soorten wederom verdeelen als volgt:

A. Soorten met voeldraden aan dën anuit.
DEK .A. R P E B. C Y P BIN U S C.A. RPI O.

(Plaat 10, fig. 1.)
De Kar per is onder de inheemsche soorten gemakkelijk
te herkennen aan twee zeer kleine voeldraadjes , waarvan de
snuit aan weêrszijde voorzien is, aan zijne lange rugvin, die,
. even als de aarsvin, met eenen beenen straal gewapend is, en
aan zijne groote schubhen.
Het ligchaam is tamel~ik langwerpig, zeer vleezig, maar
zijdelings zamengedrukt. Zijne hoogte is veel aanzienlijker dan
de lengte van den kop en verhoudt zich tot de lengte van den
visch, zonder de staartvin, als 1 tot 3. Men ontwaart aan we8rszijde van den snuit, digt b~j den mondhoek. een kort maar
dik voeldraadje , hetwelk verder naar voren en naar boven door een
ander, nog kleiner, gevolgd wordt. De rugvin begint boven
de buikvinnen, en strekt zich nagenoeg tot tegenover het einde
der aarsvin uit j zij is tamelijk laag, wordt echter v~n voren
hooger; zij bevat 20 zachte stralen, voorafgegaan door een
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beenigen, van achteren van zaagtanden voorzienen straal, op
welken naar voren wederom 3 kortere, beenige stralen volgen.
De aarsvin, die ongeveer de grootte der borst- en buikvinnen
heeft, is tamelijk klein en heeft slechts 6 zachte stralen, die
echter van voren, gelijk de rugvin, door eenen doorn, maar
slechts met 2 kortere, beenige stralen opgevolgd wordt. De
staartvin is hoog en tamelijk diep gevorkt. De buikvinnen hebben
9 stralen. De zijstreep is flaauw naar onderen gebogen. De
kleur van den karper is fraai olijfgroen met goudgelen glans,
hetgeen op de bovendeelen donkerder wordt, op de onderdeelen daarentegen in het geelachtige overgaat.
De karper biedt in vorm en andere eigenschappen, somtijds
allerlei verscheidenheden aan. Sommigen zijn langwerpiger van
gestalte dan gewoonlijk, en deze heeft Prins CH. L. BONAPARTB
als eene eigene soort, onder den naam van Cypinua Reoi'llae aangevoerd: DE SELYS·J~ONGCHAHPS neelDt dezen visch als soort
aan, en zegt dat hij in de Maas leeft; HECKEJ. echter houdt
den visch van DE SEI.YS voor gelijksoortig met zijn 0YpNIlUB
iungaricua en verschillend van de Regina van BONAPARTE. Het
schijnt ons toe, dat al deze dieren, even als de Cyp,in",a elatUB
van BONAPAR'U en de oyp. atria"ua van HOLANDRE, welke
DE SELYS beide als in Belgi~ voorkomende opgeeft, naauwelijks als soorten te beschouwen, maar veeleel als toevallige
verscheidenheden aan te merken zijn, te meer daar de karper, zoo als wij later zullen zien, in een groot gedeelte van
Europa kunstmatig ingevoerd en gehouden wordt, en ouder
zoodanige omstandigheden allerlei kleine afwijkingen in vorm,
kleur en andere eigenschappen vertoont. Rene de~ merkwaardigste van zoodanige afwijkingen biedt de zoogenaamde Spi e gelkar per, oypi'llUB tJlacrolepidotua of re:» ClJP,inor",m aan, die
slechts 2 of 3 rijen van buitengewoon groote schubben aan
weêrszijde van het ligchaam en 'voor het overige eene naakte
huid heeft. Deze spiegelkarper wordt uit Duitschland naar
België gebragt en aldaar in vijvers gehouden: ook in onze
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wateren wordt hij somtijds aangetroffen. Nog zeldzamer ontmoet men voorwerpen, die in het gebeel geene schubben hebben,
en derhalve Lederkarpers, Oyprin'IU coriace'IU, genoemd
worden: VAN DEN ENDE, (Vereeniging, I, blz. 94) vermeldt
een zoodanig voorwerp, hetwelk, volgens het verhaal van eenen
visscher, wonende op bet Dommerholt, een houtwal tusscben
Zutphen en Deventer, eens door dezen gevangen werd.
De karper houdt zicb in rivieren, meren en plassen op,
en wordt in vele streken, in eigene daarvoor ingerigte,
van een beekje doorstroomde vijvers, gehouden, welke men
omstreeks eens om de zes jaren bevischt, veelal door bet
water daaruit af te tappen en de karpers met de handen of
schepnetten te vangen. In Duitscbland, waar deze karpervijvers
vrij algemeen zijn, geeft men dan ook aan de daarin geboudene karpers den bijnaam van tamme, in tegenoverstelling van
de karpers, die in rivieren en meren leven en wilde genoemd
worden. Het vleesch van den karper is niet voor zwakke magen
geschikt, en heeft, wanneer de visscb in staande wateren leeft,
zooals dit in onze lage landen plaats heert, dikwerf eenen modderigen smaak.
De karper schijnt oorspronkelijk in het zuidoostelijk Europa
t'huis te behooren, en van daar in de overige streken van dit
werelddeel ingevoerd te zijn. Men weet onder anderen, dat dit
in Scandinaviti omtrent de belft der zestiende eeuw van onze
tijdrekening plaats had; in Engeland wordt van dezen visch
reeds in het einde der vijftiende eeuw gewag gemaakt. Daarentegen werd hij volgens P ALJ.AS eerst omstreeks het jaar 1729
uit Pruissen naar St. Petersburg gebragt. In onze rivieren komt
de karper niet in grooten getale voor; daarentegen is hij buitengewoon menigvuldig in sommige onzer veenplassen.
De karper bereikt gewoonlijk eene lengte van anderhalf tot
twee voet; men beeft er echter in vijvers, die meer dan eene
eeuw oud zijn, vier voet lengte hebben en dan veertig pond
wegen. Daar hij tamelijk lang buiten het water leven kan, zoo
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maakt men hiervan gebruik, om de gevangen karpers smakelijker te maken, door ze eene of meer weken lang in vochtige
mos, op koele plaatsen te ll'ggen en ze met in melk of bier
geweekt brood te voeden. De karper leeft van de weeke deelen
van waterplanten, van wormen, water-insekten en hunne maskers. Hij kan sprongen uit het water van verscheidene voet
hoogte maken. De kuit wordt in Mei of Junij tusschen waterplanten geschoten. De karper groeit niet schielijk: voorwerpen
van zesjarigen leeftijd wegen ongeveer 3 tot 4 pond.

DE

BARBEEl .. CYPRINUS

BARBUS.

(Plaat 10, fig. 3.)
De Barbeel die ook Berm genoemd wordt, en die bij de
nieuwe natuurkundigen den naam draagt van Bar6U8 jluviatiZw, heeft, even als de karper, twee paar voeldraden aan den snuit
en doornen aan de rugvin; maar de doornen aan de aarsvin
ontbreken; het ligchllam is veel langwerpiger, de rugvin is
veel korter, maar hooger; de aarsvin is puntig; de snuit steekt
voor de onderkaak uit, en het voorste paar voeldraden zitten
veel lager.
Het ligchaam van den barbeel is tamelijk dik, ofschoon zijdelings zamengedrukt; zijne hoogte is echter geringer dan de
lengte van den kop en bedraagt ongeveer een vijfde van de
gebeele lengte van den visch, de staartvin niet medegerekend.
De lippen zijn dik en de bovenlip is van 4 korte, maar dikke
voeldraden voorzien, die langer zijn dan bij den karper, en
waarvan het eerste paar ver naar voren geplaatst is, terwijl
het tweede paar aan den mondhoek zit. De rugvin neemt nagenoeg het midden der bovenlijn van het gebeele ligchaam in,
en heeft acbter de doornen 8 harde stralen: zij is van achteren
laag, verh eft zich echter van voren in een hoekige punt. De
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aarsvin is korter, maar llven hoog en puntiger dan de rugvin;
zij heeft 8 enkele en 5 getakte stralen; de buikvinnen zijn
van 10 stralen voorzien. De zijstreep is regt.
De bovendeelen zijn, in het leven, grijsachtig in het olijfkleurige trekkend en met een metalen weerschijn. als gepolijst
geel koper; naar onderen gaat deze kleur allengs in een zilverwit over. De buikvinnen. de aars'vin en de wort.el der staartvin
Zijll min of meer oranjerood.
De barbeel houdt zich in heldere stroomende wateren. met
steen- en zandachtigen grond op. Hij wordt in. het warme en
gematigde Europa aangetroffen, komt in Groot-Brittannië voor.
maar ontbreekt in Denemarken en Scandinavië. In ons land
werd hij in den IJssel. de Lek, den Rijn bij Arnhem en de Maas
waargenomen. Bij de monden onzer rivieren komt hij slechts
toevallig, en in onze staande wateren in het geheel niet voor.
De barbeel bereikt eene lengte van twee tot drie voet en
weegt alsdan 5 tot 6 pond. Hij verschuilt zich aan de oevers
gaarne onder groote steenen. Zijn buit bestaat in allerlei
zachte plantendeelen, maskers van insekten, slakjes, en zelfs
kleine visschen en krengen. De rijtijd heeft in Mei en J unij
plaats. Men beweert, dat het eten van de kuit. ten minste in den
rijtijd, zeer nadeelige gevolgen kan hebben. Hij leeft gezellig
en wordt aan sommige plaatsen, b. v. in den Rijn bij Laufen ,
aan den mond van den Main, in de Theems, in groote menigte gevangen. Hij wordt intusschen, vooral ook om zijne vele
graten, als voedsel niet bijzonder geacht, en slechts de groote
voorwerpen worden op de tafel der gegoede klasse gebragt.

D JI

G RON nEL.

0 Y P RIN U S GO BlO.

(Plaat 10, fig. 4.)
De G ron del vertoont in uiterlijke gestalte veel overeenkomst
met den barbeel j maar hij heeft slechts een paar voeldraden, geene
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doornen aan den rug, noch aan de aarsvin, die beiden afgerond zijn. zijne schubben zijn grooter, en hij bereikt op ver
na niet de grootte van den barbeel.
De grondel, die ook het G run dj e genoemd wordt, en bij
de nieuwe natuurkundigen den naam draagt van GolJio jluviatili8. bereikt eene lengte van een halven tot twee derden
voet. De voeldraden zijn dik en aan den mondhoek geplaatst.
De rugvin evenaardt niet geheel de hoogte van het ligchaam,
is van boven afgerond en heeft 9 stralen; de buikvinnen hebben er ieder 7; de kleine afgeronde aarsvin heeft er ook slechts 7.
De bovendeelen zijn blaauwachtig olijfgroen, de zijden blaauw,
beide met zwarte stipjes, de onderdeelen zilverachtig wit. De rugen staartvin zijn op de stralen van zwartachtige, op dwarsbanden
verdeelde banden voorzien. Men ontwaart ook dikwijls langs den
bovenrand van de zijstreep eene zilverachtige overlangsche
streep, en boven deze 5 tot 6 zwartachtige vlekken.
De grondel bewoont de rivieren en de daarmede in verband
staande meren van het gematigde Europa. en komt noordelijk
tot Engeland en het zuidelijk Scandinavië voor. Hij houdt zich
bU voorke~r in wateren op, waar de grond met grind of
zand bedekt is. Men ziet hem meest gezellig op plaatsen, waar
struiken of steenen het water belemmeren. In ons land is hij
menigvuldig in de Meijerij en komt ook in de Berkel, den
IJ ssel, den Rijn bij Arnhem en in onze staande wateren vrij
algemeen voor.
De grondel schiet zijne kuit in de maand Mei aan steenen.
Hij voedt zich met weeke plantendeelen, maskers van insekten,
wormen, vischbroed en het vleesch van doode, in het water
rottende dieren. Hij wordt in sommige streken, b. v. in Pommeren, in het najaar in groote menigte gevangen, maar om
zijne geringe grootte weinig gegeten, ofschoon zijn vleesch
smakelijk is.
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DE

ZEE L T.

C Y P RIN U S

TIN C Á.

(Plaat 11, fig. 1.)
De Zee I t is de vierde en laatste soort der inheemsche
karpers met voeldraden aan den snuit. Zij nadert den karper
door hare uiterlijke gestalte, den barbeel en den grondel door
hare korte rugvin; laatstgt'noemden meer in hrt bijzonder door
het gebrek aan harde stralen in de rug- of aarsvin, en doordien zij, zooals deze, slechts een paar voeldraden heeft; en
wijkt van alle drie af door hare kleine schubben en hare aan
het einde nagenoeg regte, of in andere woorden zeer weinig ingesnt'dene staartvin.
De zeelt, die ook M u i thon d en in de Betuwe L 0 u w genoemd wordt, is de Pinca fJu[garia der nieuwe natuurkundigen.
Het ligchaam van de zeelt, ofschoon zijdelings zamengedrukt, is vleezig en dik. Het aan wt'erszijde van den mondhoek geplaatst voeldraadje is zeer kort. Men ontwaart aan de
zjjden van den kop, verscheidene rijen van slijmporen. De rugvin is korter dan de kop, afgerond en heeft 12 stralen; de
aarsvin is nog minder hoog en heeft er slechts 11; de buikvinnen hebben 9 stralen, die bij de mannetjes veel grooter zijn
dan bij de wijfjes; de staartvin is groot, en, in plaats van gt'vorkt ,
slechts een weinig uitgehold. De schubben zijn zeer klein, vast
in de huid zittend, en het geheele ligchaam is zeer sl~jUlerig.
De zeelt. is in het leven fraai olijfgroen met metaalglans
van gepolijst geel koper; maar deze kleur trekt langs de bovendeelen in het grijsachtig zwarte, terwijl het op de onderdeelen in het geelachtig witte overgaat. Aan de lippen, den
aars en den oksel der borstvinnen ontwaart men eene vleeschkleurige tint. De vinnen zijn zwartachtig, hetgeen echter naar
haren wortel in het donkergrijze overgaat. Intusschen zijn deze
tinten bij sommige voorwerpen donker, bij andere lichter, sterk
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in het roodgele trekkend of zelfs met gouden glans. Dusdanige
lichte, goudglanzige voorwerpen, door sommige schrijvers onder
den naam van Tinca aurea of cRrY8itia afgebeeld, worden ten
onregte voor eene eigene soort gehouden. Even als bij den karper
en den steenkarper, biedt ook het ligchaam van de zeelt allerlei
wijzigingen ten opzigte van zijne hoogte aan, en dien ten gevolge
werden de voorwerpen van eenen langwerpigen vorm, door
CH. J~. BONAPARTE als eene eigene soort onder den naam van
Tinca italica aangevoerd.
De zeelt· wordt in nagenoeg geheel Europa aangetroffen, is
echter in de meer noordelijke streken veel minder menigvuldig, en gaat niet tot Schotland en het noordelijk Scandinavië.
Zij wordt ook, even als de karper, in vijvers aangekweekt. Zij
houdt zich in meren, plassen en andere staande wateren op,
en komt in rivieren slechts in enkele plaatsen, waar geene
of nagenoeg geene strooming is, voor. Zij bewoont in ons
land alle staande wareren , zelfs slooten, en is er een alom
bekende viseh. Zij heeft gewoonlijk eene lengte van eenen
voet, bereikt echter meer dan het dubbele dezer grootte, en
wordt 5 tot 6 pond zwaar. Zij heert een zeer taai leven, en
kan derhalve tot op groote afstanden vervoerd worden. Haar
voedsel bestaat voornamelijk uit de maskers van waterinsekten.
Zij overwintert in den modder, op den grond der wateren. De
rijtijd heeft, naarmate de streken die zij bewoont min of meer
gematigd zijn, in Mei of J unij plaats. Men ziet alsdan het
wijfje, veelal vergezeld van twee mannetjes, langs de met riet
begroeide oevers der wateren, haren kuit schieten. Haar vleesch
is niet bijzonder gezocht.
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B. SOO'l'ten zonder voeldraden, maar met doornen aan de rug·
en aaravin. Zij vormen het ondergeslacht der St e e nkar per s (Cara8aiua).
DE

8 TEE N K A. R PER.

0 Y l' RIN U S

0 A. R A. S S I U S.

(Plaat 10 fig. 2.)
De Steenkarper, die ook Kruiskarper of Kroeskar per genoemd wordt, is onder alle inheemsche soorten van
karper-visschen dadelijk te herkennen aan zijn buitengewoon
kort ligchaam, wiens hoogte somtijds de helft zUner lengte.
de staartvin afgerekend, bedraagt. Het is bovendien, met den
Giebel, de eenigste inheemsche soort met doornen aan de vinnen.
die geene voeldraden heeft.
Het ligchaam is vleezig. ofschoon zijdelings aanzienlijk zamengedrukt. De kop is klein en gaat ongeveer drie en een
half maal in de geheele lengte van het ligchaam. De mondopening is naauw; de schubben zijn middelmatig en de zijstreep
is nagenoeg regt. Het getal der schubben, volgens de lengte
van den visch geteld, beloopt /Ja, volgens de d warsas 14.
•
De grootte, de plaatsing en de stralen der vinnen zijn in
het algemeen als bij den karper, voornamelijk ook door de
aanzienlijke lengte der rugvin: intusschen is deze van boven
eenigzins afgerond, de beide lappen der staartvin zijn minder
lang, de buikvinnen zijn puntiger. en het getal der vinstralen
biedt ook eenig onderscheid aan. De rugvin heeft 17 zachte
stralen, die voorafgegaan zijn door eenen doorn. voor welken
wederom IJ kleiner harde stralen staan. De aarsvin heeft 6
zachtt', en eene groote met 2 kleine, harde stralen. De buikvinnen zijn, zooals meestal bij de karper-visschen, uit 9 zachte
stralen zamengesteld.
De bovendeelen van den steenkarper zijn donker olijfbruin ,

Digltized by

Google

105

DE STEENKARPER.

hetgeen op de zijden in het geelgroene overgaat. De borst- en
buikvinnen trekken in het roodachtige; de overige vinnen zijn
donkt'rbruin; intusschen trekken alle tinten dikwijls min of
meer in het geel roodt'.
De steenkarper, die in Duitschland den naam van Karau8clle
draagt, bewoont het grootste gt'dt'elte van het gematigde Europa
tot Middel-Scandinavië. en komt tot in het oostelük Siberië
voor. In ons land wordt hij vrij algemeen, voornamel\jk in de
staande wateren, zooals meren, vet'nplassen, vaarten en slooten
aangetroffen. H~j behoort niet onder de groote soorten, bereikt
echter een en voet lengte, en wordt ongeveer een pond zwaar.
Hij voedt zich Dle~ weeke plantendeelen, wormen, maskers van
insekten en vischbroed. De rijt~jd heeft in het voorjaar plaats.
Deze visch is weinig gezocht voor de tafel.
De grootte en dikwijls ook de kleur van den steenkarper
bieden somtijds aanmerkelijke verscheidenheden aan, naarmate den
aard der wateren. waarin hij leeft of gehouden wordt. Men vindt
ook voorwerpen, minder hooB van ligchaam dan gewoonlijk,
maar toch steeds aanzienlijk hooger dan de giebel. AGASSI~
heeft derhal ve een soort tusschen den steenkarper en git'bel,
onder den naam van Cypr. mole8, onderscheiden en DE SELYS
voert alle drie als Belgische visschen aan.
Tot deze afdeeling behoort ook de in Europa en ons land
uit China ingevoerde Go u d v i s c h, Cypri'll'U8 a'Uratu8, die echter in den wilden staat eenvoudig gr~jsgroen van kleur schijnt
te zijn. Hij werd in de zeventiende eeuw naar St. Belena gebragt, en eerst in 1728 in Engeland en Nederland ingevot'rd.
Naar de wijze der Chinezen en Japanners wordt hij bij ons in
glazen of in vijvers gehouden, verdraagt onze luchtstreek zeer
goed, en teelt in het wild voort. Mt'n weet, dat er onder hen
allerlei monsters en van allerlei kleuren, zoo als witte, gevlekte of ook grijsbruine voorkomen.
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DE G lEB E J,. C Y P RIN U S G I BE J, I

o.

De G ie bel is, als het ware. eene herhaling van den steenkarper, met dat onderscheid, dat Zijll ligchaam veel lager is,
vermits zijne hoogte slechts een derde daarvan evenaardt. Zonderling is het dat het getal schubben bij beide soorten gelijk
blijft. Daarentegen is hij in plaats van olijfgroen. fraai bronskleurig, en bereikt niet de grootte van den steenkarper.
De levenswijze van beide soorten schijnt weinig verllchil aan
te bieden, en beiden worden in gelijke streken gevonden, ofschoon de giebel minder algemeen schijnt voor te komen dan
de steenkarper. In de wateren om het thans drooggemaakte
Haarlemmer meer treft men op vele plaatsen beide soorten
gemeenschappelijk in menigt.e, en van allerlei grootte aan. Onze
visschers brengen den giebel gewoonlijk onder den naam van
kroeskarper, of jonge karper op de markt.

c.

Soorten zonder voeldraden en zonder doorne" aan de vinnen.
Zij vormen het geslacht Leuci8C1M. hetwelk wederom in
eene menigte ondergeslachten verdeeld wordt. De meest~
dezer visschen vat men onder de namen Wit v i s c h ,
K a tv i s c h of ook Bra a d v i sc h zamen; aan de breede ,
min of meer loodkleurige soorten met eene lange aarsvin, geeft men dikwijls den algemeenen llaam van
Bie i jen; en de heldere zilverglanzige , grootendeels meer
langwerpige soorten worden in het algemeen V 0 ren of
Voo r n genoemd.
DE

BRASEM:.

CYPRINUS

BRAM:A.

(Plaat 12, fig. 8.)
De Bras e m is voornamelijk te herkennen aan zijne aarsvin, die langer is dan bij eenige andere soort. Hij komt met de
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blei overeen door de gedaante van zijn ruitvormig ligchaam.
wijkt echter van deze, behalve de langere staartvin, door de
veel sterker benedenwaarts doorgebogene zijstreep en de zwartachtige aarsvin af.
De brasem bereikt gewoonlijk eene lengte van anderhalven
voet; men treft er intusschen veel grootere aan. In ZuidDuitschland wordt hij Bradt8en genoemd; in Berlijn en omstreken steeds Bley. De naam van Blei of Bleitje wordt in
ons land veelal ook aan de jonge brasems gegeven. die LINNÉ onder
den naam van Cyprinu8 farenu8 beschreven heeft. In de stelsels der nieuwe natuurkundigen wordt hij met de twee volgende
en eenige andere, hier te lande niet voorkomende soorten, in
een eigen ondergeslacht , .A.fJramia genoemd, gebragt.
De hoogte van het ligchaam gaat ongeveer twee en een
half maal in zijne lengte zonder de staartvin, en de kop neemt
slechts een vierde van deze lengte in. De mondopening is
klein en de snuit steekt een weinig voor de OlJderkaak uit.
Het oog is groot. De aarsopening ligt ongeveer in het midden
tusschen den afstand van den achterrand der kieuwdeksels en
het begin der staartvin. De borstvinnen zijn eenigzins puntig
en hebben de lengte van den kop. De buikvinnen hebben de
grootte der borstvinnen; zij liggen tusschen deze en de aarsvin,
en worden door 9 stralen ondersteund. De aarsvin heeft 28
tot 29 stralen: zij begint achter den aars, en is van achteren
vier maal lager dan van voren, waar zij in hoogte de borstvinnen evenaardt. De staartvin is diep gevorkt. De rugvin eindigt tegenover den aars; zij is de helft hooger en korter
dan de aarsvin, van achteren drie maal langer dan van voren
en beeft 12 stralen.
De schubben zijn naar evenredigheid tamelijk klein: ongeveer ten getale van ruim 50 langs de zijstreep, en 21 tusschen den
rug en buik. De zij streep vormt eene benedenwaarts gekromde lijn.
De hoofdtint van den brasem is eene zilverachtige loodkleur, die op den rug in het groenachtige speelt en op den
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buik m het witte overgaat, terwijl de vinnen zwartachtig en
veelal in het paarsche trekkende zijn. De iris van het oog is
zilverkleurig.
De brasem is in de zoete wateren van het grootste gedeelte van Europa verbreid. en wordt in alle onze rivieren,
meren, plassen, vaarten en slooten aangetroffen. Hij voedt zich
met weeke plantenstoffen , wormen, waterinsekten en hunne
maskers, groeit zeer schielijk, en men zegt, dat hij reeds het
volgende jaar na zijne geboorte ter voortteling geschikt is.
De rijtijd heeft van April tot Junij plaats. Het ligchaam der
mannetjes is alsdan met een aanzienlijk getal harde grijsachtige
knobbeltjes bedekt, die later wederom afvallen. In dezen tijd
ziet men de brasem!:! in groote menigte aan de oppervlakte
van de met riet begroeide oevers der wateren vereenigd, en even
als de karpers met den staart op het water slaan en gedruisch
maken. Men zegt, dat er om elk wijfje verscheidene mannetjes bezig zijn, en dat de brasem volgens hunnen min of
meer gevorderden leeftijd, vroeger of later rijën. Overigens leeft
de brasem veelal gezellig, en houdt zich gaarne in de diepte
op. Zijn vleesch is goed.

DE B L E J. C Y P R J N U S B 1.1 C C A.

(Plaat 12, fig. 2.)
De BI ei, ook Kol bIe i en Kol b I i ek, Kol oog, Kolf oog
en in Groningen P 1at ter genoemd, draagt ook in andere landen allerlei verschillende benamingen en het zijn vooral die,
welke zij in Zweden heeft, zoo als Björlena, Bliclea, Panlea,
welke door de schrijvers van dit volk in de werken over natuurlijke geschiedenis verbreid werden en aanleiding tot verwarringen gaven. ARTEDI en LINNÉ noemden deze soort Cypinu8
bjihlena: een naam, die intusschen, minder geschikt om in andere
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talen overgebragt te worden, algemeen plaats )leeft gemaakt voor
dien van Cyprinu8 blicca, door BI.OCH aan de soort gegeven
De kolblei heeft in hare uiterlijke gestalte veel overeenkomst.
met den brasem, maar hare zij streep is nagenoeg regt, de
aarsvin is korter, de snuit stomper, de kop, de oogen en !lchubben
zijn grooter, d~ staart is hooger en korter; de kleur biedt
afwijkingen aan; er zijn aan weerszijde 5 keelgatstanden aanwezig,
terwijl er de brasem slechts 4 heeft, en zij heeft op ver naniet de grootte van den brasem.
De kolblei bereikt ongeveer eenen voet lengte. Hare aarsvin heeft 24 tot 25 stralen, en de rugvin II tot 12. Er zijn
tusschen den kop en de staartvin 42, en tUElschen buik en rug
15 rijen schubben aanwezig. De kleur van het Hgchaam is een
zilverachtig, in het goudgeel spelend wit, hetgeen met zeer fijne
zwarte stipjes bedekt is, en op de bovendeelen in het olijfgroene
overgaat. De iris van het oog is van boven groen met goudgeel
afgewisseld, voor het overige zilverachtig. De borst- en buikvinnen zijn roodachtig, de overige vinnen zwartachtig.
De kolblei schijnt even ver verbreid te zijn als de brasem; zij wordt in ons land even menigvuldig als deze soort,
in alle onze zoete wateren aangetroft'en. Ook in haar voedsel
en hare levenswijze hebben beide soorten onderling groote overeenkomst. De rijtijd heeft in Mei en Junij plaats.

DEL A N GEB T. E I. C Y P RIN U S HE C K E J. I.

(Plaat 12, fig. 5.)
Deze soort werd mij door den voor de Nederlandsche vischkunde zoo hoogverdienstelijken W. VAN DEN E:NDE medegedeeld.
V olgens dezen geleerde is zij niet zeldzaam in de Vliet bij Voorburg. Uit de wateren van den Rijnlandschen boezem werden mij
slechts een klein getal voorwerpen, en wel onder den naam van
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Am el 0 m of Am el 0 n g gebragt. DE SEJ,ys-IJoNGCHAlIPS heeft
haar het eerst, onder bovenstaandell latijnsehelI IIaam, in zijne
FaU'lZ8 belU8 beschreven: zijne voorwerpen waren afkomstig uit
de Somme, de Maas en de omstreken van Brussel, en ik zelf heb
er inderdaad met dezen heer op de vischmarkt te Brussel gekocht.
De lange blei nadert in het algemeen het meest aan den
brasem of gewonen blei en aan den kolblei, is echter van
beide gemakkelijk te onderscheiden door zijn veel langwerpiger, minder hoog en op den rug minder scherp uitloopend
ligchaam, en zijne kortere aarsvin.
De hoogte vau den romp bedraagt oml:ltreeks een derde en
de lengte van den romp een vierde van de geheele lengte des
ligchaams, zonder de staartvin. De aarsvin heeft 19 tot 20,
. de rugvin 13 stralen. De zijstreep is, even als bij de kolblei, slechts weinig benedenwaarts gebogen. De schubben zijn,
naar evenredigheid kleiner dan bij de kolblei, en grooter dan
bij den brasem; in de lengteas van den visch merkt men er
ongeveer 50, tUl:lschen den rug en buik J 5 rijen op.
De lange blei is op de bovendeelen olijfgroen, voor het overige
grijsachtig, wit, in het zilverachtige spelende. De rugvin is zwartachtig, met okergeel gemengd. De borst- en buikvinnen, de
aarsvin en de onderste helft der staartvin trekken in het okergele of roodachtige. en men ontwaart ook een donkergeel stipje
aan elke schub van de zijstreep, en aan de ondervinnen zwarte
stipjes als fijne stof. Het kieuwdeksel heeft gele en blaauwzwarte
stipjes. De iris van het oog is flaauw geel.
De lange blei schijnt naauwelijks de lengte van de kolblei te bereiken. Over hare levenswijze is niets bekend.
DE

BIT,.ERE VOORN.

OYl'RINllS

AMABUS.

(Plaat 10, fig. 5.)
De Bit ter e voo r n is onder de inheemsche soorten van witvisschen zeer gemakkelijk te herkennen aan zijne korte zijstreep,
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aan zijne geringe grootte,. eene blaauwe overlangsche streep
aan weêrszijde van den staart, en doordien de tweede straal zijner
rug- en aarsvin tamelijk hard is en, ofschoon in eenen zeer
geringen graad, aan den doorn van deu karper en steenkarper
doet denken. Hij heeft onder alle voorns het hoogste ligchaam
en nadert, in dit opzigt, eenigzins den brasem en de kolblei, van
welke soorten hij zich echter, behalve de boven aangevoerde kenmerken, geheel verwijdert door eelle korte aarsvin en groote schubben.
Geheel afgezonderd van alle overige soorten is eindelijk de bittere
voorn door zijn spiraalvormig zamengerold darmkanaal, waaraan ook geene afzonderlijke afscheiding eener maag te ontwaren is.
De bittere voorn bereikt omstreeks twee oude duim lengte,
en de hoogte van zijnen romp gaat ongeveer twee en twee derde
maal in deze lengte, terwijl de kop nagenoeg een vierde
gedeelte daarvan inneemt. De staart is even lang als de romp.
De schubben zijn groot, ten getale van ongeveer 35 rijen in
de lengte, van 11 in de hoogte van het ligchaam. De zijstreep
is slechts op den schouder zigtbaar. De aarsvin heeft 11, de
rugvin 10 $tralen, en beide vinnen zijn flaau wafgerond.
Dit vischje is op de bovendeelen olijfgroen, op de zijden en
onderdeelen zilverkleurig, de vinnen zijn doorschijnend en groenachtig; men ontwaart aan weêrszijde van den staart eene blaauwachtige overlangsche streep. Deze streep, buiten den t\jd der
voortteling veelal zeer flaauw, wordt gedurende dezen tijd donker, en de zilverkleur der schubben speelt alsdan ook iu eene
fijne bleek karmijnroode tint.
De bittere voorn bewoont de zoete wateren van het gematigde Europa, ontbreekt echter in Groot-Brittannië en Scandinavië. Hij komt ook in ons land, in slooten en kanalen voor,
en werd door den heer B. MAITJ.AND in de Maas bij Rotterdam gevangen. De rijtijd heeft van Mei tot Augustus plaats.
Het vleesch heeft evenmin eenen bitteren smaak als dat van
andere soorten, maar het vischje is niet genoegzaam talrijk en
te klein, om als geregt in aanmerking te komen.
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Bij de nieuwe natuurkundigen komt deze soort onder de namen
van Leuci8CU8 amarU8 en RlI,odeu8 amarU8 voor.

DE RUI SCH -v OOR N. C Y P RIN U SER YTH ROPH '1' HA. T, Jrlll S.

(Plaat ll, fig. 5.)
De Ruischvoorn, die ook Rietvoorn en Roetvoorn
genoemd wordt, heeft, onder de voorns, na den bittere voorn,
het hoogste ligchaam, en is bovenal kennelijk aan zijne sterk
tot het loodregte hellende mondopening. zijne nog sterker dan
bij den brasem benedenwaarts gebogene zijstreep , de roode kleur
van zijne vinnen ~n van zijne oogen, weshalve deze visch in
Duitschland veelal Rothäugle genoemd wordt.
De hoogte van den romp gaat ongeveer drie en een vijfde
maal, en de kop vier en een vierde maal, in de lengte van
den visch, de staartvin niet medegerekend. De bovenlijn van
den kop is nagenoeg regt; de zeer korte en ~leine snuit
is eerst aan het einde afhelJend. De mondopening helt veel
sterker naar het loodregte dan bij eenige andere soort, zoodat , •
wanneer men den visch van voren beziet, de onderzijde der
onderkaak grootendeels in het gezigt komt. De staart is
een derde korter dan de romp. De zijstreep loopt van achteren naar voren evenwijdig met de buiklijn van den visch, en
klimt aan de borst gekomen, allengs tot den scllOuder op. De
schubben zijn tamelijk groot en in de hoogte op 13, in de
lengte van den visch op ruim 40 rijen verdeeld. De aarsvin
heeft 15, de rugvin, die aanzienlijk verder achteruit geplaatst
is dan de buikvinnen, II stralen. De keelgatbeenderen zitten
op 2 rijen.
De ruischvoorn heeft levend zeer fraaije kleuren. De bovendeelen zijn donker bronsgroen, hetgeen benedenwa'arts in eene
fraaije zilverlint met goud- en roodachtigen weêrschijn overgaat. Elke schub is ~an haren wortel donkergroen. en die yan
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de zijstreep hebben elk een olijfkleurig stipje. De rog- en
staartvin zijn, even als de borstvinnen groenachtig, hetgeen
echter veelal in het karmijnroode trekt. De aarsvin en de buikvinnen zijn geheel karmijnrood; de oogen goudkleurig met
rood. Intusschen bieden de kleuren, bij deze, zoo als bij de
overige karpervisschen, even als bij den baars en in het algemeen alle zoetwater- ja zelfs zeevisschen, alledei afwijkingen aan
volgens den aard van het water, waarin zij leven, vooral zijnen
bodem, en zijn de kleuren in den tijd der voortteling in het
algemeen, vooral bij het mannetje, levendiger en fraaijer dan
buiten dezen tijd.
De ruischvoorn, die in de werken der nieuwe natuurkundigen den naam draagt van heuciacu8 er!Jt14ropltt14almu8 en Bcardiniua e1'!Jtnrop14t14almu8, is nagenoeg over geheel Europa tot
Scandinavië en het westelijke Siberië verbreid. Hij behoort ook
in ons land tot de zeer gemeene visschen, en wordt in al onze
rivieren, meren, plassen, kanalen en slooten aangetroffen. Hij
wordt eenen voet lang en een pond zwaar. Hij houdt zich gaarne
bij de met riet of waterplanten begroeide oevers op. De rijtijd valt in de maand Mei. Zijn vleesch is smakelijk, maar
niet bijzonder geacht.

DE BLANK-VOORN. C'YPRINUS RUTILUS.

(Plaat ll, fig. 4.)
De Blank-voorn, die veelal eenvoudig Voren of Voorn
genoemd wordt, heeft in het algemeen veel overeenkomst met
den ruischvoorn; maar zijn ligchaam is minder hoog en daarentegen dikker, de zijstreep is minder gekromd, de snuit meer
bolvormig en een· weinig grooter, de mondopening is veel meer
horizontaal, de aarsvin korter, de rugvin staat verder naar voren,
en de keelgattanden zijn op eene enkele rij geplaatst.
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De hoogte van den romp gaat drie en een halC maal, die van
den kop vier en een half maal in de geheele lengte van den
visch, zonder de staartvin. Men telt 13 rijen schubben in de
hoogte en 45 in de lengte van het ligchaam. De zijstreep is
een weinig naar onderen doorgebogen. De rugvin begint
boven den oksel der buikvinnen. De aarsvin is de helft
lager dan de rugvin en, zoo als deze, slechts van 12 stralen voorzien. De kleurverdeeling heeft veel overeenkomst
met die van den ruischvoorn, maar het rood der vinnen is
minder hoog en minder uitgebreid, en de iris van het oog is
goudgeel met eenen groenen kring, en zeer zeld~aam rood.
De blank-voorn is even ver verspreid en even menigvuldig
als de ruischvoorn. Ook hier te lande behoort hij in alle onze
wateren tot de zeer gewone visschen. H ij overtreft den ruischvoorn somtijds een weinig in grootte. De rijtijd heeft in Mei
plaats. Als geregt staat deze soort gelijk met den ruischvoorn.

DE RESSEI.ING. CYPRINUS DO"B UI.A..

De Hesseling wordt ook Viesvisch en door de visschers der oevers van onze rivieren veelal Me u n genoemd: intusschen is dit ook de naam, waarmede onze kustbewoners en
zeevisschers eenparig eene soort van Dorschvisch, den Gadu
muatela, bestempelen.
Deze soort heert in het algemeen veel overeenkomst met
den blank-foom, en ook ongeveer hetzelfde getal schubben,
te weten 12 in de hoogte en 45 aan de zijstreep ; maar zij
wordt grooter; het ligchaam en vooral ook de kop zijn dikker;
deze en het voorgedeelte van den rug zijn booger, de rug in
het midden is daarentegen een weinig lager; de mond ·is verder naar achteren gespleten; de rugvin is een weinig meer
naar achteren geplaatst en heeft slechts 10 stralen j in de
aarsvin zijn er slechts 11; en de kleuren bieden ook afwijkin-
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gen aan, vooral doordien de vinnen weinig of niet in het
rootle trekken.
De bovendeelen zijn olijfgroen; deze kleur gaat aan de zijden
in het zilverachtige over, hetgeen aan helderheid toeneemt,
naarmate het de onderdeelen nadert. die zeer fraai zilverachtig wit zijn. De rugvin en de staartvin zijn groenachtig; de
buikvinnen en aarsvin vleeschkleurig, min of meer in het oranjeroode trekkend; de borstvinnen lichter en in het grijflgroene
trekkend.
Deze soort wordt vrij menigvuldig in alle onze rivieren aangetroffen. De rijtijd heeft in het voorjaar plaats. Zij voedt zich
met wormen, waterinsekten , slakjes, bloedzuigers en allerlei
weeke plantendeelen, en bereikt ongeveel' eenen voet lengte.

DE WIN D E. C Y P RIN U 5 JES E S.

(Plaat ll, fig. 3.)
De Winde, die ook Windvoorn en, zoo als andere Voornsoorten met den algemeenen naam van Bra a d v i s"t h bestempeld wordt, heeft, even als de hesseling, aanleiding gegeven
tot veelvuldige verwarringen. en schijnt door vele schrüvers,
behalve bovenstaande latijnsche benaming, ook onder die van
Cyprinu8 idu8, idharU8 en cep14alu8 begrepen te zijn geworden.
De winde nadert het meest aan den hesseling, en stemt
ook, wat haren vorm. hare gestalte en grootte betreft, nagenoeg geheel met deze soort overeen; maar hare schubben zijn
kleiner en talrijker. vermits men er 16 in de hoogte en ongeveer 55 in de lengte telt; de aarsvin is een weinig langer en
heeft 14 stralen; de kop is veelal minder hoog, en het oranjerood der vinnen trekt min of meer in het karmijnroode.
De winde bewoont in ons land dezelfde wateren als de hesseling, en stemt ook met deze soort overeen in hare levenswijze.

Digltized by

Google

lI6

DE VISSCKEN.

V AN DEN ENDE voert aan in zijn werk getiteld: Verslag der
werkzaamheden van de Vereeniging tot bevordering der lnlandsche lchthyologie, I, blz. 13, nO. 19 en blz. 31, nO. 17,
onder den naam van H alf Voo r n half A I v ertj e, den LeucilCU8 dola6ratul van HOU,ANDRE, als in kleinen getale voorkomende in de Berkel en den IJssel bij Zutphen. Deze visch, die
door DE SEt,yS tONCHAMPS en V At.ENCIENNES als soort aangenomen, maar hun slechts volgens tamelijk kleine voorwerpen
uit de Mose! bij Metz bekend was, stemt volgens deze schrijvers, ten opzigte van het getal schubben overeen met C!lprinUl dolJula, en heeft daarentegen de aarsvin van 14 stralen
voorzien, zooals de C!lprinul jelel.

,
DES ER PEL ING. C Y P RIN U S

J,

E U CIS Cu S.

(Plaat 12, fig. 1.)
De Serpeling, die veelal ook Witvisch genoemd wordt,
heeft een meer langwerpig en dus lager ligchaam dan de overige
voorns. Onder de inheemsche soorten doet hij door zijnen vorm
en zijne geringe grootte eenigzins aan het Alvertje (Cyprinua
a16urnuI) denken, dat echter in vele opzigten daarvan verschillend is; b. v. door zjjne langere onderkaak, grootere oogen,
een hooger sterk zamengedrukt ligchaam, eene meer naar achteren geplaatste rugvin, grootere aarsvin, zijne kleur enz.
De serpeling behoort onder de tamelijk kleine soorten,
.daar hij slechts bij uitzondering een weinig grooter dan twee
derden voet wordt. De hoogte van het ligchaam is geringer
dan de lengte van den kop, en gaat omstreeks vijf maal in
de geheele lengte van het ligchaam, zonder de stl}8rtvin. De
onderkaak is een weinig korter dan de snuit. De buik is afgerond. De staart is over de helft kor~er dan de romp. De schubben zijn middelmatig; men telt er ongeveer 50 tot 55 op de
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zij streep , en 13 rijen in de hoogte van het ligchaam. De zijstreep is een weinig benedenwaarts doorgebogen. De buikvinnen liggen een weinig digter bij de aarsvin dan bij de borstvinnen. De rugvin is tegenover de buikvinnen geplaatst, en
van 10 tot 11 stralen voorzien; er zijn er evenveel in de aarsvin aanwezig.
De hoofdkleur van dezen visch is een in het blaauw spelend zilverachtig wit, hetgeen echter op de bovendeelen in het
blaauwachtig olijfgroene overgaat. De schubben zijn aan haren
wortel geelachtig met een zwart stipje, en men ontwaart flen
dergelijk zwart stipje aan weêrszijde van elke schub der zij streep.
De rug- en staartvin zijn groenachtig met een weinig rood;
de overige. vinnen flaauw rood, hetgeen op de stralen een weinig in het oranjerood trekt. De lippen zijn paarschachtig, en de
iris der oogen is geelachtig wit, met eene zwarte vlek van boven.
De serpeling is eene in de zoete wateren van het warme
en gematigde Europa gewone soort, die ook in Groot-Brittannië,
maar niet in Scandinavië aangetroffen wordt. Hij komt iu alle
onze zoete wateren voor, houdt zich intusschen het liefst in
heldere, zachtstroomellde wateren op. De rijtijd valt in Mei en
Junij. Zijn vleesch wordt weinig geacht.

HET AJ.VERTJE. CYPRINUS ALBURNUS.

(Plaat 12, fig.!.)
Het Alvertjfl wordt ook Nesteling, Alvenaar en
Moertje genoemd, en door sommige nieuwe natuurkundigen,
met eenige andere soorten, vooral wegens zijne uitstekende onderkaak ell zijn sterk zijdelings zamengedrukt ligchaam, onder een
eigen ondergeslacht, .A.apiua genoemd, gebragt.
Het alvertje is zeer kenne1ijk aan zijne met den fraaisten
zilverglans pronkende schubben, die ligtelijk uitvallen; en
9
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z~jn, vooral op de onderdeel en, sterk z\jdelings zaamgedrukt ligchaam, hetgeen zelfs tusschen de buikvinnen en den aars een
weinig scherp uitloopt; aan zijne onderkaak, die een weinig
voor de bovenkaak uitsteekt. en doordien het, onder alle illheemsche voorns I de langste aarsvin heeCt.
Het alvertje bereikt gewoonlijk niet meer dan eenen hal ven ,
zeldzaam twee derden voet lengte, en herinnert onwillekeurig aan
de kleine soorten van haringen door zijn sterk zamengedrukt
ligchaam, zijne glanzige schubben en zijnen vorm in het algemeen,
weshal ve h ij door onze visch verkoopers dik wijh pan har i n g
genoemd wordt.
Het ligchaam is langwerpiger dan bij onze meeste overige
voorn-soorten, met uitzondering van den serpeling; zijne hoogte
bij de rugvin is slechts weinig aanmerkelijker dan de lengte
van den kop en gaat ongeveer vier en een derde maal in
zijne geheele lengte I zonder de staartvin ..Er zijn tusschen den
rug en buik 12, aan de zijstreep 48 tot 50 rijen van zeer
dunne schubben aanwezig. De zijstreep daalt van de schouders
spoedig, en met eene aanzienlijke buiging benedenwaarts. De
oogen zijn groot; de snuit is kort. De onderkaak steekt
een weinig voor de bovenkaak uit; deze is van voren dun
en regt. De buikvinnen hebben 8 stralen. De hoogte van de
rugvin van voren, evenaardt nagenoeg de lengte van den kop:
zij is tegenover de ruimte tusschen de buikvinnen en de aarsvin geplaatst, en heeCt 9 stralen. Deze laatste is nagenoeg even
hoog als de rugvin, maar veel langer, verm~ts zij uit 18 tot
20 stralen zamengesteld is.
De buitengewoon Craaije zilverkleur, waarmede het ligchaam
van het alvertje pronkt, gaat langs zijne bovendeelen in het
groenachtige over. De rug- en staartvin zijn groenachtig grijs,
de overige vinnen witachtig.
Het alvertje wordt nagenoeg in alle zoete wateren van ons
werelddeel aangetroffen. Ook in ons land is het eene gewone
vischsoort, die vooral in onze rivieren en zelfs in het IJ menigI

,
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vuhlig voorkomt en gezellig. dikwijls in groote scholen leert. De
rijtijd heert in Mei en J un\j plaats. Dit vischje wordt weinig of
niet gegeten, maar op verschejdene plaatsen in menigte gevangen met het doel, om zijne schubben tot bereiding van de
zoogenaamde val s c h e par e I e n te gebruiken. De sch ubben worden tot dit einde fijn gewreven, in water opgelost en op
deze wijze wordt een zilvel"gl~nzig bezinksel gewonnen, hetgeen op
de binuenvlakte van holle glas kogels gebragt , aan dezen den
schijn van parelen geeft, vooral indien zij vervolgens met wit
was opgevuld worden. In ons land wordt deze tak van nijverheid niet uitgeoefend, maar men verzamelt de schubben van dit
vischje in sommige plaatsen, b. v. te Zwolle, waar zij door
Duitschers opgekocht worden.
De BEI.YS IJONGCHAMPS voert het alvertje in zijne Faune
helge in het geheel niet aan, maar daarentegen eene, volgens
hem en VALENCIENNES, nieuwe soort, C!Jprinu8 alhurnoide8
genoemd, die ik nog niet in staat geweest ben, van het alvertje
behoorlijk te onderscheiden. VAN DEN ENDE schijnt deze soort
aan te nemen, daar hij ze onder de visschen van den IJssel
. opnoemt.
Laatstgenoemde I:Ichrijver noemt ook eene andere kleine soort,
den C!Jprinu8 hipunctatl" op als in den IJssel bij Zutphen
levende, en volgens mededeeling van den heer MAITLAND
komt zij in het algemeen in onze rivieren, waar de bodem
zandig is, voor. Dit vischje is nog kleiner dan het alvertje, aan
welke soort het door zijne voor de bovenkaak uitstekende onderkaak, door het getal stralen in de vinnen, en door zijne
dunne, zilverglanzige schubben nadert; maar zijn Hgchaam is
veel meer ineen gedrongen en hooger, en de zij streep is van
twee rijen zwarte stipjes vergezeld, waardoor de soort den bij~
naam van hipunctatu8 verkregen heert.

9*
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DES NEE P. C Y P RIN U S N.A. SUS.

(Plaat

la,

fig. 11.)

De Sn e e p is door zijnen dwarsen van scherpe lippen
voorzienen, ouder den afgeronden en neusachtig vooruitstekenden
snuit geplaatsten mond, zoo in het oogvallend gekenschetst, dat hij
niet met eenige andere inheemsche soort kan verwisseld worden.
Deze . viseh, ook onder den naam van snij der s n 0 ek,
tabaksrook er, schoorsteenveger, steenmeeuw en
ne u s v i sc h bekend, wordt door AGA.SSIZ onder een cigen geslacht, Chondro8toma genoemd, gebragt.
De sneep doet in het algemeen door zijne gestalte, de plaatsing zijner vinnen en hare grootte, aan den witvitlch; CYP''''
leuciacu8, denken, maar zijn ligchaam is hooger en veel dikker, de schubben zijn kleiner, de geheele visch is veel steviger,
grooter en heeft geheel andere hoedanigheden.
De hoogte van het ligchaam gaat omstreeks vier maal in
zijne Jengte, met uitzondering der staartvin. De kop is naar
evenredigheid klein, en neemt slechts een vijfde van deze lengte
in. Het ligchaam is dik en weinig zijdelings zamengedrukt; de aars
ligt aan het begin van het laatste derde der Jengte van hetligchaam.
De oogen zijn groot. De snuit is kort, maar breed, kraakbeenig, en steekt voor de zeer korte onderkaak uit: de zeer kleine
mondopening verkrijgt hierdoor de gedaante eener dwarse spleet,
die door dikke, maar van een en snijdenden rand voorziene
lippen gesloten wordt. De buikvinnen zÜn klein, en digter bij
den aars dan bÜ de borstvinnen geplaatst. De rugvin staat
tegenover de buikvinnen, heeft U of 13 stralen, en hare hoogte
bedraagt niet eellS de lengte van den kop. De aarsvin is nog
een weinig lager, en wordt door la of 14 stralen ondersteund.
De schubben zijn tamelijk klein, en ten getale van ongeveer
60 op de een weinig naar onderen doorgebogene zij streep : boven
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deze z~istreep zijn 9, ondt'r haar 6 rijen schubben aanwezig.
De !.'neep is op de bovendeelen van eene zwartachtige in
het blaauwachtig spelende kleur; de zijden van den visch en
de onderdeelen zijn glanzig zilverachtig wit. De snuit en de
lippen trekkt'n in het paarsche; de rugvin is bruinachtig met een
weinig rood; de borstvinnen en de staaTtvin zijn vuil roodachtig; de buikvinnen en de aarsvinneu hebben witte vliezen, maar
de stralen zijn rood. Het oog is geelachtig. Bij bet. opt'nen van
den visch ontwaart men, dat bet buikvlies geheel zwart van
kleur is.
De sneep bert'ikt meer dan eenen voet lengte. Hij bewoont
het warme en gematigde Europa, gaat echter noordeliJk niet
tot Groot-Brittannië en Scandinavië. Hij houdt zich in stroomend water op, en wordt derbalve niet in onze staande wate~
ren aangetroflen. Daarentegen komt hij in de Maas, den Rijn,
de IJssel en in het algemeen in alle onze rivieren voor. Hij
is voornamelijk menigvuldig in de maand Mei. wanneer hij zich
gezellig vereenigt, om op steenachtige gronden, vooral in de
kleinere rivieren, kuit te schieten. Zijn vleesch is week en
eenigzins zoetachtig van smaak; het wordt om die reden slecbts
van de mindere klassen gegeten.
Wü opperen hier nog de vraag, of niet het viscbje, in de
stelsels CllprillU8 pllo:ri1l'l18, door de Franschen Vlron, de Duitschers en Zweden Ellritze genoemd, hetgeen voornamelijk in
de heldere bt'ken met zandigen grond van het grootste gt'deelte
van Europa leeft en ook in België algemflen bekend is, in
de grensstreken van ons land voorkomt. Het heeft eene lengte
van hoogstens een vierden voet, een en stompen kop. een langwerpig maar dik en eenigzins cylindervormig ligchaam, slechts
9 stralen in de rug~ en aarsvin, de zijstreep houdt op, alvorens het einde van den staart te bereiken, en de schubben zijn
zeer klein, en als het ware. onder den slijm, waarmede de
huid bedekt is, bedolven. De kleuren van dit vischje zijn zeer
aardig. De bovendeelen zijn bronskleurig met goudglans; de
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onderdeel en oranjerood, en het ligchaam is van een aanzienlijk
getal ~zwarte dwarsvlekken voorzien.

D E M 0 D DER K R U I PER S. C 0 BIT I S.
De M 0 d der k r u i per s zijn kleine karpervisschen met een
zeer langwerpig, Dlin of meer merkbaar z\jdelings zamengedrukt
ligchaam. hetgeen nagenoeg overal van gelijke dikte en met
eene slijmerige, op den kop naakte, op den romp en staart
van zeer kleine schubben voorziene huid bedekt is; met 6 tot
10 voeldraden aan den mond; met zachte stralen in de vinnen;
met de buikvinnen en de rugvin tamelijk ver naar achteren
geplaatst, en, ten minste bij de Europeesche soorten, met eene
afgeronde staartvin. Zij bewonen het zoete water. Wij hebben
in ons land de volgende soorten:

DE GROOTE MODDERKRUIPER. COBITIS FOssIl.IS.

(Plaat 9, fig. 5.)
De g r oot e M 0 d der kr u i per is dadelijk te herkennen
niet slechts aan zijne grootte, maar ook .doordien zijn snuit
van een grooter getal voeldraden, te weten 10, voorzien is
dan de overige soorten.
Deze soort wordt in Holland gewoonlijk Don der a a 1 en
Weêraal, of ook wel eens Stootvisch genoemd; in Groningen Weêrvisch in Overijssel Meerpoet.
Zij bereikt nagenoeg eenen voet lengte: haar ligchaam is
alsdan dikker dan een mansduim , maar zijdelings zamengedrokt,
in het midden slechts weinig hooger dan aan den staart en bij
den kop. De romp is meer dan dobbel zoo lang als de staart.
De kop loopt allengs in den konischen, afgerond en snuit uit. De
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oogen zijn zeer klein. De bovenlip is aan weêrsz\jde van 3
de onderlip aan weêrszijde van 2 voeldraden voorzien. De borstvinnen liggen digt achter de kieuwopeningen. De buikvinnen
van 9 stralen voorzien, zijn zoo digt bij den aars geplaatst,
dat zij die opening met baar einde bereiken. De aarsvin beeft
6, de rugvin 7 stralen. Alle vinnen zijn afgerond, vooral de
staartvin. De schubben z~jn zeer klein.
De grondkleur is een min of meer helder oranj~geel, betgeen op de bovendeelen in bet lichtbruine overgaat, en met
donkere vlekjes bedekt is. Men ontwaart, aan weêrszijde van
het ligchanm twee breede, donkere, met zwart gemarmerde,
overlangsche strepen. De rug- en aarsvin bebben zwarte op
rijen verdeelde sti pv lekken.
De groote modderkrui per bewoont bet gematigde Europa,
westelijk tot Frankrijk. Hij wordt noch in Groot-Brittannië,
noch in Scandinavië aangetrofl'en, en is nergens menigvuldig.
In ons land komt hij algemeen, maar toch niet in aanzienlijk
getal voor. Hij houdt zich bij voorkeur in stille wateren met
een en modderachtigen grond op, en wordt derhalve meer in
plassen en sloaten dan in de rivieren gevonden, ofschoon bij
door VAN DEN ENDE ook in den IJssel en de Berkel gevangen
werd. Hij heeft een zeer taai leven, en voedt ûch met de maskers van allerlei water-insekten. De rijtijd heeft vroeg in het
jaar plaats. Hij houdt zich meest op den bodem der wateren
op; komt echter, bÜ naderend on weêr, naar boven. en toont
zich zeer onrustig: hiervan de naam van don der a ~ 1. Men houdt
hem ook om deze reden. in vele streken, in glazen. als wedervoorspeller, en derhalve wordt hij w eê r v i s eh genoemd. Hij verbergt zicb niet slecbts gedurende bet koude jaargetijde in den
modder, maar ook in den zomer, wanneer de wateren, waarin
hij leert, uitdroogen, en houdt alsdan, als het ware, eenen
zomerslaap, die zonder nadeel voor den visch eenige maanden
lang duren kan, en waaruit hij ontwaakt, zood ra hij wederom
in het water komt: vandaar zijn latijnsche naam foaailia. De
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dampkringslucht, die hij de gewoonte heeft gedurig in te slikken, sch~int voor zijn leven even noodig te zijn als de in het
water verdeelde lucht, die hij door de kieuwen opneemt, en
deze ingeslikte lucht wordt uit den aars wederom uitgestooten,
maar is alsdan in koolzuurgas veranderd. Het vleesch smaakt
veelal grondig, en wordt niet gegeten.

DEK J, E I NE :M 0 D DER K R U lP E R. CO BIT I STA E N IA.

(Plaat 9, fig. 6.)
De kIe i ne M 0 d der kr u i per is onder de inhremsche
soorten gemakkelijk te herkenrien aan een gevorkt stekeltje.
hetwelk men aan weêrszijde voor het oog waarneemt; en het
is ~'egens dit kenmerk, dat hij van de overige soorten onder
de geslachtsnamen Á.canthopsis of .Botia afgezonderd werd.
H tj bereikt omstreeks eenen derden voet lengte; maar zijn
ligchaam is slechts half zoo dik als een pink, zijdelings sterk
zamengedrukt, vooral aan den kop, en blijft nagenoeg op alle
deelen gelijkmatig van vorm. De vinnen zijn ongeveer als bU
den grooten modderkruiper, maar de buikvinnen en de rugvin
zijn niet zoo ver naar achteren geplaatst. Van deze soort is
hij bovendien gemakkelijk te onderscheiden, doordien zijn snuit
slechts van 6 voeldraden voorzien is; van welke er 3 aan
wC:'êrszijde van de bovenlip geplaatst zijn. De bovendeel en
zijn rosachtig bruin, de ondert'eelen geelachtig wit, mallr deze
kleuren zijn, aan weêrszijde van den rug en op de zijden afgebroken door drie overlangsche rijen van zwartachtige vlekken.
van welke de onderste de grootste en ongeveer ten getale van
14 tot 16 zijn. De kop is met zwarte vlekken als gemarmerd,
en men ontwaart donkere, op dwarsrijen verdeelde vlekken, op
de rug- en aarsvin.
Dit vischje wordt in het grootste gedeelte van Europa, noordelijk tot Gr~ot-Brittannië en Scandinavië aangetroffen, en leeft
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ook in Azië, zelfs in Japan. Het houdt zich in stroomende,
of ook in staande wateren op, in plaatsen, waar de grond zandig of steenachtig is. Op zoodanige plaatsen komt het zelfs
in onze lage landen, onder auderen in het Mallegat bij KatwÜk voor. De rijtijd heeft in Mei plaats. Zij zijn mager en hun
vleesch is taai; niettegenstaande deze hoedanigheden en dat zU
zoo klein zijn, worden zij in sommige streken van Duitschland,
voor den rijtijd, als wanneer zij nog het best zij n, door het volk
gebraden en gegeten.
Sommige schrijvers geven ook de derde Europeesche soort
van modderkruiper, Cobiti8 barbatula, onder den naam van
Be.r mp je, als inheemsch op. Intusschen is zij mij in ons land
nog niet onder het gezigt gekomen, en noch VAN SWINDEREN,
in zijne Fauna Groningana, noch VAN DEN ENDE, in zijne lijsten der visschen van den IJssel en de Berkel, maken er gewag van.
Daar zij intusscht>n, volgens de SEI. YS LONGCHAMPS, in België algemeen aangetroffen wordt, in Duitschland even menigvuldig voorkomt als de kleine modderkruiper, en in het algemeen in Europa even ver vetspreid is als deze, zoo is het
zeer wel mogelijk, dat zij ook in ons land, ten minste in sommige grensprovinciën leeft. Zij heeft de grootte van den kleinen
modderkruiper, en ook 6 voeldraden aan den snuit, maar deze
voeldraden zitten alle aan de bovenlip; de gevorkte stekel bij
het oog ontbreekt, baar ligchaam is veel minder zamengedrukt en nagenoeg geheel rolvormig, en zij heeft eene geelachtige kleur, die, behalve op de onderdeelen, met bruine en
olijfgroene stipjes en wolkachtige vlekjes bedekt is. Zij boudt
zich bij voorkeur in stroomend , helder water met steenachtigen
grond op, en wordt voor zeer lekker gehouden.
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DE ZALMVISSCHEN.
(S ALM 0 NES.)
De Zal m v i s s c hen naderen de karpervisschen door h UIlne
gestalte. hunne zachte vinnen, de plaatsing der buikvinnen
aan den buik zelve, en hun met schubben bedekt ligchaam;
maar zijn dadelijk te herkennen aan dè vetvin, welke achter
de rugvin, tegenover de staartvin geplaatst is. Vele soorten
leven uitsluitend in het zoete water; andere in de zee, en
onder deze zijn er, die, zoo als b. v. onze zalm, haren kuit in
de rivieren schieten, waarin zich ook de jongen eenigen tijd
ophouden. De in het zoete water levende soorten ontbreken in
het heete Azië en in Australië.
Men kan onze inheemsche soorten onder de drie volgende
geslachten brengen.
DE ZALMEN. SALMO.
De Z a I men hebben eenen ver naar achteren gespleten
mond, die op de kaken·, het gehemelte en zelfs op de tong
met tanden gewapend is. Hun ligchaam is langwerpig, dik
en, behalve aan den kop, met kleine schubben bedekt. Zij
hebben 10 tot 12"stralen in het kieuwvlies, en eene eenvoudige
zwemblaas. Hiertoe kan men de volgende drie inheemsche
soorten rekenen.
DE ZALM.

SAI.MO SAI.AR.

(Plaat 13, fig, 1.)
Oud mannetje in den rijtijd.
De Zalm, die in het Hoogduitsch LaeM genoemd wordt,
bekleedt de voornaamste plaats in de vischvangst op onze rivi eren.
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De gewone lengte van dezen visch is van twee tot vIer
voet; maar men vindt er ook van 60 en meer ponden gewigt.
Het ligehaam is langwerpig, maar zijne hoogte en dikte
biedt 'allerlei wijzigingen aan, naar mate de visch vet of mager,
en het wijfje leêg of vol kuit is. De hoogte van den romp is
veelal geringer dan de lengte van den kop, die ongeveer vier
en een vierde maal in de geheele lengte van het ligchaam
gaat. De romp is nagenoeg tweemaal zoo lang als de staart.
De borstvinnen hebben ongeveer de lengte van den kop, zond er den t!nuit, en zijn onder de kieuwopeningen , zeer laag
geplaatst. De buikvinnen zijn even klein; zij staan nader bij
den aars dan bij de borstvinnen en hebben 9 stralen. De kleine
aarsvin heeft II stralen. De vetvin begint tegenover hei midden der aarsvin. De rugvin wordt door 13 stralen ondersteund,
en hare hoogte van voren overtreft slechts weinig de lengte
der borstvinnen. De schubben zijn klein, vermits men er in
de hoogte omstreeks 40 tot 45 telt; de zijstreep is nagenoeg
regt en slechts weinig doorgebogen; er zijn in het kieuwvlies
12 stralen aanwezig. De oogen zijn middelmatig. De snuit is
konisch; hij neemt ongeveer een derde van den kop in, en
beide kaken zijn van gelijke lengte. Bij de mannetjes is
echter de onderkaak, in den rijtijd, een weinig langer en bovenwaarts gekromd: dergelijke voorwerpen worden door de
Fransehen met den naam van lJécard bestempeld, en hebben
sommigen verleid tot het opstellen van eene eigene soort, aan
welke de naam van 8almo Mmatu8 gegeven werd. De bovenkaak strekt zich uit tot onder den achterrand van het oog.
De mond is met stevige, punt.ige en eenigzins haakvormige,
maar korte tanden gewapend: zij zijn op enkele rijen verdeeld,
en niet alleen langs den rand der kaken, maar ook langs de
zijranden der tusschenkaaks-beenderen en der tong geplaatst,
en men ziet ook een, of twee enkele tanden aan het ploçgschaarbeen.
De kleuren van den zalm bieden allerlei toevaUige afwijkin-
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gen aan: ?'ij verschillen ook volgens den leeftijd en min of meer
volgens het jaargetijde. In het algemeen zijn de oude zalmen
op de bovendeelen zwartbruin, met blaauwachtigen weêrs~hijn,
hetgeen op de zijden allengs lichter wordt en in het zilverachtige overgaat, hetwelk de onderhelft van den visch inneemt.
Het ligchaam is boven de zijstreep veelal van zwarte, ronde
vlekjes voorzien. De aarsvin en de buikvinnen zijn witachtig,
de overige vinnen zwartachtig. Bij de jongen zijn de bovendeelen ol ijfkleurig. en men ontwaart langs de zijden van het
ligchaam eene rij van groote. donkere vlekken.
De verspreiding van den zalm neemt eene buitengewone uitgestrektheid in. Hij wordt in de zeeën der koude gewesten
van het geheele noordelüke halfrond aangetroffen. Hij komt
in den noordelijken Atlantischen Oceaan tot aan de kust
van N ew-York en zelfs zuidelijker voor; in Europa tot aan
de noordkusten van Spanje en Frankrijk, en alle kusten van
Groot-Brittannië; hij bewoont verder de Noordzee, en wordt
in de geheele Oostzee waargenomen; men treft hem ook in
de Kaspische en Zwarte Zee aan. maar hij komt daarentegen
niet in de Middellandsche Zee voor. Om voort te telen verzamelen zich echter de zalmen en zwemmen gezellig, en
veelal in groote menigte, alle de in voornoemde zeeën uitkomende rivieren op, om daarin kuit te schieten. Zü bepalen
zich hierbij niet tot het benedendeel der rivieren, maar zwemmen integendeel allengs zoover op als zij kunnen. springen
ter ,hoogte van tien tot twaalf voet over rotsblokken. kleine
watervallen, zoo als b. v. de watervallen bij Lauffen in Zwitserland, zwemmen de zijtakken der rivieren in, en worden alleen door onoverkomelijke beletselen, zoo als b. v. de Rijnval
bij Schafhausen in Zwitserland, belet. de rivier verder opwaarts
te komen. Wanneer zij zich in het voorjaar vereenigen, vertoeven zij eerst eenen korteren of langeren tijd aan de kust,
bij, of in de monden der rivieren, of gaan telkens wet het getij op en neder. Het optrekken der rivieren geschiedt allengs
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in kleinere of grootere troepen, die, ten einde den stroom
gemakkelijk te breken, bij het zwemmen eenen puntigen hoek
vormen, even als dit, om diezelfde reden, de troepen van ganzen en andere vogels in de lucht doen. Zij verlaten wederom de rivieren na den tijd der voortteling, ofschoon er ook een kleiner of grooter getaL in de rivieren overwinte!t. In IJsland
wordt de kuit, volgens F ABER, in J uI ij geschoten, en de oude
zalmen, die in Mei en J unij aan en vervolgens in de rivieren
komen, vertrekken reeds wederom in het begin van Augustus.
In den Bovenrijn en zijne bijstroomen begint het schieten van
de kuit in Julij en Augustus, duurt echter tot November en
zelfs later voort. In Scandinavië heeft het eerst in October en
November, en somtijds tot in Januarij plaats. Zij kiezen tot
dit einde stille plaatsen, waar de grond met grind of zand
bedekt is. Hier maakt de visch, den kop tegen den stroom gerigt, ten einde niet medegesleept te worden en de kieuwen vrij
te kunnen bewegen, met zijnen snuit, groote en breede voren
in den grond, waarin het wijfje hal'en kuit schiet, die gedurende dit bedrijf van het mannetje bevrucht en tusschen het
grind geborgen wordt. De eijeren, die de groote eener erwt
hebben, blijven op deze wijze ongeveer drie maanden lang, eu
wanneer zij laat gelegd zijn, tot in het voorjaar liggen. De
jonge zalmen houden zich in den beginne tusschell het grind
in de ondiepe plaatsen op waar zij geboren zijn. en begeven
zich eerst later in het midden der ri vieren; hier vertoeven zij
gewoonlijk een of twee jaren lang. groeijen slechts langzaam,
en trekken in het voorjaar gezellig in zee, wanneer zij omstreeks eenen halven voet lengte bereikt hebben. In zee groeijen zij daarentegen schielijker, en zijn reeds in het volgende
jaar geschikt tot de voortteling. Het is, door genomene proeven met jonge zalmen, die men met genommerde ringen aan
den staart vrij gelaten heeft, bewezen dat deze visschen telkens
in dezelfde of nabijgelegene rivieren, waarin zij geboren werden, terugkomen. Het il! voornamelijk gedurende den tijd. dat de
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zalm de rivieren optrekt, dat hij op eene groote schaal gevangen
wordt, zooals b. v. b~j ons in de Maas en de Lek. Tntusschen is
de zalmvangst in de groote rivieren in deze eeuw allengs aanzienlijk verminderd, hetgeen men toeschrijft aan de toenemende
schet'pvaart en vooral aan die met stoom, vermits door de gedurige en sterke beweging in het water. de kuit of het vischbroed van de ondiepe plaatsen weggespoeid wordt en verloren
gaat. Iedereen weet, dat het vleesch van den zalm, hetzij
versch of gerookt. een lekkere en zeer gezochte spijs opleYert. Te Dordrecht wordt de ~alm als spijs ook Roode viac"
genoemd, maar men begreep voordezen onder dien naam ook
de elft en steur, zijnde dit de visschen, van welke BSVERWllK
in zijne Beschrijving van Dordrecht, kap. 8, bladz. 123 zegt,
dat hunne menigte aan de dienstboden aanleiding gaf tot het
maken van het beding, dat z\j niet meer dan twee maal in
de week "rooden visch" zouden behoeven te eten. Met het toenemen van het vervoer, en omdat deze visschen inderdaad ook
verminderd zijn, is deze zonderlinge overeenkomst sedert meer
dan eene eeuw in verval geraakt.
De zalm voedt zich met allerlei andere visschen, wordt zeer
vet. en zijn vlet'sch heeft eene zeer fraaije, licht roode kleur.

DE

F 0 R E 1,.

S ALM 0

FA RIO.

De Forel komt in ons land slechts op eenige grellspuntt'n voor, en werd door VAN DEN ENDE waargenomen in de
Geul: een riviertje, hetwelk niet ver bcneden Maastricht, tegenover Rekkum, iu de Maas, aan haar regter oever uitkomt.
De forel heeft in het algemeen de gedaante van den zalm,
maar haar ligchaam is meer ineengedrongen, de snuit is korter en meer afgerond, en ook hare kleuren z~jn verschillend,
ofschoon zij, volgens de voorwerpen en het water waarin de
visch leeft, veelvuldige wijzigingen aanbieden. Gewoonlijk is de
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rog donker olijfgroen met zwarte vlekken j deze kleur gaat
allengs in het groengele over, hetgeen onder de zijstreep helderder en goudglanzig wordt, en van talrijke roode, met wit
omzoomde, ronde vlekjes versierd is j dil buik is veelal wit.
De ondervinnen zijn witachtig of geel, maar de rugvin heeft
gewoonlijk roode vlekjes op eenen donkeren grond. Bovendien
bereikt zij op ver na niet de grootte van den zalm, en de
meesten die gevangen worden, zijn uaauwelijks eenen voet lang.
De forel houdt zich in heldere, stroomende beken der min
of meer bergachtige streken op en gaat niet in de zee. Zij
wordt in dergelijke plaatsen in het grootste gedeelte van Europa aangetroffen, en voor de tafel zeer gezocht.

DES P IER ING.

8 .A. J, MOE P B R }, .A. N U S.

(Plaat 13, fig. 3.)
De Spiering of Spierling, door de Duitschers Stint,
door de Deellen en Ellgelschen Smelt. door de Zweden Nora
genoemd, is onder de inheemsche zalmvisschen gemakkelijk te
herkennen aan zijn doorschijnend ligchaam, zijne geringe grootte
en de eigenaardige lucht die hij heeft.
De spiering bootst door zijne gestalte in het klein, eenigzins den zalm na; maar zijn ligchaam is ranker, de kop is
naar evenredigheid veel grooter, de onderkaak strekt zich zeer
aanzienlijk voor de bovellkàak uit; de rugvin is verder naar
achteren geplaatst, de aarsvin is langer, de staartvin is dieper gevorkt, en de schubben zijn grooter, maar ~eer dun en
ligt onderhevig aan het uitvallen.
De hoogte van den romp gaat ongeveer vijf maal, de lengte
van den kop drie en een half maal in de geheele lengte van
het Jigchaam, zonder de staartvin. De tanden op de tong en het
ploegbeen Zijll naar evenredigheid zeer lang. Het kieuw vlies is
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van 8 stralen voorZIen. De rugvin heeft 11 stralen; zij is nagenoeg even hoog als de romp, en begint tegenover het midden
der buikvinnen. In de aarsvin zijn 15 tot 17 stralen aanwezig. In den rijtijd is het ligchaam der mannetjes van vele kleine
verhevenheden voorzien, even als men dit in dezen tijd bij vele
karpervisschen opmerkt.
Het ligchaam van den spiering is nagenoeg geheel doorschijnend en fraai zilverwit, hetgeen op den rug in het grijsgroene overgaat, maar in het groene en blaauwe en aan den
buik in het roodachtige speelt. De vinnen zijn geelachtig wit.
De spiering heeft gewoonlijk eene lengte van omstreeks eenen
hal ven tot drie vierden voet j maar enkele voorwerpen worden nog
een weinig grooter. Hij voedt zich met vischkuit, vischbroed,
kleine visschen, zelfs van zijne eigene soort, maskers van insekten
en andere kleine waterdieren. Hij wordt in de geheele Noordzee
tot in de Witte Zee en in de Oostzee, en ook in de groote
Zweedsche meren aangetrofl'en. Aal! onze kust worden er het
geheele jaar door enkele bij het visschen met de saaijen gevangen, en is hij eveneens in de Zuiderzee thuis. In de maanden Maart en April verzamelen zich deze vischjes in groot
aantal aan den mond der rivieren, trekken die in, en verdeelen zich °aan haren benedenloop en de daarmede in verband
staande binnen wateren, ten einde kuit te schieten. ln de Zuiderzee worden zij dikwijls reeds in het einde van December
gevangen, en zijn alsdan de wijfjes vol kuit. ln de rivieren
ontwaart men ook, in Augustus, de broed dezer vischjes, in
groote scholen heen en weder trekkende, en velen blijven, waar
de omstandigheden gunstig zijn, in het brakke water. Bij ons
komt de spie,ring voor in de Zeeuwsche stroomen en in alle onze
rivieren tot in den IJssel, en wordt ten tijde der voortteling,
zoo als dit ook in Groot-Brittanuië, aan de geheele noordkust
van Duitschland en aan andere plaatsen geschiedt I in groote
menigte, vooral in de Zuiderzee, IJssel en Maas, gevangen.
Hij wordt versch gegeten en veel in mandjes verzonden, zoo
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als dit b. v. van Rotterdam naar Londen geschiedt. De bewoners der kustlanden houden den spiering voor een fijn eten
en vinden zijne lucht hoogst aangenaam. Dieper in het land,
ten minste in Duitschland , wordt de spiering veelal voor een
vischje gehouden, hetwelk onaangenaam smaakt en eene zoo
walgelijke lucht van zich geert, dat het aan dien stank den
naam van atint te danken heert.
De spieringen van verschillenden leertijd houden zich grootendeels in afzonderlijke scholen op. Voegt men hierbij het
verschijnsel, hetgeen overigens bij onze karpervisschen en bij
de visschen in het algemeen plaats heeft, te weten, dat men
in den rijtijd zeer vele, ja zelfs meer kleine dan groote voorwerpen met ontwikkelde kuit aantreft, en dat de jongere
voorwerpen meestal vroeger in het jaargetijde kuit schieten
dan de oude, dan blijkt het ten duidelijkste, hoe sommigen op het
denkbeeld zijn gekomen, dat er twee soorten van spieringen
bestaan. Reeds BJ.OcR gaf aan de groote spieringen eenen
tweeden bijnaam, te weten, dien van mannua. Bij de nieuwe
schrijvers vormt de spiering het geslacht OamerU8.

DE VLAGZALMEN. THYMALLUS.

De soorten van dit geslacht zUn voornamelijk gekenschetst
door eene lange en zeer hooge rugvin, eenen kleinen vierkanten
mond, met zeer kleine tanden, en eene ongewapende tong. De
gewone soort is

DB VLAGZALM. THYMALI.US VUI.GARIS.

De V I a g z a I m, door LINNÉ Salmo t"ymallu8 genoemd,
werd het eerst door VAN DEN ENDE als Nederlandsehe· visch
vermeld, vermits hij door hem, met de forel, in het riviertje

10
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de Geul, even beneden Maastricht, werd waargenomen. DE
SEI,YS LONGCHAJrlPS vermeldt, dat hij, ofschoon zeldzaam, in
de Maas en in de beken der omstreken van Ciney voorkomt. maar daarentegen menigvuldig is in verscheidene kleine
rivieren van het Ardenner-woud. Hij wordt buitendien in sommige streken van Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Pruissen, het noordelijke Scandinavië en het noordelijke Engeland,
maar niet in Schotland en Ierland aangetroffen.
De vlagzalm bereikt eene lengte van een tot twee voet. Hij
heeft in het algemeen de gestalte van den zalm, maar zijn
kop is kleiner, de schubben zijn grooter, en hij wijkt geheel
daarvan af door de boven opgenoemde geslachts-kenmerken.
De mond is klein. De tanden zijn klein, aan de kaken en
beenderen van het gehemelte op eene rij geplaatst., en er zijn ook
eenige tanden aan het ploegbeen aanwezig, maar de tong is
ongewapend. Het kieuwvlies wordt door 9 tot 10 stralen ondersteund. De rugvin is even hoog als het ligchaam: zij begint
tegenover de helft der borstvinnen, strekt zich naar achteren
een weinig verder uit dan de buikvinnen, en heeft omstreeks
20 tot 23 stralen. Er zijn er 11 in de buikvinnen en 13 in
de aarsvin. De schubben van de zij streep zijn ongeveer ten getale van 90.
De bovendeelen zijn geelachtig 'grijsbruin, hetgeen onder de
zijstreep in het zilvergrijs overgaat. De vinnen hebben de kleur
der bovendeelen. De zijden van het ligchaam zijn met zwart
gestipt, en de vliezen der l'Ugvin hebben vierkante, donkere
vlekken.
De vlagzalm gaat niet in de zee. Hij voedt zich met waterinsekten en hunne maskers, met vischkuit en vischbroed. De
rijtijd heeft in April en Mei plaats, en het wijfje schiet haar
kuit, op den met grind of zand bedekten grond der rivieren.
Deze, visch wordt voor buitengewoon lekker gehouden.
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DE HOUTINGEN. COREGONUS.

Het geslacht der Houtingen is voornamelijk gekenschetst
door eenen kleinen, geheelongewapenden , of slechts van buitengewoon kleine, aan het afslijten en uitvallen onderhevige
tanden, voorzienen mond.
Tot de Nederlandsche Fauna behoort slechts ééne soort van
dit geslacht:

DE HOUTING. COREGONUS OXYRHYNCHUS.

(Plaat 18, fig. 2.)
Men kan den Hou t i 11 g onmiddelijk herkennen aan zijnen
kegelvormigen, neusachtig verlengden snuit, onder welken de
kleine, meestal ongewapende mondopening verborgen is.
De houting, die door LINNÉ onder twee namen, te weten die
van Salmo 0Z1r"yncl,/u8 en Salmo lavaretru beschreven werd,
en bij verscheidene Nederlandsche schrijvers den naam van
Ad e Iv i s c h draagt, heeft een langwerpig, zijdelings tamelijk
zamengedrukt ligchaam, hetgeen v66r de rugvin zijne grootste
hoogte bereikt, die echter slechts een vijfde zijner lengte, de
staartvin niet medegerekend , bedraagt. De kop neemt slechts
een vierde dezer lengte in. De snuit loopt tamelijk puntig toe,
en is van voren met eene zachte huid bedekt, die eene kegelvormige, neusachtige punt vormt, en aanzienlijk voor de onderkaak uitsteekt, vooral in den rijtijd wanneer zij sterker ontwikkeld is dan gewoonlijk. De kleine mondopening ligt onder deze
punt. De tandjes, waarvan men eene rij aan het tusschenkaakbeen waarneemt en waarmede de tong overdekt is , slijten veelal
af of· vallen uit, weshalve de mond van dezen visch gewoonlijk geheel van tanden ontbloot is. Er ZijIl 9 tot 10
10*
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stralen in het kieuw vlies aanwezig. De korte rugvin is, even
als bij den zalm, verder naar voren geplaatst dan de buikvinnen, en eindigt tegenover het midden van deze vinnen; zij
heeft slechts 13 tot 14 stralen, is daarentegen aan haar voorgedeelte in eene hoekige punt verlengd, wier hoogte die van
het ligchaam overtreft. De buikvinnen hebben 12 stralen, en
de tamelijk lage aarsvin heelt er 15. De staartvin is diep gevorkt. Er zijn in de hoogte 18, in de lengte 80 tot 90 rijen
van gladde schubben aanwezig. De zijstreep is nagenoeg regt.
De bovendeelen zijn groenachtig grijs-bruin, in het blaauwe
spelend; deze kleur wordt naar de zijden van den visch allengs
ligter en gaat aan de zijstreep in het zilverwit over, hetgeen
langs de buiklijn wederom plaats maakt voor een zuiver wit.
De punt van den neus is zwart. De bovellvinnen zijn loodkleurig, de ondervinnen wit. De iris van het oog is zilverwit.
De houting bewoont de Noord- en Oostzee, en komt ook
in de groote meren van zuidelijk Scandinavië voor. In den rijtijd, die in het najaar plaats heeft, komt hij veelal in groot
aantal in den mond en benedenloop der rivieren, om aldaar
kuit te schieten. Hij is alsdan menigvuldig in de Zeeuwsche
stroomen en de Beneden-Maas, gaat de Merwede, den Rijn
en de Waal op, komt ook in den Dollard, in de Zuiderzee
en den IJssel voor, en er verdwaalt somtijds een enkel voorwerp
door de sluizen tot in den Rijn bij Leiden. De jongen verlaten de rivieren, wanneer zij ongeveer eene vingerlengte bereikt hebben.
De houting bereikt eellen tot anderhalven voet lengte. Hij
voedt zich met insekten en hunne maskers, met vischkuit,
slakken, vischbroed en kleine schelpdieren. Zijn vleesch is
smakelijk.
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D E HARING- V IS SCHEN.
(0 J... U P E A E.)

De Haring-visschen, tot welke, onder de inheemsche
soorten, de gewone haring~ en de ansjovis tot voorbeeld strekken kunnen, zijn visschen met zachte stralen in de vinnen,
met een langwerpig. veelal zeer sterk zijdelings za men gedrukt ligchaam, hetgeen aan den buik meestal scllerp uitloopt en. behalve
aan den kop, met dunne, ligt uitvallende schubben bedekt is;
met _eene, gewoonlijk aan het midden van den rug geplaatste
rugvin; veelal kleine, onder de rugvin staande buikvinnen.
die bij sommige uitheemsche soorten zelfs geheel ontbreken;
met wijde kieuwopeningen , groote oogen en veelal eenen ver
naar achter gespleten en mond. Het tusschenkaakbeen neemt de
helft der bovenkaak in. Hunne graten zijn fijn en talrijk, en
zij hebben eene groote zwemblaas.
Zij zijn meest klein of middelmatig van gestalte. De mees- ten leven, even als onze inheemsche soorten, in zee.

DE HARINGEN. CLUPEA.

Hiertoe behooren de soorten wier onderkaak langer is dan
de bovenkaak, wier mond niet verder dan onder he.t oog gespleten is, en wier buikvinnen onder de rugvin geplaatst zijn.
Het kieuwvlies is van 6 tot 8 stralen voorzien, van welke de
voorste zeer klein en dun zijn. De kleine- tanden zijn onderhevig aan het uitvallen en kunnen derhalve niet altijd met zekerheid als kenmerken beschouwd worden. Als tot de Fauna van
Nederland behoorende, zijn ons slechts de volgende bekend.
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HARIN~

CLUPEA HARENGU&

(Plaat 14, fig. 1.)
. Deze alom bekende visch bereikt omstreeks eenen voet lengte.
Het ligchaam is. vooral naar onderen, zeer sterk zijdelings zamengedrukt, loopt aan den buik scherp uit, en zijne hoogte evenaart nagenoeg de lengte van den kop, die vier en een vierde
maal de geheele lengte van den visch, zonder de staartvin,
bedraagt. De bovenkaak eindigt onder de middenlijn van het oog;
zij klimt van veren sterk in de hoogte, en is in het midden van
een pun~ig knobbeltje voorzien; er zijn eenige tandjes in het
tusschenkaakbeen aanwezig. De onderkaak steekt voor de bovenkaak uit, en heeft aan weêrszijden 4 tot 5 zeer fijne tandjes. Het voorgedeelte van het ploegbeen is van 2, en dat der
gehemelte-beenderen van eene rij fijne tandjes voorzien. Men
ontwaart ook dergelijke tandjes, maar in grooteren getale en
op vier rijen geplaatst, langs de middenlün van de tong. De
tamelijk kleine borstvinnen zitten laag onder den achterrand
van het kieuwdeksel. De nog kleinere buikvinnen beginnen tegenover het einde van het eerste derde der rugvin; deze zijn
van 10 stralen voor?Îen. De rugvin evenaart van voren, in
hoogte, de lengte van den kop zonder den snuit en wordt door
18 stralen ondersteund. De aarsvin heeft 17 tot 18 stralen en
is zeer laag. De staartvin is diep gevorkt. De schubben zijn
groot en dun. De zijstreep is onduidelijk.
De Har i n g is op de bovendeelen van een fraai in het
groene trekkend, en in het goudgele en purperkleurige spelend,
staalblaauw. De zijden en onderdeelen zijn zilverwit; de rugen staartvin bruiugrijs; de overige vinnen witachtig.
De haring voedt zich met allerlei kleine kreeftdieren, met vischkuit en vischbroed. BÜ stil weder steekt hij somtijds den kop
in de hoogte en maakt ook kleine sprongen aan de oppervlakte
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van het water. Hij zelf wordt voornamelijk de buit van vinvisschen, dolfijnen. meeuwen, kabeljaauwen, zalm~n, haaijen
en vooral van den doornhaai, die de scholen der haringen volgende, met deze veel gevangen wordt en groot nadeel aan de
netten toebrengt.
De haring wordt van de Witte Zee westelijk langs de geheele kust van Finland en Noorwegen, in de Noord- en Oostzee,
om geheel Groot-Brittannië, en in het Kanaal tot aan de kust van
Spanje aangetroffen. Tegen den tijd der voortteling verzamelen
zich deze visschen uit de diepte der zee, vereenigen zich tot
onafzienbare scholen. en begeven zich allengs aan de nabijgelegene kusten. om aldaar hunnen kuit op zandbanken van
verschillende diepte, vooral tegen zachte met schulpjes bedekte
hellingen, of ook op plaatsen die met zeewier begroeid zijn,
te schieten. De weg dien zij nemen en de meer bepaalde punten, die z\j tot hunne legplaatsen voor het kuitschieten kiezen,
worden illtusschen dikwerf door allerlei omstandigheden. voornamelijk door stroomingen en den wind, gewijzigd. en men
hel'ft opgemerkt, dat zij, eens de kusten genaderd zijnde, zooveel mogelijk onder den wind blijven en de luwte onder de
kust, van welke de wind komt, opzoeken. Verder is de tijd
van hun verschijnen en hunne menigte aan allerlei afwisselingen onderworpen en het is vooral rondom de Britsche eilanden,
dat men hieromtrent gedurige veranderingen opgemerkt heeft.
Men zal uit het hier aangevoerde l'n hetgeen over den
rijtijd van de haringen volgt, kunnen opmaken, wat de uitdrukking: het trekken der haringen, waaromtrent zoo veel geschreven en geredetwist werd, eigenlijk zeggen wil j. ter nadere
opheldering van deze geschillen diene het volgende. De theorie
van het zoogenaamde trekken dl'r haringen is afkomstig van ANDERSON, die in het tweede gedeelte der eerste helft van de
vorige eeuw burgemeester van Hamburg, en in deze betrekking in staat was, veelvuldige officiële opgaven omtrent de
haringvisscherij te verzamelen. Hij nam in zijn boek getiteld:
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Narigten van IJsland. 1746. bladz. 1, aan. dat de haring
zijne eigenlijke verblijfplaats in de IJszee heeft, weshalve
zich ook aldaar de groote menigte van dieren ophoudt. die
zich. als b. v. de haaijen. bruinvisschen en vinvisschen. de
kabeljaauw, de schelvisch. de leng. enz. met den haring voeden; dat de alle begrip te boven gaande menigte van haringen zich reeds vroeg in het jaar in beweging zet. maar zich
weldra in twee groote scharen verdeelt, waarvan de eene. in
Maart. gedeeltelijk de kust van IJsland bereikt. terwijl de
andere haren weg langs de kust van Noorwegen neemt en.
na eenen vleugel afgezonden te hebben die langs beide zijden
van liet Britsche rijk tot aan de Fransche kust trekt. zich
gedeeltelijk in de Oostzee. gedeeltelijk langs de westkust van
J ntland naar Holland begeeft. Deze theorie. hoe phantastisch
ook. vond vele aanhangers, zelfs tot in onze eeuw. en ook nog
nadat BWCH reeds in de vorige eeuw het ongerijmde daarvan
voldoende aangetoond had. vooral door te betoogen. hetgeen
ook uit latere onderzoekingen bleek, dat de haring aan de kust
van IJsland slechts in klein getal. en somtijds verscheidene
jaren achtereen in het geheel niet gezien wordt; dat het verschijnen en het kuitschieten van den haring op zeer verschillende tijden plaats heeft; dat de voorwerpen van deze verschillende zwermen in grootte van elkaA.r afwijken; dat er in
de Oostzee slechts kleine haringen voorkomen enz. Hij komt
eindelijk. door deze redenering. tot de zeer juiste gevolgtrekking, dat de haring buiten den rijtijd de diepte der zee
bewoont. en dat hij zich in dezen tijd. even als~ andere visschen. naar de kusten begeeft om kuit te schieten. Deze theorie
werd dan ook in nienwe tijden algemeen, met verwerping van
sommige valsche neven-voorstellingen. omhelsd, en onderging
slechts. zooals wij zien zullen. in hare bijzonderheden allerlei
wijzigingen. ten gevolge van veelvuldige en meer naauwkeurige
waarnemingen. Men ziet hieruit. dat een eigenlijk trekken der
haringen. zooals b. v. dat der trekvogels. geen plaats heeft; dat
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echter niettemin de haringen van elk gebied, alvorens zich tot
zwermen vereenigd, en de gunstige plaats voor het kuitschieten
opgezocht te hehben, eene kleinere of grootere reis dienen te
maken, wier duur en uitgestrektheid bovendien afhangt van
den wind of de weérsgesteldheid in het algemeen, de aanwezigheid of het gebrek aan voedsel op deze of gene plaats, de
vervolgingen, die zij van ftunne vijanden ondergaan, het spoedige of langzame rijpen van den kuit en allerlei andere nevenomstandigheden.
De rijtijd is niet slechts volgens de streken min of meer
verschillend, maar men heeft ook opgemerkt, dat de haringen
Van de verschillende kleinere of grootere zeebekkens velerlei
gering onderscheid in grootte en vorm aanbieden, hetwelk
tot het aannemen van verschillende rassen van haringen geleid heeft, wier kenmerken intusschen veelal te fij n zijn, om met
zekerheid opgevat en toegepast te kunnen worden. De waarschijnlijkheid van het bestaan dezer rassen wordt ook bevestigd door
de waarneming, dat zij, gelijk de dieren in het algemeen doen,
op dezelfde plaatsen waar zij geboren zijn, terugkeeren om
voort te telen. Men moet dus aannemen, dat de geheele soort
van den haring uit een zeker aantal groote familiën, bijsoorten ,
rassen, verscheidenheden of hoe men ze noemen wil, bestaat, die
ieder hare bepaalde, somtijds zeer beperkte woonplaats heeft en
wier voortteling, zelfs in streken, digt aan elkander grenzende en
van geringe uitgebreidheid, op min of meer uiteenloopende tijdstippen plaats heeft. Intusschen moet men hierbij in het oog houden
dat voorwerpen van een en dezelfde familie, op hunne gewone
rijplaatsen , in verschillende tijdstippen van een en hetzelfde jaar
hunnen kuit komen schieten, en dat het kuitschieten van elk
ras niet op eens, maar allengs plaats heeft, en er telkens tot
dat einde versche scholen uit de diepte der zee komen 0l)dagen.
De merkwaardigste en lDrest zonderlinge verschijnselen, zoo
wel deze verschillende familiën van haringen, als het verschil
van rijtijd betreffende, heeft men aan de kusten van Scandinavië .
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waargenomen. NU.SSON neemt voor Scandinavië zes dergelijke
fa~iliën oC rassen aan, die hij wederom onder drie aCdeelingen
brengt. De eerste dezer afde~lingen bevat hetgeen hij den
Oceaan-vorm noemt, en hiertoe rekent hij den Noor wee g sc hen
Win ter-hari ng en den Götheborgschen-oCBohus-haring:
dit zijn de grootste van alle haringen, vooral eerstgenoemde, die 14
tot 15 duim, somtijds nog daarover, lang, en twee en een derde
duim hoog wordt; de laatstgenoemde gelijkt veel op dezen, maar
hij is kleiner en wijkt er in den vorm genoegzaam van af, om
het geoeCend oog verschil op te leveren, vooral wanneer men ze
beide in groot getal bij elkander ziet. De rijtijd van beiden
valt in de eerste drie of vier maanden van het jaar. De
tweede afdeeling behelst, hetgeen hij noemt de We s te rzeeB c heK I i ppen vorm, en deze bevat den KuIl a- h ari ng
en den Noor wee g s eh en Zo mer har i n g oC Na j a a r shar ing. Deze beide rassen hebben in grootte en vorm onderling de grootste overeenkomst, en ook denzelfden rijtijd, te
weten in September en October, maar hunne legplaatsen zijn
gescheiden door die van den willterharing en den Götheborgschen- oC Bohus-haring. Zij onderscheiden zich van deze Oceaanharingen door eenen meer ineengedrongen vorm, eenen korteren
kop, en eenigzins geringere grootte, vermits zij niet meer dan
11 duim lang zijn. In de derde aCdeeling, 00 s tz e e-v 0 r m genoemd, worden de haringen der Oostzee gerangschikt, die
vooral in het oog vallen door hunne geringe grootte en die
wederom in twee rassen gesplitst worden: te weten den K i v i kof A bek a - har i n g , van de uiterste zuidkust van Zweden, van 8
tot 9 duim lengte en anderhalven duim hoogte, maar de mannetjes
in het algemeen kleiner en met eenen korteren kop dan de
wijfjes; en den S tr ö m min g van 6 tot 8 duim lengte, die de
zuid·oostkust van Zweden bewoont. Wat den rijtijd van deze
beide rassen betreft, deze biedt, zooals wij hieronder zullen
vermelden, hoogst zonderlinge verschijnselen aan.
Wanneer men nu den rijtijd en de rijplaatsen van den haring
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aan de kusten van Scandinavië, met het oog op de verschillende aldaar voorkomende rassen of fami1iën dezer vischsoort nagaat, blijkt het, dat hierbij hoogst zonderlinge en
grootendeels onverklaarbare verschijnselen plaats hebben, die
in het algemeen op het volgende nederkomen. De Noordsche
zomerharing heeft zUn rij-station aan de Noordwestkust van
Noorwegen: hij verzamelt zich aan deze kust in Julij en Augustus, en de rijtijd heeft in September en October plaats. Op dit
ras volgt zuidwaarts de Noorweegsche winterharing, die de
grootste van alle rassen is, in de grootste menigte verschijnt,
en zijn rij-station aan de Westkust van Noorwegen heeft. Dit
ras nadert de kust in J anuarij en Februarij , en verlaat die
wederom in April. Verder zuidelijk, langs de westkust van
Zweden, ontmoet men twee verschillende, maar aan elkander
grenzende stations van afzonderlijke rassen van den haring.
Het noordelijke dezer beide stations zegt men tot de kust
van het distrikt Götheborg, en dus op eene uitgestrektheid van
nog geene dertig uren gaans beperkt te zijn. Het aldaar
voorkomend ras van haring, Götheborgsche of Bohus-haring
genoemd, heeft veel overeenkomst met den N oorweegschen
winterharing van de kust vall Bergen, en ook zijn rijt~jd is
dezelfde, te weten in het einde vall Maart en in April. Het hierop
tf\n zuiden volgend station, hetwelk het overige gedeelte der
westkust van Zweden, van Götheborg tot aan het zuideinde
van den Sund, dus op eene uitgestrektheid van nagenoeg 50
uren beslaat, is vooral hoogst merkwaardig, doordien het aan
cenen haring, den KuUa-haring, behoort, die niet slechts verschilt
van de haringen der onmiddelijk hierop volgende Oostzeekust ,
maar ook van den Götheborger- en Winterharing, zijne onmiddelijke naburen ten noorden; dat de rUtijd van beiden zeer
verschillend is, en dat deze kulla-haring daarentegen in grootte.
gedaante en r\jtijd nagenoeg geheel overeenkomt met den ver
verwijderden zomer- of najaarsharing der noordwestkust van
Noorwegen. De knUa-haring vertoont zich op zijn shttioJi in
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JuJij of Augustus, en schiet zijnen kuit van het midden van
September tot het einde van· October. De Oostzee inkomende,
treft men aan de zuidkust van Zweden den kleinen kivik-haring
aan, die slechts R tot 9 duim lengte heeft, maar in zijnen
rijtijd geheel eigenaardige afwijkingen aanbiedt. Gewoonlijk
schiet deze haring zijnen kuit gedurende de geheele maand
October, zeldzaam nog in November, maar men treft er ook
haringen aan, die, behalve een gering onderscheid in mindere
grootte, volkomen op den kivik-haring gelijken, en reeds in Mei
en J unij kuit schieten. De haring, die de zuidoostkust van
Zweden tot station heeft, en Strömming genoemd wordt, is nog
kleiner en even merkwaardig, doordien zijn rijtijd zoo verdeeld is, dat hU zoowel in Mei tot het begin van J unij, als in
Augustus tot half September plaats heeft. Niet minder merkwaardig is het verschijnsel, dat men van tijd tot tijd aan de
noorderkust van het distrikt Stockholm haringen van 11 tot J3
duim lengte aantreft, d1e voor het overige geheel op den strömming gelijken. Verder naar het noorden in den Botnischen golf,
b. v. bij Umea, schiet de strömming in het midden van Junij
zijne kuit.
Ook aan andere kuststreken merkt men verschillen op in de
grootte der haringen en in hunnen -rijtijd, maar zij zijn niet
zoo menigvuldig, en men heeft er gecne zoo uitgebreide en
langdurjge studie aan gewijd als aan de kusten van Scandinavië. Stellig is het, dat de haring der Fransche kusten
kleiner is dan die, welke in de Noordzee aan de kusten van
Groot-Brittannië door onze en andere visschers gevangen wordt,
maar het kan slechts door eene vergelijkende studie van een
groot aantal voorwerpen uitgemaakt worden, in welke verhouding deze haringen staan tot de verschillende rassen der geheele
westkust van Scandinavië. De rijtijd van de haringen van de oosten zuidkust der noordzee is evenmin dezelfde in alle streken. Bij den
haring, die op onze gro ote ofpekel h ar i n g-v i s scherij van
de Shetlands-eilanden tot aan de noordelijke gedeelten der oostkust
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vaD Groot-Brittannië gevangen wordt, begint de rijtijd in J ulij; bij
den zoogenaamden St e u r-h a rin g. die gevangen wordt ten oosten
der Engelsche kust, en waarheen onze bomschuiten in September
vertrekken, begint hij tegen October. De Pa n-h a rin g der Zuiderzee, die zich in sommige jaren, gelijk dit b. v. in 1825 tot-1836
het geval was, in ontzaggelijke menigte vertoont, verzamelt zich
daarentegen tot dat einde reeds van de laatste maanden van het
jaar, tot in het volgende voorjaar.
De geschotene kuit bedekt dikwijls groote vlakten langs de
oevers der zee, en doet zich reeds van ver als een witachtige
massa kennen; men noemt dergelUken drijvenden kuit har i n g _
bed den. Op deze en de nabij liggende plaatsen wordt ook
de jonge haring in menigte waargenomen.
De haring-visscherij is voor ons land een hoogst gewigtige
tak van Dij verheid. De eerste geregeldc vaarten op deze visscherij werdeD uit den Briel, in het jaar 1164, ondernomen.
ID de zeventieDde eeuw bereikte zij haren hoogsten bloei,
en is sedert wederom aanzienlijk verminderd. Het is bekend,
dat zij bij Dacht, met drijfnetten uitgeoefend wordt, die
men tusschen twee schepen, h ar i Dg b u i z e D genoemd, uitwerpt; dat de groote of pekelharingvisscherij bij de ShetIandseilanden, veelal HitIand genoemd, begint en tot aan de oostkust
vaD Schotland voortgezet wordt; dat vroeger geregeld het eerste
net in den St. Jansnacbt, den 25aten Junij na middernacht, uitgeworpen werd; dat men thans van dit oude gebruik afgeweken
is, eD de visscherij in J unij, op den dag begint, wanneer de
gelegenheid gunstig is; dat zij op diezelfde plaatseD tot in
N uvember betrekkelijk goede uitkomsten oplevert; dat alsdaD,
vaD September tot in de eerste helft van December, de steurharing-visscberij in het diepe water beoosten Yarmouth aan de
kust van Engeland, of meer in de nabijheid van onze kust,
plaats heeft, en dat de visscherij in de Zuiderzee iJl NovemberbegiDt en tot Mei duurt, ofschoon de twee laatste maanden
van het jaar veelal ruime vangst opleveren. De snelzeilende vaar-
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tuigen, thans stoombooten , die den eersten haring overbrengen,
worden J age r s, en deze haring Jagers h ari n g genoemd.
De haring zelf wordt onderscheiden in M a a t jes har i n g,
of die, bij welken de hom noch de kuit behoorlijk ontwikkeld
zijn, die zeer vet en lekker is, maar niet zoo lang bewaard kan
worden als de volle Haring met hom en kuit, die het
talrijkst gevangen wordt en de voornaamste in den handel is;
terwijl de Sc h oot har in g, die na den tijd van het rijen en
kuitschieten gevangen wordt, wederom minder duurzaam en
tevens minder lekker is. Elkeen weet, dat de Bok kin g
gerookte haring is; dat hiertoe de haring van mindere kwaliteit, die men laat in het jaar en in de Zuiderzee vangt; gebezigd wordt, en dat de slechtste soorten daarvan ook gebruikt
worden tot het mesten van teelland. De voortreffelijkheid van
den Hollandschen haring, dien men alleen zoo noemt, omdat
hij door Hollanders wordt gevangen en die eigenlijk in het geheel
niet aan onze kusten komt, ligt in de naauwgezetheid en zorg
die bij het kaken, inzouten, in het kort bij de geheele toebereiding voor de bewaring en verzending, in acht genomen wordt.

DE SPROT.

CJ.UPJil.!. SPRATTUS.

(Plaat 14, fig. 2.)
Men kan de Sp rot een haring noemen in verkleinden maatstaf met kleine schubben, maar met eene langere aarsvin en
eenen getanden buik.
De sprot bereikt omstreeks eenen hal ven voet lengte. Hare
aarsvin is gewoonlijk van 18, dikwijls 20 en in enkele gevallen zelfs van 21 stralen voorzil'n. De buik is scherp en he-eft
naar achteren gerigte insneden als de tanden van eene zaag.
De bovendeelen van den visch zijn donker blaauw in het groene
spelende; deze donkere tint gaat reeds boven de zijstreep, al·
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lengs in het zilverwit der overige deelen over. De rug- en
staartvin zijn zwartachtig, de overige vinnen witachtig.
De sprot bewoont de Oost- en Noordzee tot in het kanaal.
Zij wordt vooral in zulk eene buitengewone menigte aan de
Zuid- en Oostkust van Engeland aangetroffen, dat er zich gedurende den winter, 400 tot 500 Engelsche booten met de visscherij van de sprot bezig houden. De sprot komt ook in de Zuiderzee en langs onze kust voor. maar in veel geringer hoeveelheid.
Zij wordt digt bij de kust met groote saaijen, diè door een vaartnig gesleept worden, gevangen. Dit vischje , hetgeen ook den naam
van B I i ek draagt, wordt door onze zeelieden en kustbewoners
doorgaans Scha r d ij n genoemd; een naam, die intusschen aan
eene andere soort toekomt en uit het fransch ontleend is. In
Engeland heet het algemeen Sp rat, en wordt niet alleen versch
gegeten, maar ook veel gerookt als de bokkingen, en in bondeltjes verkocht. Bij ons wordt het eveneens gerookt en het
vischje verkrijgt alsdan eerst den naam van S pro t.
De sprot heeCt in lev~nswUze veel overeenkomst met den
haring. Zij voedt zich voornamelijk met allerlei kleine kreeftdieren , en houdt zich, buiten den tijd der voortteling, in de
diepte der zee op. Tegen dezen tijd echter· verzamelt zij zich
in scholen, ten einde haren kuit op gunstige plaatsen langs
de kust te schieten. De tijd, wanneer dit plaats heeft, verschilt min of meer; reeds in Junij treft men voorwerpen met
kuit aan. De gewone rijtijd is echter in Augustus en September, op andere plaatsen in October en November.
Wij willen nog doen opmerken, dat NU.SSON twee rassen
van de sprot onderscheidt. - Het eene, dat hij den noordschen vorm noemt, heeft het ligchaam langwerpig, en zijne
hoogte is minder dan de lengte van den kop. Het bewoont de
kusten van Noorwegen. - Bij het tweede, de zuidelijke vorm genoemd, heeft het tegendeel plaats, en is de hoogte van het ligchaam
gelijk aan de lengte van den kop oC overtreft die veelal nog. Het
wordt in den Sund en aan de kust van Stockholm aangetroffen.
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Men zegt, dat ook de Pel ser, Ceupea. pilc"at'f1uI, die de
helft grooter is dan de sprot, en grootere schubben, maar in
het geheel geene tanden heeft, aan onze kust aangetroffen wordt.
Mij is deze ~oort nog niet onder het gezigt gekomen. Bovendien
behoort zjj te huis aan de Engelsche en Fransche kust van de
andere zijde van het Kanaal, en wordt zij aan deze zijde, volgens de Engelsche schrijvers, slechts zeldzaam en in klein
aantal waargenomen. Behalve de aanzienlijkere grootte is deze
Pelser, volgens V ALENCIENNES, overigens niet verscheiden van
de Sar dijn, Ctupea. aardina, van welke, ofschoon zij slechts
aan de zuidkust van Frankrijk bekend is, VAN DEN ENDE een
voorwerp uit het IJ bij Sparendam meent verkregen te hebben.,
Laatstgenoemde soort is het vischje, dat even als de Ansjovis in zout en olie, onder den naam van Sardijn, in den
handel gebragtwordt.

DE

ELP~

CLUPEA

ALOS~

(Plaat 14, fig. 3.)
De E I ft is de grootste van onze inheemsche haringsoorten
en niet slechts hieraan ligtelijk te berkennen, maar ook
aan een of meer zwarte, aan de zijden van zijn ligchaam geplaatste vlekken. Hij heeft in het algemeen de gestalte van den
haring, maar zijn ligchaam is booger, de rugvin en de buikvinnen zijn verder. naar voren geplaatst, de schubben zijn kleiner, de aarsvin is een weinig langer, bet middenkaaksbeen
heeft van voren eene tamelijk diepe, maar eenvoudige insnede,
en de buik is van zaagtandachtige insneden voorzien.
De rugvin heeft 18, de aarsvin 19 stralen. Er zijn slechts
in de kaken tandjes aanwezig, en deze vallen ligtelijk en
met den toenemenden leeftijd zelfs geregeld uit, zoodat de oude
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voorwerpen geheel tandeloos zijn. De kleuren zijn ongeveer als
bij den haring; maar men ontwaart aan weêrszUde van den
romp, boven de zijstreep, eene rij van 5 tot 10 ronde en
zwarte vlekken. Deze vlekken zijn intusschen veelal slechts bij
de jongere voorwerpen tot de lengte van een tot een en een
halven voet, gelijk het door ons afgebeelde, volkomen duidelijk; naar mate de vi~ch in grootte toeneemt, verdwijnen intusschen deze vlekken allengs, en blijft eindelijk slechts de
eerste daarvan over; ook deze is veelal zeer onduidelijk, of in
het geheel niet meer te onderscheiden. Daar bovendien, zoo als
wij reeds hebben doen opmerken, de tanden in dezen leeftijd afgesleten en uitgevallen zijn, heert dit aanleiding gegeven tot het denkbeeld van twee soorten van elft, en de jonge
voorwerpen werden Clupea finta of Alauaa finta, de ouden
Clupea alauaa of Alau8a communia genoemd.
De elft bereikt eene lengte van twee tot drie voet, weegt
!!chter hoogstens drie tot vier pond. Hij wordt, behalve aan de
zuidkusten van Europa, langs de west- en noordkust van Frankrijk, de kusten van Engeland, en langs de zuidkusten der
Noordzee tot in' het Kattegat en den Sund aangetrofl'en, komt
ook somtijds in de westelijke gedeelten der Oostzee, maar niet
verder ·oostelijk voor.
De elft zoekt, even als de zalm, tegen den tijd der voortteling, de rivieren op, om aldaar kuit te schieten. Hij trekt
alsdan in grootere , of kleinere scholen de Scbelde 7 de Maas en
den Rijn op, waar hij tot Bazel aangetroffen wordt. Zijne aankomst heert in het einde van April en in Mei plaats, en hij wordt
ten dezen tijde, langs de Beneden-Maas, in groot aantal gevangen.
Intusschen is de eICt, zoo als dit met vele trekkende dieren plaats
heeft, in sommige jaren veel menigvuldiger dan gewoonlijk.
In deze eeuw had dit bovenal plaats in 1852, toen er in de maand
April, op de Merwede voor Gorkum, in vier en twintig uren tijds
23,000 stuks elCten gevangen werden t terwijl er in eellen enkelen trek 3573 stuks zijn opgehaald. De kuit wordt in het
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einde van J unij en in het begin van J ulij geschoten, waarna
de oude visch in zee terugkeert. De jongen zijn in het najaar
omstreeks eenen vierden, in het voorjaar eenen hal ven voet
lang. De elft wordt voornamelijk gerookt verzonden en gegeten.

DE ANSJOV IS. ENGRA ULIS.

De soorten van dit geslacht zijn voornamelijk gekenschetst
door haren, als in eene kegelvormige punt uitloopenden neus,
die ver voor de korte onderkaak uitsteekt, een en ver tot achter
de oogen gespletenen mond, en een van 12 tot 13 kleine
stralen ondersteund kieuwvlies. Onze noordsche soort is

DE A N SJ 0 V I S. E NaR

À

U LIS E N C RAS I C H 0 J. U S.

(Plaat 14, fig. 4.)
De Ansjovis is een vischje van een derden tot eenhalven
voet lengte. De hoogte van den romp bedraagt ongeveer een
vijCde, de lengte van den kop, een vierde van de geheele
lengte van het ligchaam zonder de staartvin. De snuit is kort
en heeCt de gedaante eener regte, konische punt. De onderkaak
steekt slechts weinig over den wortel van den snuit uit.
Beide kaken zijn met zeer fijne tandjes gewapend, en men
merkt er ook aan de tong en de gehemelte-beenderen op. De
schubben zijn middelmatig, buitengewoon dun en zeer aan
bet uitvallen onderhevig. De rugvin beeCt 16, de aarsvin 17
stralen, en men merkt er aan de kleine buikvinnen, die onder
het begin der rugvin zitten, 7 op. De bovendeelen van den
visch zijn blaauw in het groenachtige spelend. De overige deelen
zilverachtig wit, de vinnen doorschijnend en witachtig.
De ansjovis wordt aan alle kuststreken van bet zuidelijke
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Europa en verder langs de kusten van Portugal, tot in het
kanaal, en de zuidkust der Noordzee aangetroffen. Hij komt
ook nog enkel aan de zuidwestkust van Scandinavië voor, schijnt
echter niet in de Oostzee te gaan. Dit vischje zwemt in groote
scholen I van Mei tot J ulij I de monden der rivieren in om er
kuit te schieten, en wordt alsdan in menigte gevangen, om
in vaatjes ingezouten en verzonden' te worden. Dit geschiedt
in ons land, waar hij bij voorkeur de Zeeuwsche stroomen en de
Zuiderzee opzoekt, voornamelijk te Bergen op Zoom en onder de plaatsen aan de Zuiderzee gelegen, vooral te Monnikendarq. Hij is intusschen niet alle jaren even menigvuldig,
en is somtijds in het eene gedeelte onzer wateren zeer gemeen,
terwijl hij in het andere slechts in, naar evenredigheid, klein
getal aanwezig is. Zoo werden er h. v., van het begin van Mei
tot half Julij 1853, te Enkhuizen 4000 vaatjes Ansjovis, ter
waarde van 32,000 gulden, ingelegd, terwijl in dit zelfde jaar
de vangst te Bergen op Zoom niet gunstig was.

DES N 0 E K V I S S C HEN.
(E S 0 CE.S.)

De Sn 0 e k v i ss c hen z~ visschen met zachte vinnen, en
voornamelijk gekenmerkt door een zeer langwerpig en dik
ligchaam met eenen langen romp I maar korten staart. Dit laatste
heeft ten gevolge, dat de aarsvin zeer ver naar achteren ligt,
en daar dit ook het geval met de rugvin is, zoo verkrijgen
deze visschen hierdoor eene eigenaardige, in het oog vallende
gestalte.
Sommige soorten leven in het zoete water, andere in de zee.
De in ons land voorkomende soorten vormen de twee volgende
geslach ten.

11*
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DE SNOEKEN. ESOX.
De Sn 0 ek en zijn zeer stevig van maaksel. Zij bebben een
langwerpig, maar nagenoeg even breed als boog ligchaam,
betwelk gelijkvormig tot aan den korten en dunneren staart
voortloopt, en met kleine schubben bedekt is; eenen grooten,
maar langwerpigen kop, met eenen breed en en afgeplatten
snuit; stevige tanden in de kaken en in bet gehemelte; 13
tot 16 stralen in het kieuwvlies, en zij leven in het zoete
water.
De eenige soort van ons werelddeel bewoont ook ons land.
Zij is

DE SNOEK. ESOX LUClOS.

(Plaat 13, fig. 4.)
De S n 0 e k, eene alom bekende soort, onderscheidt zich terstond van alle onze riviervisschen door zijne ver naar achteren
geplaatste aars- en rugvin.
Hij heeft den romp nagenoeg overal van gelijke hoogte, die
een zevende der geheele lengte van deu visch, zonder de staartvin, bedraagt i deze romp is een weinig zijdelings zamengedrukt. De kop zonder de onderkaak neemt slechts een derde
gedeelte van deze lengte in, de bovensnuit is even lang als
de kop achter de oogen, en de onderkaak steekt nog aanmerkelijk voor den bovensnuit uit. De staart bevat het kleinste
achterste vierde deel der gebeele lengte van het ligchaam;
hij neemt naar achteren spoedig, tot meer dan de helft der
hoogte van het ligchaam, af. De schubben zijn zeer klein. De
aarsvin, die aan het begin van den staart ligt, bereikt niet geheel de hoogte van den romp, en heeft 18 tot 20 stralen. De
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rugvin heeft er 20 tot 22; zij is hooger en eemgzIDs verder
naar voren geplaatst dan de aarsvin. De staartvin is groot en
tamelijk diep gevorkt. De buikvinnen hebben 9 stralen, en
zitten een weinig digter bij de aarsvin dan bij de borstvinnen, die tamelijk klein zijn. Het getal der stralen van het
kieuwvlies is verschillend bij de voorwerpen, somtijds zelfs
aan beide zjjden van een en hetzelfde voorwprp, en wisselt af
van 13 tot 16. De mond is tot onder den voorrand der oogen
gespleten, en met talrijke puntige kleine tanden aan de onderkaak, het middenkaak- en het ploegschaarbeen, de gehemelteen keelgatbeenderen , de tong en de kieuwbogen gewapend;
maar die aan het middenkaakbeen zijn op eene rij geplaatst; aan
de zijden der onderkaak ontwaart men groote en stevige tanden.
De bovendeelen van dezen visch zijn van een olijfbruin , hetgeen op de zijden lichter wordt en met groene en geelachtige
vlekken, van eene onregelmatige gedaante, gemarmerd is, terwijl
het op de onderdeelen in het wit overgaat. De borst- en buikvinnen zijn lichtbruin, de overige vinnen donkei"der en met
groene, gele en witte vlekken.
De snoek wordt in de zoete wateren van nagenoeg geheel
Europa aangetroffen, en komt in Scandinavië tot Lapland en
Finmarken voor. Men wil, ten gevolge ~an een oud Ellgelsch
volksrijmpje , hetgeen zegt:

Turleie8, Car}'8, Hop', PicleereU anti Beer,
Game into England all in one :vear.
dat de snoek in Groot-Brittannië oorspronkelijk niet voorkwam,
maar in dit land overgeplant werd. Dit volksrijmpje moge juist
zijn, wat de zaak betreft, onjuist is het echter stellig ten opzigte der opgaaf van tijd. De snoek wordt inderdaad, reeds in
het laatste gedeelte der dertiende eeuw, in wettige bepalingen
omtrent de prijzen van viseh, door Eduard den eerste gemaakt, vermeld; maar het blijkt, uit den buitengewoon hoogen
prijs, die voor den snoek bepaald werd, en welke het tienvoudige
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van dien van de tarbot bedroeg, dat de snoek toen hoogst zeldzaam in Engeland was. en dit was ook nog het geval in de
zestiende eeuw, onder Hendrik den achtste. Indien men niet
wil aannemen, dat de in andere landen gevangen snoek ten
dezen tijd in Engeland ingevoerd werd, zoo is het ten minste
duidelijk, dat deze visch vroeger hoogst zeldzaam in dat land was,
of voor lekkerder dan alle overige visschen gehouden werd. Wat
het bier betreft, zoo behoeft het naauwelijks vermeld te worden, dat
het als een drank, die volgens T ACITllS reeds ten tijde der oude Romeinen, door de Germaansche volksstammen toebereid werd, van
oudtijds in Engeland bekend moet geweest zijn, al wist men niet
dat er reeds onder voornoemden Eduard den eersten eene belasting
op het bier bestond. Daarentegen weet men, dat de hop eerst
in 1524 naar _Engeland gebragt is, en de kalkoen kon er vroeger
niet geweest zijn, daar hij eerst tijdens de ~erste verovering
van Mexico door F. Cortez, alzoo in 1521, aan de Europeanen
bekend werd.
De snoek is in ons land een-zeer gewone visch, die alle
onze zoete wateren bewoont, in de staande wateren tot in de
kleinste slooten, onverschillig of zij veen-, modder- of zandgrond hebben, en zelfs in het halfbrakke water voorkomt. De
rijtijd heeft vroeg in het jaar plaats: bij open water veelal
reeds in Februarij , maar gewoonlijk in Maart en April. Men
zegt, dat jongere voorwerpen vroeger, de oudere later kuit
schieten. Dit geschiedt in ondiepe met riet begroeide plaatsen. Men wil ook, dat de snoek in het eerste jaar van zijn
leven ongeveer twee derden voet lengte, eerst in het zesde
jaar omstreeks drie voet, in het twaalfde vier voet lengte bereikt, en in rivieren of meren, met ongelijken bodem, waar
hij 2le netten ontsnappen, en een en hoogen ouderdom bereiken
kan, nog grooter en somtijds 40 tot 50 pond zwaar wordt. Bij ,
ons behooren snoeken van 10 pond zwaarte niet onder de zeldzaamheden, en men vangt er somtijds, die 28 tot 80 pond
wegen. Zoodanig geheel oude voorwerpen noemt men in Zuid-
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Holland, Mos s n 0 ek en. Daar de snoek van dierlijk voedsel leeft,
door zijne grootte en zijnen wijden, sterk gewapenden mond allerlfti
groote dieren verslindt, en door zijnen ligchaamsbouw in staat
gesteld is, deze dieren door pijlsnelle bewegingen te verrassen en te vangen, zoo wordt hij hierdoor een geweldige roover,
en men heeft hem daarom wel eens den haai der zoete wateren genoemd. Hij voedt zich met allerlei visschen, spaart zelfs
zijn eigen soort niet, verslindt kikvorschen, muizen en ratten,
overvalt de vogels die in zijn bereik komen, valt kortom al hetgeen zich beweegt aan, en er zijn voorbeelden, dat hij aan grootere dieren en menschen, die zich in het water bevonden, gevaarlijke wonden toegebragt heeft. Bij zonneschijn ziet men hem
dikwerf volmaakt onbewegelijk e~ langen tijd op eene plaats
in het water.

DE GEEPEN. BELONE.
De Geep e n stemmen, wat de plaatsing harer vinnen betreft,
met de snoeken overeen, maar haar ligchaam is dun, in de
lengte gerekt en als het ware aalvormig en, hetgeen haar voornaamst en het meest in het oogvallend kenmerk uitmaakt:
hare kaken loopen, hetzij beide, hetzij slechts de steeds langere onderkaak, in aanzienlijk verlengde punten nit; hare schubben zijn zeer dun en vallen ligtelijk uit, en zij hebben 12
tot 14 stralen in het kieuw vlies.
De geepen bewonen de zee. Van de beide soorten uit onze
Noordsche zeeën wordt de eene van tijd tot tijd, de andere
hoogst zeldzaam aan onze kust aangetroffen. Het zijn de beide
volgende:
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DE

GEEP.

BEI.ONE VULGARIs.

(Plaat 18, fig. 5.)
De gewone Ge ep van onze Noordsche zeeën is een visch,
die twee tot twee en eenen hal ven voet lengtehereikt , {'n door
hare enkele rug- en aarsvin van de volgende soort afwijkt.
Het ligchaam heeft gelijke dikte met den kop en loopt, als
eene zamengedrukte, eenigzins vierkante rol, gelijkvormig tot
aan den staart voort, en deze zelfs neemt eerst achter de rugen aarsvin aanmerkelijk in hoogte en dikte af. Z~jne hoogte
bedraagt niet meer dan de lengte van het achter-kieuwdeksel.
De romp is nagenoeg driemaal langer dan de staart. De snuit
is meer dan het dubbelde langer ,. dan de overige kop;
maar de bovenkaak is een vijfde korter dan de onderkaak.
en in de allereerste jeugd zelfs zoo· kort, dat hare lengte hoogstens een vijfde van die der onderkaak b{'draagt, en deze voorwerpen derhalve volmaakt de kenmerken hebben der Bas taar d- geep en, (Bemir"ampllua): soorten die de heete gewesten,
noordelijk tot in de Middellandsche zee bewonen. De kaken
zijn met eene streep van zeer kleine tanden gewapend, die
aan de binnenzijde door eene rij van groote, konische tanden gevolgd wordt; men ontwaart ook eene groep van zeer
kleine tanden aan het ploegschaarbeen, die echter dikwijls
afslijten.
De buikvinnen, die aan het begin van het laatste vierde
der lengte van den romp geplaatst zijn, zijn aanzienlijk kleiner
dan de borstvinnen; hare hoogte overtreft die van den romp
niet, en zij worden door 7 stralen ondersteund. De rug- en
aarsvin staan tegenover elkander: zij zijn van achteren de
helft lager dan van voren; eerstgenoemde heeft 18, de aarsvin 20 stralen. De staartvin is sterk gevorkt, maar nur evenredigheid klein.
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De schubben zijn tot den romp en staart beperkt, zeer dun
en ligt aan uitvallen onderhevig.
Levend is deze viseh op de bovendeelen van een zwartachtig
groen, hetgeen op de zijden in het zilverkleurige, op de onderdeelen in het witte overgaat. De kieuwdeksels zijn zeer dun
en doorschijnend. De ribben zijn zeer fijn, en alle beenderen
hebben eene fraaije groene kleur.
De geep wordt in de Noord- en Oostzee aangetroffen, vertoont zich echter aan vele kusten slechts voor eenen korten
tijd, hetzij in scholen, hetzij enkel. Het laatste heeft aan onze
kust plaats, waar, voor zoo ver ik weet. slechts van tijd tot
tijd een enkel voorwerp gevangen wordt. Tegen de maand Mei
verzamelen zich deze visschen aan sommige kusten, vooral aan
de .Deensche, in groote scholen, om kuit te schieten, verlaten
die echter wederom, na dit verrigt te hebben, in het einde
der maand J unij , en verstrooijen zich in de diepte der
zee. De geep is zeer levendig in hare bewegingen en doet
van tijd tot tijd sprongen uit het water. Zij is een roofvisch,
die zich van allerlei andere visschen, voornamelijk van haringen voedt, en zijn eigene soort niet spaart. Haar vleesch wordt
in vele landen niet bijzonder geacht.

DE

MAKREEL-GEE~

BELONE CAKPERL

Deze soort heeft, wat haar maaksel. den vorm van haren
bek en hare gestalte betreft, de grootste overeenkomst met
de geep: maar hare kaken zijn sle.chts met eene rij tandjes
gewapend; men ontwaart aan weêrszijde der buiklijn een kielvormig lijstje, haar staart is langer, en zij is op eene zeer in
het oog vallende wijze gekenschetst, doordat de rug- en aarsvin even als dit bij de makreel plaats heeft I gevolgd worden
door eene rij van kleinere vinnen, die de gehede boven- en
onderlijn van den staart, tusschen voornoemde vinnen en de

Digltized by

Google

158

DE VISSOREN.

staartvin, innemen. Het is dan ook ten gevolge van dit kenllJerk, dat deze soort van de geepen, onder den naam van 8comfJereao:e, als een eigen geslacht afgezonderd werd.
De Mak ree 1- G e ep bereikt eene lengte van een tot een
vierden voet. Haar Hgchaam is met zeer kleine, dunne en
ligt uitvallende schubben bedekt. De rugvin is van 11 stralen
voorzien eu wordt opgevolgd door 5 kleinere vinnen. De aarsvin heeft 13 stralen en achter zich 6 vinnetjes. De bovendeelen van dezen visch zijn van een fraai in het groen spelend
donkerblaauw, hetgeen op de zijden allengs in het zilverwit
overgaat; de iris van de oogen is goudgeel; de vinnen zijn
vuil bruinachtig.
.
De makreel-geep, die eigenlijk de Atlantische zee bewoont,
verschijnt gezellig, in de maand Junij, in het Kanaal en aan de
geheele westkust van Groot-Brittannië, en komt alsdan ook aan
de Oostkust van dat rijk voor. Van hier verdwalen van tijd tot tijd
enkele voorwerpen meer oostelijk, tot aan onze kust en tot in
den Sund. Intusschen schijnt dit hoogst zeldzaam te gebeuren,
daar men slechts eenige voorbeelden heeft van voorwerpen in
den Sund gevangen, en de soort slechts naar eenige voorwerpen, aan de kust van Groningen waargenomen, ..als inheemsch
kan worden aangemerkt. De makreel-geep trekt zich tegen het
einde van het najaar wederom in de diepte der' zee terug, en
wordt tot den volgenden zomer niet meer langs de kusten
aangetroffen. Deze visschen worden somtijds door stormen in
menigte aan de kost geworpen, of zij blijven er ook met laag
water tosschen de zandbanken terug, en men vindt ze alsdan
met hunnen langen snuit in het zand ot de slib stekende.
Hoogst treffend is het verschijnsel, dat deze visschen, wanneer
hunne digte zwermen door bruinvisscben, thonijnen of dolfijnvisschen vervolgd worden, zich niet slechts door sprongen uit
het water van eenige voet hoogte te redden zoeken, maar dat
zij, op deze wijze, meer dan honderd voeten ver boven de
oppervlakte van het water heen schieten, zonder onder te duiken;
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men heeft dit met eene soort van vliegen vergeleken, hetgeen
te verwonderlijker is, bij de geringe grootte hunner vinnen.

DEP L A 'r V I S S C HEN.
(P L E U RON EeT ES.)
De Platvisschen werden, in mijne handleiding tot de beoefening der dierkunde, in het algemeen met de volgende bewoordingen geschilderd.
Zij vormen eene zeer natuurlijkEl, volkomen scherp begrensde
familie, die voornamelijk kennelijk is door het gebrek aan
symmetrie van den kop. Hun ligchaam heeft de gedaante van
eene min of meer langwerpige, eironde of onduidelijk ruitvormige, zeer platte schijf. die aan de randen door groote vinnen
omzoomd, en aan elke zijde van eene kleine, somtijds echter
ontbrekende, borstvin voorzien is; maar de kop is, met zijne
beenderen en een gedeelte des borstgordels zoo verschoven,
dat de mond en de overige deelen tot aan de borstvinnen, min
of meer scheef zijn, en dat beide oogen aan eene en dezelfde
zijde der schijf komen te liggen. Deze, de bovenzijde, omdat
zij bij het zwemmen geheel of schuins naar boven gerigt is
en de rugzijde voorstelt, vertoont zich ook als zoodanig door
hare kleuren, in tegenoversielling van de onderzijde, die bleek
is. De oogen zijn bij sommige soorten aan de regter-, bij andere
aan de linker zijde gelegen, maar er llebben hieromtrent in
enkele gevallen individuële afwijkingen plaats, en men heeft
zelfs een voorwerp van de tarbot waargenomen, waar aan
iellere zijde van den kop een oog geplaatst was. De aars dezer
visschen ligt geheel naar vorEln, onder of zelfs voor de borstvianen. De kleine buikvinnen zijn derhalve aan de keel ge-
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plaatst. De aarsvin is buitengewoon lang; de rugvin strekt
zich van den kop tot aan den staart uit, en de afgeronde of van
achteren regte, maar hoogst zeldzaam gevorkte staartvin is bij
verscheidene soorten met de aars- en rugvin tot een geheel vereenigd. Al deze vinnen worden door zachte, meestal niet getakte,
digt bU elkaA.r staande en derhalve talrijke stralen ondersteund.
Er zijn aan beide zijden der schijf kleine getande schubben aanwezig. Het kieuwvlies wordt door zeven stralel~ ondersteund. De
buikholte is zeer klein, en de zwemblaas ontbreekt geheel en al.
Er worden in alle zeeën platvisschen aangetroffen, en sommigen zwemmen ook de rivieren op. Z~j worden zeldzaam aan
de oppervlakte van het water gezien, en liggen meestal rustig
op den grond, vooral op zandgronden: hier vinden zij ook
hun voedsel, hetgeen in wormen, weekdieren, krabben en allerlei
andere kreeftdieren • zeesterren en kleine visschen bestaat. Worden zij verontrust, zoo schieten zij plotseling vooruit, laten
zich echter spoedig wederom zakken. De meesten bereiken eene
lengte van een tot twee voet; sommige echter blijven steeds.
kleiner, terwijl andere vijf tot zes voet lang worden. Zij
leveren allen een voortreffelijk en smakelijk voedsel, en daar
velen het geheele jaar door, op vele plaatsen en in aanzienlijke menigte aangetroffen worden, zoo zijn zij een voornaam
onderwerp der kustvisscherij. Velen schijnen jaarlijks, gezellig f
verhuizingen op min of meer aanzienlijke afstanden te ondernemen.
De platvisschen houden zich langs onze kust, voornamelijk
in de zoogenaamde 1 ek ke n op, en hunne vangst is het hoofdonderwerp derkantvisscherij. die ook zomer-en schrobnet v i s s c her ij genoemd wordt, omdat zij digt langs de kust, in
het zachte jaargetijde en door middel van schrobnetten uitgeoefend wordt. De lekken, langs de Hollandsche kust, onderscheidt men in Binnen- en Buitenlek. De binllen]ek,
ook wel eens Bin n en zee genoemd, is het water tot op een
uur afstand van de kust: het heeft eene gemiddelde diepte van
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omstreeks elf vademen, en wordt wederom verdeeld in eene
Katwijker lek, eene Egmonder lek enz.; het is hier, dat voornamelijk de platvisschen kuit schieten, en waartoe in vroegere
tijden de visscherij beperkt was, weshalve deze visscherij ook
meer bepaaldelijk Kus t v i s s c her ij genoemd werd. ])e Buitenlek is het diepere water op de groote, voor de hollandsche
kust, op ongeveer drie of vier uren buiten 'het gezigt van het
land gelegene zandbank: de Breeveertien.
Wij willen hier met eenige woorden gewag maken van het
zoogenaamde trekken der platvisschen, zoo als zich dit verschijnsel aan onze kust voordoet en door VAN DEN ENDE het
eerst opgeteekend werd. Volgens onze visschers zet zich de
schol in het begin van J ulij iJl beweging, en als voorteeken hiervan beschouwt men de omstandigheid, dat zich deze
visschen, die anders stil in den kuil van het schrobnet liggen, in
dezen tijd onrustig zijn. Bij het wegtrekken zwemt zij in groote
scholen aan, of digt bij de oppervlakte van het water, en die
van de buitenlek nemen eene noordelijke, die van de binnenlek eene zuidwestelijke rigting. In de maand October treft
men ze weder in de zoogenaamde Buitenlek aan, zonder dat
men haar echter wederom aan de oppervlakte der zee ziet.
lntusschen blijven het grootste getal der schollen van de Binnenlek het geheele jaar over in hare woonplaats, en dit zijn
grootendeels voorwerpen van minderen ouderdom: de vangst
op deze schollen die men Z 0 mer v i sc h noemt, wordt, na
het ophouden der visscherij in de Buitenlek , voortgezet, levert
echter om het geringer getal. mindere grootte .en magerheid der
schollen geen bijzonder voordeel op j maar reeds in September keeren deze visschen doorvoed en vet naar de Binnenlek terug, en
verkrijgen alsdan den naam van Her f s tv i sc h. Dat dit verschijnsel van het trekken der schollen niet met het kuitschieten in verband staat. blijkt daaruit dat dit iJl de maanden
Februarij en Maart plaats heeft. Onze kustvisschers schrijven
de oorzaak hiervan toe aan de sterke lucht (door hen koe 1u c h t
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genoemd). die het in den zomer groeijende en op het water
drijvende zeewier verspreidt. Welligt· is echter dit trekken,
waaraan ook de roggen deel nemen, een gevolg van het gebrek
aan toereikend voedsel in de eene, en overvloed daarvan in
de andere streek.
De platvisschen vormen twee hoofdgeslachten , te weten: dat
.' der Schollen en dM der Tongen.
DES C HOL L E N P L E U RON E C 'l' E S.

De Sc h 011 en hebben eene nagenoeg regtlijnige mondopening i de kaken zijn van buiten duidelijk afgezonderd, en de
onderkaak is een weinig langer dan de bovenkaak, of even
lang. Haar ligchaam heeft veelal eene ruitvormige, somt.ijds
eene lansvormige gestalte, de staartvin is van de overige vinnen afgezonderd. Men heeft dit geslacht wederom in verscheidene ondergeslachten verdeeld, die wij, voor zoo ver onze inheemsche soorten daartoe behooren, gemakshal ve als onderaCdeelingen optellen willen.

A. Soorten met e6ne tot voor ik oogen , op de heife van ikn
8nuit loopenik rugvin, met talrtJke kleine op 'Ver8ckeiiJene NJen verdeelde tanden aan de kaken, en een
veld met puntige tanden op ket ploeg8ckaarlJe6n. !Je
lJuikvinnen !teMen 6 8tralen. Zij hebben eene afgeronde
staartvin, en de mond is tot onder of achter de oogen
gespleten. Zij vormen het ondergeslacht der G r iet e n
(R!tomlJu8).
DE TARBOT. PLEURONEOTES IlAXIIlUS.

(Plaat 15, fig. 2.)
De T ar bot heert onder alle inheemsche soorten van platvisschen het hoogste ligchaam. Het is langwerpig ruitvormig;
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met de aars- en rugvin zelfs volkomen ruitvormig, vermits deze
vinnen, vooral laatstgenoemde van het midden naar beide zijden
aanzienlijk aan hoogte afnemen. De kop bevat omstreeks een
derde der lengte van het ligchaam zonder de staartvin. De
schubben zijn buitengewoon klein en naauwelijks merkbaar,
daarentegen is de bovenvlak te van het ligchaam, behalve bij
zeer jonge voorwerpen, van talrijke beenachtige knobbeltjes ...
voorzien. De zij streep vormt boven de borstvin eene halCcirkelvormige bogt, en daalt vervolgens allengs op het midden van
het ligchaam af, waar zij in eene regte lijn naar achteren
loopt. De mond is tot onder den achterrand van de oogen gespleten. De kaken zijn van gelijke lengte. De rugvin heeft
omstreeks 70, de aarsvin 50 stralen.
De bovenzijde van de tarbot is met bruin van verschillende
tinten gekleurd, hetgeen op de vinnen een weinig lichter is.
De onderzijde is witachtig.
De tarbot wordt in alle zeeën om Europa, zelfs in de Oostzee aangetroffen, is echter bijzonder menigvuldig in de gematigde streken der Noordzee en vooral op de groote zandbanken
langs onze kust. Daar zij, met de heilbot als de lekkerste
platvisch beschouwd en gemeenlijk aan deze nog voorgetrokken
wordt, zoo is zij zeer gezocht, en wordt, voornamelijk door
de Engelschen duur betaald. Vroeger en nog in de vorige eeuw,
toen onze zeevisscherij meer. bloeide dan thans, werd er jaarlijks door onze visschers voor ongeveer een millioen gulden aan
tarbot, alleen voor de markt te Londen geleverd, waarbij de
Deenen en Noormannen, tot saus voor dit geregt, jaarlijks een
millioen zeekreeften, ter waarde van nagenoeg twee tonnen
gouds, in Engeland in voerden.
De tarbot bereikt eene lengte van twee tot drie voet, maar
men heeft er ook enkele grootere aangetroffen. YARRJilJ.T, b. v.
verhaalt, dat op 18 Februarij 1832, bij Whitby, een buitengewoon groote tarbot van zes voet breedte en 190 pond zwaarte
gevangen werd. Zij houdt zich, even als de meeste platvisschen,
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op zandbanken, in diep water, digt bij den grond op. Zij voedt
zich met allerlei kleine visschen, kreeft- en weekdieren. Langs
de zuidkust der Noordzee treft men haar van April tot Augustus gezellig aan. Intusschen begint zij zich het eerst iu het
zuidwesten te verzamelen, en naar mate zij aldaar verdwijnt,
vertoont zij zich allengs meer en meer noordwestelijk. Van
,daar, dat zij op de groote zandbanken langs onze kust van
April tot J ulij, van de Helgolanders van J ulij tot in de helft
van Augustus gevangen wordt. De rijtijd van de tarbot schijnt
op verschillende tijdtln, maar voornamelijk vroegtijdig in het
voorjaar, plaats te hebben. In de maand Junij worden dikwijls
geheel .digt langs onze kust, met de saaijen, jonge tarbotten
van eeuige duimen lengte gevangen.
Men treft ook, ofschoon zeldzaam, regtsche tarbotten aan.

DE GRIET. PI.EURONECTUS RHOIlBUS.

(Plaat 15, fig. 3.)
De G r iet, door LINNÉ Pleuronecte8 r"omhU8 en ,la(Jf)Ï8, door
Y ARRE l.I. RAomhJl8' fJulgaf'Ï8 genoemd, en die bij ons ook den
naam van K a a n draagt, heeft zeer veel overee~komst met de
tarbot, kan echter door de volgende kenmerken onderscheiden worden.
Het ligchaam is niet geheel zoo' hoog en vertoont zich buitendien minder ruitvormig, doordien de rugvin in het midden
lager is en naar beide zijden meer geleidelijk en niet zoo sterk
aan hoogte afneemt. De knobbeltjes aan de bovenzijde van den
visch ontbreken; de onderkaak steekt voor de bovenkaak uit;
de' kop is boven de oogen bol, en niet uitgehold, zoo als bij
de tarbot,. en de kleuren zijn anders gewijzigd,
De griet bereikt niet volkomen de grootte van de tarbot. Zij
is op de bovenzijde roodJchtig grijsbruin met donkerbrnine
vlekken en witte spatten.
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De griet bewoont de Noordzee; zij komt ook oostelijk tot
in den Sund voor en wordt westelijk in het Kanaal tot in den
golf van Gascogne aangetroffen. Zij zwemt tot in den mond
der rivieren. Langs onze kust behoort zij tot de gewone soorten, en wordt er met andere platvisschen gevangen. Men treft
in de maand J uuij jongen van drie tot vier duimen lengte
aan. KaoYER is van meening, dat de rijt\id van dezen visch
in den winter pla~ts heeft. De griet is minder gezocht v~~r
de tafel dan de tarbot en zelfs de tong, overtreft daarentegen
de schol als geregt.

DE .SCHAR RE TONG. PLEU RON E OTE S M.E GASTOM. A.
(Plaat 15, fig. 4.)
De Sc har r e ton g, die door onze zeelieden, met Pleuronecte8 microcep"'alu8, ook ton g s c har genoemd wordt, en die
VAN DEN ENDE, ter a. p., II, 177, onder den naam van
Pleuronecte8 cuurU8 aanvoert, behoort, even als de tarbot en
griet onder de linksche soorten met verscheidene rijen van kleine
tanden, en eene tot v66r het bovenste oog verlengde rugvin;
maar haar ligchaam is, in plaats van ruitvormig, lans vormig, en veel
dunner;' het onderste oog is verder naar vorèn geplaatst dan
het bovenste en het voorste einde der rugvin; de schubben
zijn grooter , en de kleuren verschillend.
De scharretong bereikt een en een halven voet lengte. De
hoogte van het ligchaam gaat ongeveer twee en een half
maal in zijne lengte, de staartvin niet mèdegerekelld, en de
kop neemt meer dan een vierde van 'deze lengte in. De zijstrt1ep vormt boven de borstvinnen eene cirkelvormige bogt,
1
en loopt vervolgens regt naar achteren. De aarsvm heeft ongeveer 80, de rugvin nagenoeg 90 stralen. De bovenzijde is
geelbruin en min of meer met eene donkerder tint als ge-
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schaduwd, de onderzijde is ligter ; de iris van het oog goudgeel.
De scharretong wordt in het gematigde gedeelte der Noordzee tot in het Kattegat, het Kanaal en de westkust van Frankrijk aangetroffen. Zij wordt aan onze kust van tijd tot tijd
met andere platvisschen gevangen, vooral kleine voorwerpen van
nagenoeg een hal ven voet lengte. Daar zij echter in het algemeen zeldzaam voorkomt, en haar ligchaam bovendien weinig
vleesch heeft, behoort zij onder de weinig bekende soorten.

B. Soorten met lIene N} van tande11 in de kaken, zonder tanden in net genemelte en met eene alecnta tot hoven net
oog loopende rugvin. De mondopening strekt zich hoogstens tot aan de oogen uit. De inheemsche soorten zijn
allen regts en hebben eene afgeronde staartvin. De soorten dezer onderafdeeling vormen het ondergeslachtPlateaaa.

DE SCHOL. PI.EURONECTJilS PLA'l'ES SA.

(Plaat 16, fig. 1.)
De Sc hol, door de nieuwe natuurkundigen Plate88a vulgaria
genoemd, is zeer kennelijk door haar op de bovenzijde met groote
ronde, roodgele vlekken versierd ligchaam en doordat de tusschen de oogen loopende harde lijst, eene rij knobbeltjes vormt.
De vorm van het ligchaam is langwerpig ruitvormig, zijne
hoogte gaat ongeveer twee en een half maal in de lengte, zonder de staartvin. De schubben zijn klein en glad. De zijstreep
maakt boven de borstvinnen eene aanzienlijk lange, maar flaauwe
bogt en verloopt vervolgens rllgt naar achteren. De aarsvin
is sterk afgerond; de rugvin heeft ruim 10, de staartvin ruim 50
stralen. De grondkleur der bovenzijde van den visch is een min of
meer fraai, in het grijsachtige trekkend, somtijds gemarmerd bruin,
hetwelk met groote, ronde, geelroode vlekken versierd is, die zich
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dikwijls ook over de rug- en aarsvin, of zelfs over de staartvin
uitstrekken. De iris van het oog is zilverachtig wit- of metaalgeel. Men heeft ook linksche voorwerpen bij deze· soort opgemerkt. Ook treft men somtijds voorwerpen aan, die hooger van
lijf zijn dan gewoonlijk_ en door onze zeevisscbers ron de
S c ho 11 e n genoemd worden i deze werden door CUVIER als
eene eigene soort, onder den naam van Plate88a Iata, van de
gewone schol afgescheiden.
De schol bereikt gewoonlijk anderhalven voet lengte, maar
men heeft er ook aangetroffen, die aanzienlijk grooter waren
en welker gewigt tot twaalf ponden bedroeg. Zij voedt zich
met allerlei weekdieren, kleine kreeftdieren en jonge visschen.
De rijtijd valt in Maart en April. ,Zij is een voor de tafel
zeer geschatte visch, en wordt veelal versch gegeten, bij overvloed echter ook veel gedroogd.
De schol leeft in de meeste zeeën van Europa tot in de
Oostzee, gaat noordelijk tot IJsland, en behoort, waar zij
voorkomt, onder de aan individus zeer talrijke soorten. ZU
houdt zich op zandbanken op, en is eene der gewoonste
soorten langs onze kust, die vooral in Mei en Junij in groot
aantal gevangen wordt. De kuitschieting vindt in de maanden
Februarij en Maart plaats, en in bet begin van J ulij verlaat
de scbol onze zandbanken. Zij komt in den wintertijd ook in
de Zeeuwsche stroomen en op de Schelde voor, en kan, gelijk de Bot, even goed in het zoete als zoute water leven.
De bewoners der Hollandsche kust geven aan de schol, naar
hare grootte, allerlei benamingen, zoo als g r oot e sc hol.
groote kantschol, kleine schol, kleine kantschol,
groote braad, kleine braad, kea, ke en w~ggooi,
waarmede zij de kleinste voorwerpen bedoelen. De groote voorwerpen, die men levend in de bun van de bomschuit qoudt,
noemen onze visschèrs Bun s c hol, en daar deze zoo als de
betere vischsoorten bij den afslag op het strand uitgespreid
wordt, noemt m!lTl haar ook wel Sp rei sc hoL
12*
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DE BOT. PLlilURONECTES FLESUS.

(Plaat 16, fig. 2.)
De Bot heeft, wat haren uiterlijken vorm betreft, zeer veel
overeenkomst met de schol, is echter dadelijk te herkennen aan
de harde en scherpe knobbeltjes, waarmede de zijstreep en de
wortels van de rug- en aarsvin gewapend zijn; aan hare zeer
weinig afgeronde staartvin, en de nagenoeg regte, slechts boven
de borstvin eene naauwelijks in het oog vallende bogt vormende
zijHtreep.
De bot bereikt ook niet de grootte van de schol, en voorwerpen van ruim een voet lengte worden gewoonlijk reeds
voor groot gehouden. Zij heeft ook minder stralen in de vinnen: te weten omstreeks 55 in de rugvin en 40 in de aarsvin. Eindelijk zijn ook hare kleuren eenigzins verschillend.
De bruine grondkleur der bovenzijde is veelal met donkerbruine
vlekken gemarmerd, en men ontwaart hier ook, vooral bij jongere
voorwerpen, dikwijls roestkleurige vlekken op, maar zij zijn
minder fraai, minder scherp begrensd en meer onregelmatig
dan bij de schol.
Men treft bij de bot dikwijls linksche voorwerpen aan;
deze werden door LINNÉ voor eene eigene soort gehouden en
Pleuronecte8 pa88er genoemd.
De bot bewoont dezelfde zeeën als de schol, en is even
menigvuldig als deze soort. Zij wordt bij ons niet alleen langs
de kust, maar ook in groote menigte in de ~uiderzee en in
het IJ gevangen, waarvan de naam van IJ bot. Zij zwemt ook de
Zeeuwsche stroomen en rivieren tot in de Schelde, Benedenmaas en IJssel op, en leeft, wanneer zij iJl vijvers verzet wordt,
even goed in zoetwater als in de zee.
De bot houdt zich op zandbanken of modderige gronden op.
Zij voedt zich met wormen, weekdieren, kleine kreeftdieren en
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kleine visschen. De rijtijd heeft plaats omstreeks Maart, aan
de kust van }~nge)and reeds in Februarij , aan de westkust van
Scandinavië in April, aan de kust van Stockholm in Mei. Het
v leesch van de bot, ofschoon veel minder vast dan dat van de
schol, is smakelijk.

DE SCHAR. PLEURONECTES LIHANDA.
(plaat 16, fig. 3.)
De S c har heeft nagenoeg dezelfden uiterlijken ligchaamsvorm
als de schol en de bot, is intusschen zeer gemakkelijk van beide
soorten te onderscheiden door hare zijstreep, die van boven eene
halfcirkelvormige bogt maakt; door hare, zelfs bU het aanvoelen,
ruwe schubben, die zich ook over de stralen der rug- en aarsvinnen
voorbetten , en door hare eenvoudige kleuren. Bovendien is haar
ligchaam een weinig minder ruitvormig en zijn hare oogen grooter.
De schar bereikt gewoonlijk omstreeks eenen voet lengte.
De randen der schubben zijn met vele scherpe puntjes gewapend. De rugvin heeft 75, de aarsvin 50 stralen. De bovenzijde van den visch is effen lichtbruin van kleur, de onderzijde, zooals gewoonlijk bij de platvisschen ~ witachtig.
De schar is een in de Noord- ell Oostzee zeer gewone visch,
die ook langs onze kust menigvuldig aangetroffen wordt. Zij
houdt zich op zandbanken op, en komt zeldzaam op moddergronden voor, die door de schol niet vermeden en door de
bot zelfs opgezocht worden. Haar voedsel bestaat uit wormen,
kleine kreeftdieren en kleine visschen. De rijtijd heeft omstreeks
de maand Mei plaats. In ons land wordt zij veel gedroogd
en uitgevoerd. In Engeland en Frankrijk wordt zij voor lekkerder gehouden dan de bot en schol.
De Heer A. VAN BEMMELEN vermeldt, dat men te Katwijk,
Noordwijk en Egmont de scbar naar bare grootte onderscheidt
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in kok, (de grootste voorwerpen) gro ote klap, klein ek la p,
handgroot en krit.

DE TONGSCHAL PLEURONECTES MICROCEPHALUS
(Plaat 16, fig. 5.)
Deze soort, die door onze zeelieden dan eens Ton g sc har,
dan sc h ar re ton g genoemd wordt, en door GRONOVIUS,
(Mus. ichth., I, p. 14, nO. 19) onder den naam van scbarretong beschreven werd, is gemakkelijk onder de inbeemsche
soorten te herkennen aan haar langwerpig eivormig ligchaam,
aan hare zijstreep, die boven de borstvin slechts eene zeer korte
maar min or meer halCcirkelvormige bogt maakt, aan hare zeer
kleine en gladde schubben, haren korten kop, en haar met bruine
vlekken op eenen licbteren grond over het geheel gemarmerd
ligchaam.
De tongschar wordt ook, in navolging van PENNANT, door
verscheidene schrijvers met den naam van Pleuronectea laevÏ8
of Plateaaa laevia hestempeld, terwijl andere dezen bijnaam,
als ook aan andere soorten gegeven, ten einde verwisselingen
te vermijden, verwerpen. Het schijnt ons ook toe, dat de pol e
van de noordkust van Frankrijk (Ptateaaa pola, CUVIER.)
weinig of niet van onze tongschar verschilt.
De tongschar bereikt omstreeks eenen voet lengte. De kop
neemt slechts een vijfde van de lengte des ligchaams, zonder
de staartvin in, terwijl de kop bij de voorgaande soorten drie
en een half maal in de geheele lengte van het ligchaam gaat.
De omtrek van het ligchaam heert de gedaante van een langwerpig eirond, en doet geenszins aan het ruitvormige denken,
zoo als die van de drie ·voorgaande soorten; dit is vooral ook
toe te schrijven aan den vorm der rllg- en aarsvin, die vrij
evenwijdig verloopen en niet naar het midden verhoogd zijn,
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gelijk dit bij de schol, de bot en de schar plaats lleeft. De
schubben zijn tamelijk klein, geheel glad en door de slijmerigheid der huid moeijelijk te zien. De zijstreep loopt van achteren naar voren, in eene regte lijn, tot tegenover het begin
van het tweede derde der borstvin en begeeft zich met eene korte,
maar veelal tamelijk sterke bogt naar den bovenhoek der kieuwopening. De rugvin heeft ongeveer 85, de aarsvin 70 stralen.
De grondkleur der bovendeelen, een hier en daar in het geel
trekkend roodachtig bruin, is over het geheel met donkerbruine
onregelmatige vlekken gemarmerd. De lippeil en de randen der
kieuwopening z\jn geelrood; de onderdeelen van den visch witachtig.
De tongschar bewoont de zandbanken langs de kusten der
Noordzee, sch ijnt echter onder de soorten te behooren, die
nergens in groote menigte voorkomen. Ook langs onze kust
wordt zij slechts in klein getal aangetroffen en, ofschoon
jaarlijks, echter niet geregeld en veelal in enkele voorwerpen
gevangen. De rijtijd heeft in de maand Mei plaats.

DE

LANGE SCHAR. PLEURONECTUS LIJlANDOIDES.

Het eenige, bovendien gedroogde en zeer slecht bewaarde
voorwerp van deze soort, hetgeen mij bekend is als afkomstig van onze kust, werd, vele jaren geleden, door
Zandvoortsche visschers gevangen, en den Heer TE1UIINCK
onder den naam van sc har r e ton g geb ragt. Wij hebben
reeds doen opmerken, dat deze naam, even als die van tongschar, vrij willekeurig door onze zeelieden op verschillende
soorten van sc h 0 11 e n toegepast wordt; daar onze visschers
no ook die soort, die wij de I a n geS c har noemen, daarmede
bedoelen, en aan HOU'fTUIJN (Nat. Hist" I, VII, blz. ~:n,
plaat 62, fig. I) onder den naam van scharretong eene gestreepte
verscheidenheid van de gewone tong verkocht werd, blijkt
uit het een en ander ten duidelijkste, dat deze beide na-
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men b\j onze zeelieden en kustbewoners geene streng bepaalde
beteekenis hebben, en dat zij, volgens het inzigt of de gewoonte van een ieder, gebruikt worden, om deze of gene der
aan onze kust zeldzaam voorkomende soorten, daarmede te
bestempelen.
De lange schar is vooral kennelijk aan hare nagenoeg geheel regte zijstreep. Zij heeft even als de schar zeer ruwe
schubben, maar eenen kleineren kop, en een veel langwerpiger ligchaam.
Het ligchaam van deze soort is lansvormig : zijne hoogte
gaat omstreeks twee en twee derde maal, en de kop vier
en een half maal in de lengte van het ligchaam, de staartvin
niet medegerekend. De schubben zijn aan haren rand van scherpe
punten voorzien, en derhalve voor het gevoel zeer ruw. De
zijstreep is nagenoeg geheel regt en klimt slechts van voren,
met eene niet noemenswaardige bogt, naar boven. De rugvin
heeft omstreeks 85, de aarsvin 64 stralen. Ue kleuren zijn
zeer eenvoudig: op de bovenzijde licht grijsachtig roodbruin,
op de onderzijde witachtig.
De lange schar bereikt ruim een voet lengte. Zij is niet
zeldzaam in den, Sund en het Kattegat, en wordt in alle jaargetijden aan de westkust van Zweden aangetrofl"en, waar zij
in April en Mei haren kuit schiet. Het voorwerp door BLOCH
beschreven, werd bij Helgoland gevangen. Aan on~e kust
schijnt de lange schar zeer zeldzaam voor te komen, en ook
aan de kusten van Engeland en de noordkust van Frankrijk werd zij slechts in klein getal waargenomen.
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C. Soorten met ver'lJckeidene nJen van lange puntige tanden
in de kaken en ee'lle, even allJ bij de orulerafdeeli'llg der
ackollen, alecktlJ tot boven ket oog verlengde rugvin. Zij
hebben geene tanden in het gehemelte. Wij hebben in
onze zeeën slechts eene soort van deze onderafdeeling,
aan welke men den geslachtsnaam van Pleuronectea laat,
ofschoon· CUVIER hem door dien van Hippog1088U8 deed
vervangen. Het is

DE

HE ILB OT. PLE URON E CTE S H IPPOG LU S SUS.

(Plaa( 15, fig. 1.)
De Hei lbo t, door de nieuwere natuurkundigen HippoglolJlUI vulgaria en H. ma:eimua genoemd, is onder alle inheemsche
platvisschen, behalve hare lange puntige tanden, dadelijk te
herkennen aan hare staartvin die, in plaats van afgerond, uitgesneden of. :O.aauw gevorkt is. Zij is regtseh, even als de soorten van de onderafdeeling der schollen, en hare gestalte is,
ofschoon ruitvormig even als bij de schol, de bot en de schar,
ech~er veel langwerpiger.
Het ligchaam, zonder de vinnen, is eigenlijk lansvormig ; daar
echter de rug- en aarsvin in het midden aanzienlijk hooger zijn
dan aan de beide einden, zoo verkrijgt de geheele visch hierdoor
eene eenigzins ruitvormige gestalte. De mondopening is, zoo
als bij de afdeeling der grieten, ruim: de tanden zijn naar
evenredigheid, aanzienlijk langer dan bij eenige andere soort van
inheemsche platvisschen. De schubben zijn langwerpig, dun en
glad. De zijstreep maakt boven de rugvin ee~e zeer groote bogt.
De rugvin heeft ongeveer 100, de aarsvin 80 stralen. De kleuren
zijn eenvoudig: op de bovendeelen licht of grijsachtig bruin,
op de onderdeelen witachtig.
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De heilbot is de grootste soort van platvi!!lch van ons werelddeel, en misschien van den geheclen aardbol; vermits zij veelal
.drie tot vier, somtijds vijf, ja zelfs zes voet lengte bereikt, en er
somtijds van zeven voet lengte en ruim drie honderd pond
zwaarte aangetroffen worden. Het vleesch van de heilbot is
wit en hard, maar eenigzins droog, en wordt derhalve op
vele plaatsen minder geschat dan dat van de tarbot.
De heilbot bewoont voornamelijk de noordelijke gedeelten
van de Noordzee en den Atlantischen Oceaan, en komt in de
Oostzee niet voor. Zij is menigvuldig aan de kusten van New}'oundland, Groenland en IJsland, aan die van de Fä.r- en Orkneyeilanden, en aan de Westkust van Scandinavië tot in het Kattegat, komt echter in de zuidelijke streken der Noordzee, en
ook aan onze kusten, in naar evenredigheid, kleiner getal
voor. De heilbot houdt zich bij voorkeur op modder- en kleigronden op, leeft gedurende den winter in de diepte, maar
nadert veelal reeds vroeg in het jaar de kusten. Zij verslindt
allerlei andere visschen, krabben en andere kreeft dieren , weekdieren, en spaart, bij gebrek aan ander voedsel, hare eigene
soort niet. De rUtijd heeft in den zomer, op rotsachtige of
zandige gronden plaats.

DE TONGEN. SOLEA.

De T 0 11 gen zijn voornamelijk van de schollen onderscheide~ door hare halvemaanvormige, onder de afgeronde snuit liggende mondopening, door dat de kaken slechts aan de onderzijde
van den visch met tanden gewapend zÜn, en dat hare rugen aarsvin tot aan den wortel der staartvin loopt. De gestalte
van haar ligchaam is meestal zeer langwerpig eirond: van daar
haar naam van tong. Wij hebben in onze zee slechts eene soort
van dit geslacht. Dit is
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DE TON G.

SOl. E A

V U L G A RIS.

(Plaat 14, fig. 5.)
De Ton g, Pleuronectea aolea van LINNÉ, is door middel
van voornoemde kenmerken. dadelijk van alle onze overige
platvisschen te onderscheiden. Zij behoort onder de regtsche
soorten, ofschoon men ook voorbeelden heeft van linksche
voorwerpen. Hare geheele lengte bedraagt een tot allderhalven,
ja zelfs twee voet. De hoogte van het ligchaam evenaart ongeveer een derde zijner lengte. met uitzondering der staartvin,
en de kop neemt een vijfde van deze lengte in. De kop is
zonder lijsten, en de snuit van voren sterk afgerond. De kleine
halvemaanvormige mondopening ligt onder dezen afgeronden
snoit, en hare kaken zijn slechts aan de onderzijde van den
visch met tanden gewapend: deze zijn talrijk en klein. Het
onderste oog staat digt bij den mondhoek. De rugvin begint
een weinig v66r het bovenste oog, strekt zich naar achteren
tot aan den wortel der staartvin uit, en heeft omstreeks 80
stralen. In de aarsvin zijn er 65 aanwezig. De staartvin is
afgerond. De schobben zijn klein, en haar buitenrand is met
fijne, harde puntjes bezet, weshalve de visch voor het gevoel
zeer ruw is. De zijstreep is regt, en kl!mt naar voren een
weinig in de hoogte. De bovenzijde van den visch is min of
meer grijsachtig donkerbruin, de onderzijde is witachtig, de
achterhelft der borstvinnen zwart en de iris van het oog geel.
De tong wordt nagenoeg in alle zeeën om Europa, zelfs
in de Oostzee, aangetroffen, en is als een fijn ge regt overal
zeer gezocht; zij is aan onze kust zeer menigvuldig. De wijfjes zijn reeds in Maart vol kuit. Volgens YARREI.I. heeft dit
aan de kust van Engeland reeds in het laatste gedeelte van
}'ebruar~j plaats, terwijl de tong, volgens EKSTRÖll, aan de
kust van Scandinavië eerst in het einde van Mei, en bet begin van Junij haren kuit schiet.
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De bewoners van Katwijk en Noordwijk onderscheiden de
tong, naaI' hare grootte, in g ro 0 t e of Noord s c he ton g,
Lassen en Baktong.

DE NAALDVISSCHEN.
(S Y N G NAT H J.)
De N a a I d v i s s c hen vormen eene geheel afgezonderde
groep van visschen. Zij zijn klein; hun ligchaam is langwerpig,
veelal zelfs steelvormig en met eene soort van pantser bekleed,
hetgeen uit hoekige, door het huidvlies vereenigde beenstukken
zamengesteld is; hun snuit heeft de gedaante van eene buis,
aan wier einde zich de kleine tandenlooze mondopening bevindt
het kieuwdeksel is door een huidvlies gesloten, hetwelk slechts
naar boven door de kleine kieuwopening doorboord is ; de
kieuwen zelfs hebben eene geheel andere gedaante dan bij de
overige visschen, doordat zij, in plaats van kamvormig te
zijn, zich voordoen als kleine, ronde, paarsgewijze over de
kieuwbogen verdeelde bundels. Deze vischjes hebben eene groote,
maar zeer dun vliezige zwemblaas, en bieden, ten opzigte hunner
voortteling, het zeer merkwaardige verschijnsel aan, dat de
mannetjes de kuit, in slijm of vliezen gehuld, onder den buik
of den staartwortel, welke deelen tot dit einde veelal aan weêrszijde
van een huidzoom voorzien zijn, ronddragen, totdat de vischbroed uitkomt, die ook naderhand nog geruimen tijd in dit
verblijf eene schuilplaats zoekt. Deze vischjes leven in de zee,
sommigen ook in den mond der rivieren. Zij voeden zich met
wormen, allerlei jonge of kleine zeedieren, en vischkuit of
vischbroed.
In de zeeën van ons werelddeel leven twee vormen dezer
familie. De eene, die der Zee p a ar dj es, Hippocampu8, vooral
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. kennelijk aan eenen omgekruld en grijpstaart en die de MiddellandtSche zee bewoont, werd zelfs aan de zuidkust van Engeland aangetroll'en, maar schijnt niet verder oostelijk door te
dringen, De tweede vorm is die der Zeenaalden, die bU ons
door verscheidene soorten vertegenwoordigd is,

DE ZEENAALDEN, SYNGNATHUa
De Zeenaalden, door onze visschers ook Windsteur
genoemd, zijn gekenschetst door eenen langen steelvormigen
romp, eenen nog langeren , zeer' puntig uitloopenden staart;
het gebrek aan buikvinnen, en somtijds ook aan borstvinnen,
de aarsvin en staartvin; en door eene gedeeltelijk of geheel
op den staart geplaatste rugvin. De kleine, aan het einde van
den buisvormigen snuit gelegene mond is naar boven gerigt.
Men treft deze visschen in de meeste zeeën aan. Aan onze
kust zijn mij slechts drie soorten bekend geworden, die tot
ue twee volgende ouderafdeelingen behooren.

A. Soorten met lJo'l'8tvinnen, eene 'Do/kamene 8taa'l't'Din, eene
zeer kleine aa'l'8vin, Haar romp is zeven kantig , de staart
in den beginne zeskantig en vervolgens vierkantig. Bij
de mannetjes ontwaart men aan de ondervlakte van
den staart, aan weêrszijde, een huidzoom , die tegen elkaAr
geplooid, eene soort van tasch vormt, waarin de eijeren
opgenomen worden.

DE GKOOTE ZEENAALD. SYNGNATHUS ACUS.

(Plaat 17, fig, 1.)
De G r oot e Zee n a a I ~ bereikt eene lengte van een tot
anderhalven voet, en haar romp is alsdan zoo dik als een
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manspink. Zij is gemakkelijk te herkennen aan haar lichtbruin,
van een twintigtal duidelijke, donkerbruine dwarsbanden voorzien ligchaam. De snuit is een derde langer dan de overige
kop, en de hoogte van den snuit bedraagt niet eens de helft
der grootste hoogte van haren kop. De rugvin is een weinig
korter dan de kop; zij heeft ruim 40 stralen, en de aars is
ongeveer onder haren vierden straal geplaatst. De zeer kleine
aarsvin wordt slechts door 4, en de kleine, waaijervormige
staartvin door 10 stralen ondersteund. Er zijn aan den romp
omstreeks 20, aan den staart 45 dwarse pantsers tukken aanwezig.
De groote zeenaald bewoont de oevers van het zuidelijke en
westelijke Europa, en de Noordzee tot aan de kust van Noorwegen. Zij is menigvuldig aan de Engelsche kusten, en komt
ook aan onze kust vrij algemeen voor. Zij voedt zich met allerlei
kleine wormen en weekdieren, jonge kreeftdiertjes , vischkuit
en vischbroed. Men ziet haar in het water allerlei houdingen
aannemen, haar ligchaam op allerlei wijze kronkelen en alle
mogelijke bewegingen maken. De jongen vinden nog geruimen
tijd, nadat zij uit het ei gekomen zijn, eene schuil plaats in
den staarttasch van het mannetje, waarin zij, als het ware. uitgebroed zijn, en het oude dier heeft veel zorg voor zijne jongen.
GRONOVIUS heeft ook de Trom pe t te r Zeen aa I d, 8!Jngnat!l.u8 t!JpMe onder de N ederlandsche soorten opgenomen. Intusschen
is mij déze soort aan onze kust nimmer onder het gezigt gekomen. Zij is gemakkelijk te herkennen aan haren hoogen en
grooten snuit, die nagenoeg even hoog als de overige kop, en
sterk zijdelings zamengedrukt is. Overigens is deze soort nog
verder verbreid dan de voorgaande, daar zij ook in de Oostzee
leeft, en aan de kusten van Scandinavië de gewoonste van alle
soorten is.
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DE KLEINE ZEEN AALD. SY NG N AT HU S ROS TEL LAT U S.

(Plaat 17, fig. 2.)
Deze soort werd door NILSSON, onder bovenstaanden latijnschen naam, en door KAUP onder dien van 8!1"gnatku8
Ouvieri beschreven. Zij heeft in het algemeen de gestalte
van de groote Zeenaald, en ook eene volmaakte staartvin en
kleine buikvinnen even als deze soort: maar zij bereikt slechts een
hal ven voet lengte; haar ligchaam, en vooral de staart zijn
slanker; de snuit is kleiner, dunner, en zijne lengte bedraagt
slechts de helft der lengte van den geheelen kop; de rugvin
is een derde langer dan de kop en heeft 35 stralen; zij is
op de bovendeelen bruin, somtijds met onduidelijke, donkere
dwarsbanden ; op de onderzijde witachtig.
Zij wordt aan de westkust van Scandinavië aangetroffen, en
komt ook vrij algemeen, ofschoon in klein aantal, aan onze
kust voor, waar zij, bij het visschen op garnalen, met de saaijen
aan het strand gebragt wordt.

B. 800rten zonder bor8tvin'llen en aar8vin ; met eene onvolkomene,
of in het gekeel geene 8taartvin; de M kanten van ket
ligckaam weittig uit8tekend. De mannetjes dragen den
kuit vrij, zonder huidlappen , in cellen op de onderzijde
van den romp, voor dell aars. De soorten dezer onderafdeeling vormen het ondergeslacht 8c!lphiru.

DE AD DER - ZEE N A A J. D. S Y N G NAT H U S A E QUO REU S.

(Plaat 17, fig. 8.)
Deze soort is gekenschetst door eene onvolkomene, slechts
door eenige, voor bet bloote oog niet zigtbare stralen onder-
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steunde staartvin, die de gedaante heeft van een eenvoudig zamengedrukt aanhangseltje van de staartpunt. Haar snuit is regt
en een weinig langer dan de overige kop. Het ligchaam is zeer
in de lengte gerekt; de staart is buitengewoon dun en een
weinig langer dan het overige ligchaam. De aars ligt onder het
laatste vierde der rugvin. die omstreeks 40 stralen heeft en
de helft langer is dan de kop. De bruingele grondkleur wordt
afgebroken door zwarte met wit gezoomde dwarsstrepen. De
iris van het oog is geel.
Deze soort bereikt ruim anderhalven voet lengte. Zij wordt,
met de kleine Zeenaald, aan onze kust gevangen, komt ook aan
de westkust van Scandinavië en, behalve in de Oostzee, in
de meeste zeeën van Europa voor.
Twee andere soorten dezer onderafdeeling, van de kusten
van Engeland en de westkust van Scandinavië, zijn mij aan
onze kust nog niet onder het gezigt gekomen. Zij hebben echter in
het geheel geen staartvin en bereiken slechts een hal ven voet
lengte. De eene, 8y71gnatA.u8 opA.idion, heeft eenen regten , de
andere, 8yngnatll,ua lumbriciformia, eenen opwaarts gebogenen
snuit.

DE KOGEL VISSCHEN.
(D IODONTES.)
De Kog e I v i ss c hen vormen eene eigene, scherp begrensde
familie. die eene menigte, gemakkelijk te vatten kenmerken
aanbiedt. Hun ligchaam heeft eene min of meer eironde, of kogel vormige gestalte, en hunne huid is, in plaats van met schubben,
met stekels of ruwe oneffenheden bezet. De vinnen hebben alle
zachte stralen; de buikvinnen ontbreken geheel en al. en er is
slechts eene, veelal tegenover de aarsvin geplaatste rugvin 'aan-
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wezig., De kleine, halvemaanvormige kieuwopening bevindt zich
voor den wortel der borstvinnen t en de fijne kamvormige kieuwen, aan weêrzijde slechts 3 in getal, zijn met hun kieuwvlies,
hetgeen door 5 stralen ondersteund wordt, geheel binnen deze
opening verborgen. T)e mondopening is zeer klein. Hunne kaken
zijn van voren met eene ivoorachtige, uit zamengesmoltene tandjes gevormde zelfstandigheid bekleed, en zij vertoon en zich als
eene soort van bek, die men, even als de tanden der Papegaaivisschen, met den bek der Papegl!'aijen kan vergelijken. Hun
geraamte blijft zeer lang kraakbeenig en verkrijgt eerst bij oude
voorwerpen, eenigzins de vasth!)id van dat der hardbeenige visschen. De meesten hebben ecne, van voren in twee lappen verdeelde zwemblaas zonder afvoeringsbuis. De wanden van hunne
maag zijn, bij de meesten, zeer dun en rekbaar, en zij kunnen
die door ingeslokte lucht zoo uitzetten, dat zij de geheele buikholte inneemt: hierdoor verkrijgt het ligchaam van den visch
eene min of meer kogelvormige gestalte, en drijft alsdan, door
zijne geringe zwaarte, van zelf op de oppervlakte van het water,
met den buik naar boven.
De kogelvisschen bewonen de zeeën der heete en warme luchtstreken, en slechts enkele voorwerpen van eenige soorten verdwalen somtijds aan de Atlantische kusten van Europa, terwijl
er slechts eene tot in de Noordzee schijnt door te dringen.
De kogelvisschen doen zich onder drie zeer verschillende
hoofdvormen voor. De eene dezer vormen, die der Eg e 1v i ss ch en of P e nn e v i s s chen, J)iotlon, heeft eene met penachtige stekels gewapende huid, en de tandbekleeding bestaat, in
elke kaak, slechts uit een stuk, hetgeen echter door eenen
grooten maaltandknobbel gevolgd wordt. Zij bewonen de zeeën
tusschen de keerkringen.
De tweede hoofd vorm , die der S t e keI b u i ken, Tetrotlon,
is gekenschetst' door kleine tot den buik en rug beperkte stekels, en doordat de zoogenaamde tanden, in het midden, in
tweeën gedeeld zijn. Van eene der soorten, tot dezen vorm be-
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hoorende, de Tetraodon Pe#1tantii, werden verscheidene voorwerpen aan de kust van Cornwallis waargenomen.
De derde en laatste vorm bevat die der M a a n v is s c hen,
en tot deze behoort de soort, welke men somtijds aan onze kust
vangt. Het is

DE

KAANVISCH. ORTHAGORISCUS

KOI.A.

(plaat 17, fig. 4.)
De Maan v i s c h is een, door zijne eigenaardige gestalte
en grootte, zeer in het oog vallende visch.
Zijn ligchaam heeft van ter zijde gezien de gedaante van
eene eironde schijf, wier achtereinde, tusschen de ver naar achteren
geplaatste rug- en aarsvin, door de st.aartvin omzoomd wordt.
De stralen van deze vin, slechts 12 in getal, zijn zeer onduidelijk en onder de huid verborgen, weshalve de vin zich eenvoudig voordoet als een dikke zoom. De rug- en aarsvin zijn
veel hooger dan lang; zij hebben de gedaante van eenen puntigen driehoek, en zijn ieder slechts door 15 stralen ondersteund. De borstvinnen zijn klein. Even als bij de Egelvisschen,
vormt elke kaak van voren slechts eene tand, maar deze wordt
niet door maaltandknobbels gevolgd. De huid is, in plaats van
Ulet pennen of stekels, waardoor de egelvisschen en stekelbuiken
gekenschetst zijn, slechts met kleine, harde en scherpe ligchaampjes bezet, welke haar ruw voor het gevoel maken. Deze en de
overige soorten van maanvisschen onderscheiden zich ook bovendien van de egel visschen en stekelbuiken , daardoor dat zij
geene zwemblaas hebben, dat hunne maag klein is, en dat Z\]
bun ligchaam niet kunnen opblazen.
De kleur van onzen maanvisch is een blaauwachtig grijs,
hetwelk op de onderdeelen in het witte overgaat. Zijn vleesch
wordt niet gegeten. Hij bereikt eene lengte van ruim vier voet,
en weegt alsdan omstreeks drie honderd pond.
.
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De maanvisch. die ook klompvisch, zwemmende kop
en zon n e v i s c h genoemd wordt, wordt aan de kusten van
Japan, in de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan
en van tijd tot tijd ook aan de kusten der Noordzee aangetroffen. Aan onze kusten verdwaalt hij slechts zelden; intusschen zijn mij verscheidene gevallen bekend, dat voorwerpen
aan onze kust of aan die der Zuiderzee gevangen werden. Intusschen schijnt de maanvisch overal slechts in klein getal
voor te komen, en in de Middellandsche Zee wordt de verschijning van een dezer visschen, aan de oppervlakte der zee,
door vele zeelieden als een voorteeken ~an storm of andere onheilen beschouwd, hetgeen hen dikwijls huiswaarts doet keeren.
De maanvisch voedt zich met zeewier. Over zijne levenswijze
en voortteling is niets bekend.
Eene andere, even groote soort van maanvisch, OrtluzgorüCU8 oblongU8, die echter een zeer langwerpig ligchaam heeft,
bewoont den Atlantischen Oceaan, en werd eenige malen aan
de westkust van Engeland waargenomen.

DE STE UREN.
(S T U RIO NES.)
De St e ure n zijn groote visschen met een langwerpig. dik
ligchaam, wier huid naakt en, in plaats van schubben, veelal
met grootere of kleinere beenstukken gewapend is; zij hebben
een en ronden, aan de onderzijde van den kop liggenden mond,
die vooruitgeElchoven kan worden; de tanden ontbreken meestal;
de staartvin is aan de onderzijde van den ~taart gehecht; de
aars ligt ver naar achteren; de borstvinnen zijn zeer laag geplaatst; alle vinnen hebben zachte stralen en het geheele geraamte is kraakbeenig; het kieuwvlies is van stralen ontbloot;
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zij hebben eene groote zwemblaas, en het spijskanaal is van
een spiraalvormig vlies voorzien. Zij naderen door hun kraakbeenig geraamte, hunne onder den staart vastgehechte staartvin en hunne gestalte in het algemeen min of meer tot de haaijen,
van welke zij echter, behalve vele andere bijzonderheden, afwijken door hunne losse, onder een gewoon kieuwdeksel verborgene kieuwen.
BÜ de eigenlijke steuren is de snuit driehoekig of puntig
en van onderen van eenige baarddraden voorzien; de kop is
met beenstukken gepantserd; de mond heeft iu het geheel
geene tanden en de gedaante van een en kringvormigen huidrand, die als een k ijker uitgeschoven kan worden; zij hebben, even als vele haaijen , aan weêrzijde achter liet oog, eene
kleine opening, die met de kieuwholte in verband staat;
het ligchaam is van vijf rijen. min of meer piramidevormige
huid beenstukken in de gedaante van schilden voorzien, te
weten eene langs den rug, eene aan weêrzüde langs de middellijn van het ligchaam, en eene aan weêrzüde van den buik.
Wij hebben, zoo als in het algemeen. in de zeeën ten noorden van het vasteland van Europa, slechts eene soort van dit
geslacht. Dit is

DE STEUR. ACIPENSER STURIO.

(Plaat 17, fig. 5.)
De St e TI r is een groote viseh. die acht tot tien voet lengte
bereikt, en alsdan eenige honderde ponden weegt. De snuit is
een weinig korter dan de overige kop, bij de jongen smal,
tamelijk puntig en een weinig opwaarts gebogen, bij de ouden
dikker, stomper en meer kègelvormig; men ontwaart op de
onderzijde, in het midden 4 tamelijk korte voeldraden. De
mond ligt onder den kop, een weinig meer achterwaarts dan
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de oogen. De romp is meer dan tweemaal langer dan de staart.
De aarsvin en de boikvinnen zijn klein; de van boven uitgeholde rogvin is een weinig grooter en haar achtereinde staat
tegenover het begin der aarsvin; de staartvin vormt in den
beginne eenen hoekigen lap en verloopt vervolgens in een smallen
zoom. De stralen in alle vinnen zijn, na~r evenredigheid der
geringe grootte van deze bewegingswerktuigen, buitengewoon
talrijk. De gekielde schilden van het ligchaam zijn ten' getale
van ] 1 langs den rog, van 26 langs elke zijde van het ligchaam. De buik is zilverachtig wit, de overige deelen zijn
bruinachtig, hetwelk zich echter op de schilden zeer licht vertoont.
De steur komt in de zeeën om Europa, tot in de Oostzee
voor. en ofschoon hij niet zeldzaam is. behoort hij echter op
de meeste kusten en rivieren, even als bij ons. onder de visschen, die slechts enkel en van tijd tot tijd gevangen worden.
De voortteling heeft in den winter, in het zoete water plaats;
de steur begeeft zich tot dat einde in de groote rivieren,
en zwemt dikwijls even ver opwaarts als de zalm. in den Rijn
b. v. tot Schafhausen. De eijeren hebben de grootte van hennipzaad en zUn zwart van kleur. Zijn vleesch wordt bij ons weinig
geschat. Hij voedt zich voornamelijk met visschen, en is een
geweldige vijand der haringen. wier scholen hij vervolgt.
Men weet, dat de gezouten kuit van den steor, maar vooral van
de soort door de Doitschers HaUIJen genoemd (Acipen861' kU80),
die in de Zwarte en Kaspische zee voorkomt en wier gedroogde
zwemblaas den vischlijm levert, voor eene in vele landen gezochte lekkernij gehouden wordt, bij ons echter niet geschat is.
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DE HAAIVISSCHEN.
(SQ U ALl.)

De H a a i v i s sc hen behooren onder de kraakbeenige visschen. Zij hebben een langwerpig, dik, veelal min of meer
rolvormig en flaauw driehoekig ligchaam, met eenen naar voren
afgeplatten kop en eenen sterk ontwikkelden staart, welks vin
in verscheidene lappen verdeeld, en grootendeels aan zijne ondervlakte geplaatst is. Er zijn steeds borst- en buikvinnen, en
bij velen ook eene aarsvin en twee rugvinnen aanwezig. Men
merkt aan weêrzijde 5, zeldzaam 6 of 7 kieuwopeningen , in
de gedaante van dwarsspleten , zonder kieuwdeksels op. De
neusgaten en de mond liggen aan de onderv lakte van den
kop. Laatstgenoemde doet zich als eene dwarse opening voor.
De kaken zijn met eene of meer rijen van driehoekige, zijdelings afgeplatte, scherpe tanden gewapend. Hunne huid is ruw,
en, in plaats van schobben, veelal van enkele harde, somtijds
stekelachtige ligchaampjes voorzien. Zij hebben, behalve de gewone oogleden, somtijds nog een binnen-ooglid. Men merkt bij
velen, aan weêrzijde van den achterkop , eene opening op, die
met de mondholte in verband staat en water doorlaten kan:
deze openingen, die bij het bepalen der soorten en geslachten
van gewigt zijn, worden locht- of spuitgaten genoemd. De mannetjes zijn uiterlijk kenbaar door roedevormige aanhangsels.
De wijfjes der meeste soorten brengen levende jongen ter wereld; die van andere soorten leggen eijeren, die, even als bij de
roggen, met eene hoornachtige, in vier tot draden verlengde
punten uitloopende schaal omgeven zijn. In hun darmkanaal
merkt men, zoo als dit ook b~j de roggen plaats heeft, een
spiraalvormig klapvlies op. Het vleesch der haaijen wordt gewoonlijk niet gegeten, ofschoon het, gerookt, zeer smakelijk
is. De huid gebruikt men tot het polijsten van hout.
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De haaijen zijn zeevisschen en over den geheelen aardbol
ve.rbreid. Somtijds zwemmen zij de groote rIVIeren op, zoo
ver of verder als de vloed reikt. Zij hebben een buitengewoon
taai leven, en zelfs de afgehakte kop der groote soorten kan
zich nog uren lang. bewegen en schade toebrengen. Onder
deze familie behooren de grootste van alle visschen, en vele
der groote soorten zijn als zeer verscheurende, vraatzuchtige
en veelal gezellig levende dieren gevaarlijk voor den mensch.
Zij zwemmen op hunnen buit toe, de rugvin meestal boven
het water houdende, en nemen, wanneer zij hem genaderd
zijn, een schuinschen draai, ten einde den naar onderen gerigten mond op zijde te doen komen, en daarmede een beet
toe te brengen, krachtig genoeg om de ledematen van het lijf
te scheuren, of het lijf zelfs in tweeën te deelen. Intusschen
zjjn er voorbeelden van lieden, die als geoefende zwemmers en
bekend met de gestadige en bedaarde beweging der haaijen,
even als met hunne wijze van aanvallen, niet alleen de beten
dezer dieren weten te ontwijken, maar zelfs met hen strijden
en ze overmeesteren kunnen.
Men kan de familie der haaijen, waaronder ook de zeeengels, hamer-haaUen en zaagvisschen behooren, onder een zestal
hoofdgeslachten brengen. Deze bevatten ongeveer een honderdtal
soorten, van welke door mij echter slechts vijf aan onze kust
zijn waargenomen.
Sommige schrijvers vermelden, wel is waar; nog twee andere
sQorten als inheemsch, en er is ook niets onwaarschijnlijks in
gelegen, dat dit zoo zijn kan; intusschen ontbreken tot
hiertoe nog geldige bewijzen. Deze beide soorten moeten de
zoogenaamde Jon a s-h a a i (Bqualua carchariaa) en de B I a a uwe
haai (Bqualua glaucua) zijn, beide behoorende tot de onderafdeeling van baaijen zonder luchtgaten. Soorten, welke dit kenmerk vertoon en , zijn mU uit onze zee nog niet onder het. gezigt
gekomen, en de onder dezen naam openlijk vertoonde, of ons
toegezondene haaijen van onze kust, waren steeds van l~cht-
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gaten voorzien en behoorden tot den zoogenaamden Ruwen
haai (8qualua galeua). Nadere onderzoekingen. met inachtneming van het kenmerk ontleend aan de luchtgaten, kunnen
alleen beslissen of voornoemde groote roofhaaijen , die voor
het overige uit den Atlantischen Oceaan ook somtijds aan de
westkust van Engeland en de noordkusten van Frankrijk
geraken. en die men zelfs aan de Belgische kusten wil hebben waargenomen, inderdaad onze kusten naderen. Opmerking
verdient het, dat ook aan de kusten van Scandinavië tot nog
toe geene soorten zonder luchtgaten werden aangetroffen,
en dat alle haaijen van deze streek, even als die van onze
zee, onder de soorten behooren, die luchtgaten en twee rugvinnen hebben.

DER 0 0 F - H A A IJ EN. S Q U A LUS.
Het geslacht der Roofhaaijen bevat de soorten, wier rugvin, (die intusschen bij sommige uitheemsche soorten ontbreekt)
tegenover de ruimte tUB6chen de borst- en buikvinnen geplaatst
is; wier vinnen niet van stekels voorzien zijn; die eene aarsvin en eenen afgeplatten kegeivormigen kop hebben.
De inheemsche soorten behooren onder de volgende onderafdeelingen.

A. Kaken met veracneidene "Jen van middelmatige, drienoekige,
aan den buitenkant met van inaneedjea voorziene tanden
g6fDapend. Ondergeslacht Galeu8.
DE RUWE HAAI. SQUALUS GALEUS.

(Plaat 18, fig. 1.)
De ruwe Haai, die door onze kustbewoners eenvoudig
H aai genoemd wordt, en bij de nieuwe natuurkundigen den

-.......

Digltized by

Google-

189

DE RUWE HAAI.

naam van Galeua cania of Gale1/,a 'Oulgaria draagt, bereikt ruim
5 voeten lengte, en is, behalve aan zijne tanden, voornamelijk·
kennelijk aan zijne kleur, zijne kleine buikvinnen, aarsvin en
tweede rugvin. en den driehoekigen lap, die de staartvin niet
slecht.s aan bet einde, maar ook aan haren wortel vormt. De
eerste rugvin heeft omstreeks de grootte der borstvinnen; de
tweede rugvin, die twee derden kleiner is, staat tegenover
de nog een weinig kleinere aarsvin, die de buikvinnen in
grootte gelijk komt. Het kleine luchtgat ligt acbter het oog.
De snuit is, zoo als gewoonlijk, afgeplat; van boven gezien
kegelvormig, ter zijde gezien, meer puntig. De hoogte der 5
kieuwopeningen bedraagt veel minder dan de helft der hoogte
van den kop. De bovendeelen van dezen visch zijn leikleurig
of donkergraauw. en min of meer in het blaauwachtige of bruinachtige trekkend: deze kleur gaat op de zijden in het zilveracbtige, en op den buik in het witte over. De iris van het oog
is geelacbtig zilverwit.
De ruwe haai bewoont de zeeën om Europa, schijnt echter
niet in de Oostzee voor te komen. In de Noordzee is hij niet
zeldzaam, maar toch minder algemeen dan in warmere streken.
Er worden vrij dikwijls, doch meestal enkele, voorwerpen door
onze zeelieden gedurende de visscherij langs de kust gevangen,
maar deze voorwerpen zijn veelal slechts anderhalf tot twee
voeten lang. Intusschen verkrijgen zij ook van tijd tot tijd oude
voorwerpen, vooral in den zomer, de wijfjes met 2,5 tot 30
geheel, of nagenoeg volwassene jongen in bet lijf. Deze soort
voedt zich met visschen en allerlei andere zeedieren.
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~ij de Roggen, met een plaveiael van kleine
platte tanden zonder plmten gewapend; neuagaten van
eene klep voorzien. Ondergeslacht Muatelua.

B. Kalcen, even ala

DE TOONHAAI. SQUAT.US MUSTEI.US.

(Plaat 18, fig. 4.)
De T 0 0 n h a a i is onder de inheemsche soorten zeer gemakkelijk te herkennen aan zijne tanden. Hij heeft overigens, wat
zijne gestalte betreft, zeer veel overeenkomst met den ruwen
haai; maar de driehoekige lap aan het begin der staartvin
ontbreekt; de buikvinnen, de aarsvin en de tweede rugvin zijn
naar evenredigheid grooter; laatstgenoemde vin is een weinig
meer naar voren geplaatst dan de aarsvin; de huid is gladder;
de zij streep is verheven als eene fijne lijst; de kleur der bovendeel en is lichter, parelgrijs en met ronde, witte vlekjes bezaaid,
die intusschen met den leeftijd verdwijnen of onduidelijk worden; de onderdeelen zijn geelachtig wit, en de geheele visch
is een weinig slanker en steeds kleiner.
De toonhaai , door de nieuwe natuurkundigen Muatelua vulgaria genoemd, bereikt twee tot drie voet lengte. Hij behoort
aan onze kust niet onder de zeldzame soorten, ofschoon hij er
niet in menigte gevangen wordt. Aan de kusten van Scandinavië en in de Oostzee schijnt hij niet voor te komen. Daarentegen is hij gemeen aan de kusten van het overige Europa,
werd ook aan de Kaap de Goede Hoop waargenomen, en behoort zelfs aan de kusten van Japan tot de. gewone soorten.
Hij houdt zich op zandbanken digt bij den grond op, voedt
zich voornamelijk met krabben, wier schaal hij met zijn tandplaveisel verbrijzelt, en het wij fje brengt, laat in het jaar, telkens een dozijn levende jongen ter wereld.
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C. Kieuwgaten zoo buitengewoon groot. dat zij zicn over net
grootate gedeelte der noogte van den nala uitatreUen.
Staartvin nalvemaanvormig. Kaken met talri,ike, kleine,
koniacne tanden gewapend. Ondergeslacht Selacne.
DER E U ZEN H A A I. S Q u A T, US M A X I MUS.

(Plaat 19, fig. 1.)
De Reu zen - h a a i is de grootste van alle visschen, vermits
hij dertig tot veertig, en somtijds nog veel meer voeten lengte
bereikt en vele duizenden ponden weegt.
Hij.is terstond aan het bovenvermeld onderscheidingsteeken
te herkennen. Overigens is zijn ligchaam zeer dik, de snuit is
buitengewoon kort; de spuitgaten liggen ver naar achteren, en
de staart is aan weêrzijde van eene kielvormige lijst voorzien.
De aars- en tweede rugvin zijn klein. De huid is dik en ruw
bij het aanraken. De kleur is een 'in het blaauwe spelend
bruinzwart.
De reuzenhaai bewoont de zeeën van het koude Europa,
en vertoont zich in den zomer en het najaar vrij algemeen
aan de kusten van Groot-Brittannië en Noorwegen. Aan onze
kust schijnt hij slechts hoogst toevallig te verdwalen. Voor zoo
ver mij bekend is, had dit slechts eens en wel in 1821 plaats,
toen er aan onze kust een jong voorwerp van ruim zeven en
een halven voet lengte gevangen werd. Het grootste, aan de
kusten van Engeland waargenomen voorwerp. had eene lengte
van 36 engelsche voeten. Aan de kust van Noorwegen, waar
hij in den zomer, even als de walvisch, met harpoenen gevangen
wordt, met het doel om, vooral uit de lever, traan te koken,
neemt men gewoonlijk veel grootere voorwerpen waar dan de
lengte der bij deze vangst gebruikelijke schuiten, die ongeveer
40 voet bedraagt, hetgeen ook daaruit blijkt, dat men met de
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lever van zoodanige voorwerpen 10 tot 14 tonnen vult. Volgens de vroegere berigten , door geloofwaardige getuigen aan
den bisschop GUNNER gedaan, werden aan de kust van Nordland somtijds voorwerpen van ruim 70, en zelfs van meer dan
100 voet lengte gevangen, en eerstgenoemden leverden 15, laatstgenoemden 24 tonnen lever.
Aangaande de levenswijze van dezen visch is weinig, omtrent
zijne voortteling niets bekend. Men zegt, dat hij zich van kwallen,
zeesterren, zeeëgels en allerlei andere lagere diersoorten voedt,
en PENNANT is van meening, dat hij zeeplanten eet. Men beweert algemeen, dat hij weinig verscheurend en voor den mensch
niet gevaarlijk is. Zijne bewegingen zijn langzaam, maar wanneer hij door harpoenen getroffen is, snelt hij met buitengewone kracht en spoed weg. Bij het zwemmen houdt hij
de rugvin en dikwijls ook een gedeelte van den rug boven
het water. Bij zonneschijn ziet men hem dikwijls zonder beweging aan de oppervlakte der zee liggen, en hij is alsdan
veelal zoo weinig schuw, dat men hem met de booten naderen
en zelfs aanraken kan, zonder dat hij tracht te ontvlugten.
DE D OOR N - H A A IJ E N. SPI N A X.

De Doornhaaijen zijn daardoor gekenschetst, dat zij in den
regel geene aarsvin hebben, en dat hunne rugvinnen van voren
gewoonlijk met eenen grooten doom of stekel gewapend zijn.
Wij hebben in ·onze zee slechts eene soort van dit geslacht.
Dit is
DE DOORNHAAI. SPIN.A.X AC.A.NTHI.A.S.

(Plaat 18, fig. 3.)
De Doornhaai, veelal ook Speerhaai, door

LINNÉ

8'1.ua-

lU8 acantM,a8, en door de nieuwere natuurkundigen veelal
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.ÁcantllifU vu.lgaria genoemd, is dadelijk onder alle inheemsche

soorten van haaijen te herkennen aan den stekel, waarvan de
rugvinnen van voren voorzien zijn, en aan het gebrek eener
aarsvin. Zijne gestalte wijkt in het algemeen weinig af van die
van den ruwen- en toon-haai, maar hij is ranker en de staartvin loopt puntiger uit. De luchtgaten zijn grooter en hooger
geplaatst, dan bij de voorgaande soorten. De kaken zijn met
verscheidene rijen van tanden gewapend, die horizontale, buitenwaarts gerigte punten en snijdende kanten hebben. De kieuwopeningen zijn niet groot en worden naar voren kleiner. De
onderdeelen van dezen visch zijn wit, de bovendeelen roodachtig
grijsbruin, en met lichte vlekjes, die echter met den leeftijd
onduidelijk worden, en gedeeltelijk of zelfs geheel verdwijnen.
De Doornhaai behoort onder de kleine soorten, vermits hij
veelal niet meer dan twee voet lengte bereikt. Hij bewoont de
zeeën om Europa, wordt ook somtijds in de Oostzee aangetroffen, en komt ook aan de kusten van Japan voor. Hij is
de gemeenste haai in de Noordzee; leeft gezellig, wordt, door
stormen, somtijds bij dui zenden, aan onze kusten geworpen,
en is door de visschers, voornamelijk bij de haringvisscherij,
zeer ongaarne gezien, daar hij de netten met zijne stekels verscheurt. Drt wapen gebruikt hij ook tegen zijne vijanden, welke
hij daarmede verwondt door het ligchaam te krommen, als
het ware, gelijk een boog te spannen en het vervolgens plotselings nit te strekken, terwijl de visch zelf vooruitschiet.

DE HONDSHAAIJEN. SCYLLIUM.
De Ho 11 d s h a a ij en onderscheiden zich van de overige haaijen
door hunne, achter de buikvinnen geplaatste eerste rugvin, door
hunnen dikken en afgeronden snuit, en dat zij eijeren leggen,
even als de roggen, en niet de jongen levendig ter wereld brengen, gelijk de overige haaijen. Het binnen ooglid ontbreekt.
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Zij hebben luchtgaten; hunne neusgaten zijn van kleppen voorzien; hunne tanden zijn niet. groot en op verscheidene rijen
geplaatst, en hun ligchaam is veelal zeer in het oog vallend
gevlekt en gestreept. De hiertoe behoorende soorten bereiken
geene aanzienlijke, veelal 2 tot :3 voet, lengte. Wij hebben er
in onze zee slechts eene. Dit is

DE HO N D S H A A I. SC Y ], T, I U M CA N I CU], A.

(Plaat 18, fig .. 4.)
De Ho n d S h a a i, door LINNÉ Squalu8 canicula genoemd,
draagt aan onze kust gewoonlijk den naam van As sc hel h a a i,
ook ha s c h h a a i of ase h h a a i, ofschoon onze strandbewoners
daarmede in het algemeen alle gevlekte haaijen bestempelen.
Hij is, behalve door de voornoemde kenteekenen, gemakkelijk
van de overige inheemsche haaijen te onderscheiden door zijne
kleuren en hare verdeelingj door zijne groote, afgeronde borstvinnen, en dat de vinnen in het algemeen aan haren buitenrand in plaats van uitgehold, regt of een weinig afgerond
zijn. De staartvin is aan haar einde als regt afgesneden. De
tweede rugvin is meer naar achteren geplaatst dan de aarsvin,
en de eerste rugvin', die de tweede slechts weinig aan grootte
overtreft, begint tegenover het einde der buikvinnen. De snuit
is eenigzins afgeplat en stomp kegelvormig. De tanden der
bovenkaak hebben aan weêrzijde eene, die der onderkaak twee
. punten. De huid is met scherpe, met de punt naar achteren
gerigte korreltjes bedekt. De kop, romp, staart, gelijk ook
de borst- en buikvinnen zijn op de onderzijde wit; de overige
deel en van den visch zijn licht roodachtig, met donkere roodachtige vlekjes bezaaid.
De hondshaai bereikt eene lengte van twee tot twee en een
hal ven voet. Hij bewoont de zeeën om Europa, schijnt echter
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niet tot in de Oostzee door te dringen. Hij behoort aan onze
kust tot de gewone soorten, komt echter niet in groot getal
voor. ZUn voedsel bestaat in kleine visschen en kreeftdieren.
De eijeren zijn in eene zwarte, hoornachtige schaal gesloten,
die de gedaante van een zeer langwerpigen vierhoek heeft,
wiens hoeken in zeer lange, gekronkelde draden uitloopen.
GRONOVIUS geeft ook Scyllium catulU8 op, als somtijds aan
onze kust voorkomende. Ik heb er dezen viseh, die grootere ,
zwartere vlekken, maar overigens de grootste overeenkomst
met onzen hondshaai heeft, niet aangetroffen.

DE ZEE ENG EL S. S Q U A TIN A.
De Zee ë n g el s zijn op eene zeer in het oog vallende w,jze
gekenschetst dOQr hunnen afgeplatten romp, hUllnen buitengewoon
breeden platten, van voren als afgebakten kop; hunne zeer groote
zijwaarts gerigte borst- en buikvinnen, en hun wijden, aan het·
einde van den kop liggenden muil. De eenige van dit geslacht
bekende soort is

DE ZEE ë N GEL. S Q u A TIN A A N G E J. U

s.

(Plaat 19, fig. 1.)
De Zee ë n gel, ook Squatina vulgaria en door LINNÉ Squalua
aquatina genoemd, draagt aan onze kust veelal ook den naam
van schoorhaai.
Deze zonderlinge visch bereikt gewoonlijk twee tot drie voet
lengte, ofschoon men er somtijds aantreft, die het dubbele van
deze grootte hebben. Zijn afgeronde staart is, langs de bovenlijn ,van twee kleine rugvinnen, en aan het einde van de, door
eene flaauwe insnede, in twee lappen verdeelde staartvin voor-
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zien, van welke de onderste langer is dan de bovenste. De
aarsvin ontbreekt. De buikvinnen zijn zeer groot, en verLoonen
zich als groote, horizontale, aan de zUden van denbuik gehechte
lappen. On middel ijk voor de buikvinnen liggen de nog grootere, eveneens vleugelachtige, zijdelings ,uitstekende borstvinnen,
die zich tegen de zUden voor den achterkop aansluiten, en wier
achterste lap de buikvinnen gedeeltelijk overdekt. De kop heeft
de gedaante van eene dikke schijf, die van voren als regt afgehakt verschijnt. De snuit is zeer kort, en veel breeder dan
lang. De tamelijk kleine oogen zijn sterk naar boven gerigt,
even als de groote, halvemaanvormige luchtgaten, die op
eenen niet zeer grooten afstand achter de oogen geplaatst zijn.
De vijf kieuwopeningen liggen aan weêrzjjde tusschen den achterkop en den wortel der borstvinnen, en zijn slechts door
vliezen van elkaA.r gescheiden. De neusgaten zijn van in franjen verdeelde kleppen voorzien. De mond vormt aan het einde
van den snuit eene wijde dwarsspleet , die zich aan weêrzijde
tot tegenover de luchtgaten uitstrekt. De kaken zijn met puntige tanden gewapend. De visch is op de onderzijde glad en
vuil wit; op de bovenzijde is de huid ruw door talrijke puntige
korreltjes, van een roodachtig bruin in verschillende schakeringen I en dikwijls I vooral bij de. jonge voorwerpen, hier en
daar van onregelmatig verdeelde, witachtige vlekjes voorzien.
De zeeëngel is een gewone visch in de zeeën van Europa,
schijnt echter noordoostelijk niet tot aan de kusten van Scandinavië en in de Oostzee door te dringen. Hij wordt ook aan
de kusten van Japan aangetroffen. Aan onze kust behoort hij
geenszins onder de zeldzaamheden, wordt er echter niet in
menigte gevangen. Hij voedt zich voornamelijk met jonge
platvisschen. Het wijfje brengt hare jongen levend ter wereld,
en wel in den zomer.
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DER OH V I S S C HEN.
(R A.J A E.)

Deze visschen hebben, even als de haaivisschen, een kraakbeenig geraamte, eenen dwarschen , aan de onderzijde van den
kop liggenden mond, en vrije, spleetvormige kieuwopeningen ;
maar zij onderscheiden zich van deze door de groote borstvinnen, die den geheelen kop en romp omzoomen, waardoor deze
deelen de gedaante verkrijgen van eene groote, afgeplatte,
min of meer ruitvormige schijf. De oogen en, digt achter deze,
de ruime luchtgaten, die steeds aanwezig zÜn, liggen op de
bovenzijde van den kop; de kieuwopeningen , 5 paar in getal,
steeds op de onderzijde. De aarsvin ontbreekt, en de rugvinnen zijn steeds op den staart geplaatst; maar bij sommige
soorten zijn noch de rugvinnen, noch eene staartvin aanwezig.
Daarentegen is de staart, op de bovenzijde, dikwijls met eenen
doorn gewapend. De mondopening heeft de gedaante eener
dwarsspleet , en de kaken zijn met een plaveisel van tanden
gewapend, die somtijds, naar mate van de sekse, den leeftijd,
of ook toevallig, allerlei verscheidenheden aanbieden. De kraakbeenige ring, die de borstvinnen ondersteunt, is van boven
aan de wervelkolom bevestigd. De mannetjes hebben, even als
die der haaijen, aan de buikvinnen, roede-achtige aanhangsels,
weshalve zij, voornamelijk die van den gewonen rog, door onze
kustbewoners d r i est a art genoemd worden, en er heeft bij
deze visschen ook eene wezenlijke paring plaats. De eigenlijke
roggen leggen eijeren, die elk afzonderlijk in eene ohoorÎlachtige schaal, in de gedaante van een langwerpig vierkant met
puntig verlengde hoeken, ingesloten zijn. De overige soorten
zijn levendbarend. Zij worden in alle zeeën aangetroffen. Uit
de huid wordt segrijn gemaakt, of men gebruikt ze ook, gelijk
die der haaijen , tot het gladmaken van hout of ivoor.
14
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Wij hebben in onze zeeën, slechts de twee volgende geslachten dezer familie.
DE

ROGGEN. RAIA.

Het ligchaam der Rog gen doet zich van onderen of van
boven gezien, voor als eene ruitvormige schijf, waaraan van
achteren de tamelijk dunne, het overige ligchaam omstreeks in
lengte evenarende staart zit, die van onderen en boven gekield, digt bij zijn einde, van twee kleine rugvinnen. en
aan zijn einde zelve, ten minste bij onze inheemsche soorten, van eene kleine staartvin voorzien is. De buikvinnen zijn
ieder in twee lappen gesplitst. In den rijtijd hebben de mannetjes, op de bovenzijde der schijf, veelal langs den voorrand
der borstvinnen korte, doch dikke doornen. Dit zijn de eenige
rogvisschen, die eijeren leggen. Zij bewonen alle zeeën. In
onze zeeën worden slechts vier soorten aangetroffen. Het zijn
de volgende.

DER 0 G. B..A. I A

C L A V .A. '1' A.

(Plaat 20, fig. 1.)
Dit is de gewone soort in onze zee, en zij wordt door
onze kustbewoners eenvoudig Rog of Stekelrog, door sommige natuuronderzoekers Raja ruhU8 genoemd. Zij is voornamelijk daardoor gekenschetst, dat zoowel de boven- als ondervlakte van haar ligchaam met harde en puntige doorntjes
bezaaid is. De staart is bovendien van drie rijen groote doornen voorzien, van welke de middelste tot over het achterhoofd voortloopt. Men ontwaart ook dikwijls zoodanige . groote
doornen op andere plaatsen van het ligchaam, en het gebeurt somtijds, dat in den paartijd het geheele ligchaam met
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buitengewoon groote doornen, die op eenen breeden voet zitten, bedekt is. De mannetjes hebben puntige, de wijfjes platte
tanden. De onderdeelen van den visch zijn witachtig; de bovendeel en olijfgroen, hetwelk op den rand der schijf allengs
in het bruine overgaat, en dan eens door bruine met wit,
dan eens door lichte met bruin olll~oomde vlekken afgebroken
wordt, onder welke men dikwijls, op de borstvinnen digt
achter het achterhoofd, eenige grootere ontwaart.
Deze soort bereikt ~ewoonl ij k, den staart medegerekend ,
ruim anderhalven voet lengte en de schijf heeft alsdan meer
dan een voet breedte. Zij bewoont de zeeën om Europa, komt
echter niet in de Oostzee voor; aan onze kust is zij zeer algemeen. Zij wordt veel gedroogd, maar ook versch gegeten, is
echter weinig geacht; zij is het best in de laatste maanden van
het jaar. Onze visschers koken uit de lever traan, die zij als
lampolie gebruiken. Het wijfje legt hare eijeren in den zomer
op zandbanken: De rog voedt zich met allerlei andere visschen,
voornamelijk platvisschen, schelpdieren en kreeftdieren.

D E G 1• .A D D lil ROG. R.A l.A .A S TER I .A S.

(Plaat 20, fig. 2.)
Deze soort, ook Raja maculata genoemd, heeft veel overeeukomst met de gewone rog; maar de huid harer onderdeelen
is geheel glad, en ook die der bovendeelen is, behalve de
groote doornen van den staart, van de ruglijn , eu verscheidene
rijen van kleinere doornen langs den voorrand der schijf, nagenoeg geheel glad; de tauden zijn bij beide seksen puntig,
en de bovenzijde is geel- of roodachtig grijsbruin, met vele
kleine, ronde, donkere vlekken.
De gladde rog bewoont dezelfde zeeën als de gewone rog,
schijnt echter oostelijk niet tot aan de kusten van Scandinavië
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voor te komen. Hij wordt met de gewone rog. op de zandbanken langs onze kust gevangen, echter in, naar evenredigheid
klein getal.

DES P lEG E T. ROG. BAl A M I RAL E T U s.

(Plaat 20, fig. 3.)
De Spi eg e Ir 0 g heeft, even als de gladde rog, de onderzijde
van de schijf glad, en op de gladde bovenzijde ontwaart men eveneens, veelal en wel bij de mannetjes, langs den voorrand Jer schijf
of ook binnen hare zijdelingsche hoeken, verscheidene rijen
van kleine doornen. De groote doornen van den staart zijn
aanwezig, maar de rij van de ruglijn verdwijnt veelal vroegtijdig. De tanden zijn bij de oude mannetjes puntig; bij de
wijfjes en jonge mannetjes plat. De onderdeelen zijn wit; de
bovendeelen geelbruin, met talrijke kleine ronde vlekken en
twee, zeldzaam vier, groote, ronde, blaauwe, met zwart en wit
omzoomde vlekken aan weêrzijde van den rug, en een weinig
digter bij den achter- dan bij den zijrand der schijf geplaatst.
De spiegel rog is zeer zeldzaam aan onze kust. Zij wordt ook
niet opgenoemd onder de Scandinavische visschen. Aan de kusten
van Engeland is zij vrij algemeen, en in de Middellandsche
Zee menigvuldig.

DE VLEET. BAJA BATIS.

(Plaat 21, fig. 1.)
De Vleet is onder de inheemsche roggen gemakkelijk te
herkennen aan haren, aan het einde versmalden en puntig verlengden snuit, aan de zwarte stipjes, waarmede de onderdee-
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len, vooral naar voren, als bezaaid zijn, en aan bare grijsgele,
op de onderzijde vuil grijze kleur. De tanden zijn bij beide
seksen puntig. De huid is ruw door zet'r fijne, scherpe en
puntige stekeltjes, en aan den staart ontwaart men drie rijen
van doornen.
De vleet is eene groote soort, wier schijf tot vier voet breedte
bereikt. Zij wordt in de Noordzee en in het noordelijke gedeelte van den A tlantischen Oceaan tot Noord· Amerika aangetroffen. Zij voedt zich met allerlei soorten van visschen, met
kreeft- en andere zeedieren der lage klassen. Zij wordt algemeen langs onze kust aangetroffen. Haar vleesch wordt
niet geacht.
DE PIJLSTAART-ROGGEN. TRYGON.

De P ij I sta art rog gen zijn vooral daardoor gekenschetst,
dat haar staart op de bovenzijde met een of twee, van wet'lrhaakjes voorziene stekels gewapend is, en dat hare buikvinnen
niet in tweeën verdeeld zijn. De staart doorn wordt, wanneer
hij afbreekt, door eenen nieuwen vervangen, die dikwijls bij
voorraad, ofschoon nog in geringe mate ontwikkeld, voor den
volkomen doorn te zien is. Deze stekels dienen aan wilde volkeren
als pijlpunten, en dit was reeds het geval bU de oude Grieken.
De verschillende soorten van dit geslacht worden, naar mate van
haren vorm, dien van den kop en de wUzigingen welke de vinnen
van den staart ondergaan, in verscheidene ondergeslachten gebragt. Aan onze kust komt slechts eene soort van dit geslacht
voor. Het is
DEP Il J. STA ART - ROG. TRY G 0 N PAS TIN A CA.

(Plaat 19, fig. 3.)
De Pijlstaartrog, die door onze kustbewoners eenvoudig
p ij Is ta a rt genoemd wordt, heeft in het algemeen de gedaante
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der gewone roggen; maar de helft der schUf, gelegen voor hare
zijdelingsche hoeken, is aanzienlijk grooter dan de achterhelft ;
de buikvinnen zijn niet in tweeën verdeeld. en de staart is
geheel en al afwijkend, vermits hij langer, donner, van eenen
stekel, en in plaats van vinnen, van een zeer klein huidvlies
voorzien is. De lengte van dit ligchaamsge deelte bedraagt meer
dan de helft van die der schijf; op de bovenzijde, omstreeks
aan het begin van het tweede derde zijner lengte, ontwaart
men eenen stevigen • beenigen. aan beide zijden van weerhaakjes
voorzienen doorn, die een derde of een vierde der lengte van
den staart bereikt; van hier af loopt dit gedeelte, allengs dunner
wordende, in eene zweepachtige punt uit; vinnen zijn aan den staart
niet aanwezig, maar men ontwaart, langs de boven- en onderlijn, eenen zeer kleinen huidzoom. De tanden zijn klein. ruitvormig, en op afwisselende rijen geplaatst. De ruime luchtgaten zijn groot en zijdelings achter de oogen geplaatst. De huid
is glad, bij oude voorwerpen intusschen aan den staart somtijds ruw. Het ligchaam is langs het midden van den rug aanzienlijk verhoogd en dikker dan bij de roggen. Ue bovendeelen
zijn donker olijfgroen, hetwelk naar de zijden der schijf in
het geel- of roodachtige trekt; de onderdeelen zijn wit.
De pijlstaartrog schijnt geene zeer aanzienlijke grootte te
bereiken; hare sch~jf beslaat echter veelal ruim eenen. of somtijds anderhalven vierkanten voet. Zij is gemeen in de Middellandsche Zee, wordt algemeen in het kanaal en langs de
Engelsche kusten aangetroffen, is ook vrij algemeen, ofschoon
in klein aantal, aan onze kust, komt echter buitengewoon
zeldzaam aan de kust van Scandinavië, en nooit in de Oostzee
voor. Zij houdt zich op zandbanken langs de kust op. Zij
wordt niet gegeten, en levend zeer gevreesd, omdat zij hare
aanvallers met haren staart tracht te vatten, hen met haren
doorn bet vleesch openscheurt, en daardoor wonden toebrengt,
die hevige ontstekingen en pijn ten gevolge hebben.
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DE PRIK- VISSCHEN.
(P E T ROM Y ZON T ES.)

Tot deze familie hehooren de minst ontwikkelde soorten van
visschen. Zij hebben een wormvormig. glad en slijmerig ligchaam
zonder schubben; de vinnen hebben de gedaante van huidvliezen , de buik- en borstvinnen ontbreken geheel en al, en er is
ook geene eigenlijke aarsvin aanwezig i zij hebben eenen min
of meer trechtervormigen, tot het zuigen ingerigten mond en
zeer kleine oogen; de aars ligt ver naar achteren i de kieuwen
zijn zakvormig, en verkrijgen het water door eeue of meer
kleine kieuwgaatjes, die aan weêrzijde van het begin van den
romp liggen i het geraamte is geheel kraakbeenig, zonder kaken en ribben, en de wervelkolom wordt door een ruggestreng zonder geledingen vervangen. De zwemblaas ontbreekt.
Zij leven in de zee of in rivieren.
Wij hebben slechts twee inheemsche soorten van prikken,
die tot het ondergeslacht der eigenlijke prikken behooren. Deze
hebben de lippen en- de tong met hoornachtige, kegelvormige
tandjes gewapend, en de tong kan als de zuiger van eene
pomp vooruitgeschoven en achteruitgetrokken worden. De
staartvin is met de tweede rugvin vereenigd, maar deze op
eenen tamelijken afstand van de eerste rugvin verwijderd. Een
onder den staart van het voorgedeelte der staartvin. min of
meer afgezonderd lapje heeft men aarsvin genoemd. Er zijn
aan weêrzijde 7 kieuwgaatjes aanwezig. Zij zuigen zich aan
visschen en andere waterdieren vast, ten einde hun bloed op te
zuigen, waarmede zij zich voeden. Onze beide inheemsche soorten zijn de volgende.
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DE

ZEE P RIK.

PET R 0 Jl Y ZON

Jl A RIN U S.

(Plaat 21, fig. 2 en 3.)

De Zeeprik, die ook zee-lamprei of eenvoudig lamp r ei en bon ten ege n oog genoemd wordt, is de grootste
van onze beide inheem~che soorten en voornamelijk te herkennen aan haar met donkere vlekken gemarmerd ligchaam, eenen
grooten van twee konische spitsen voorzienen tand, aan het
voor gedeelte van den binnenrand der keelopening , en hare ver
naar voren geplaatste eerste rugvin.
De zeeprik bereikt gewoonlijk ruim twee voet lengte, en
haar ligchaam is alsdan omstreeks een zesde voet dik; in Noorwegen heeft men intusschen ook '<teel grootere voorwerpen, en wel
van de dikte van eenen arm aangetroffen. Het ligchaam is nagenoeg
rolvormig, maar naar achteren allengs meer en meer zijdelings
zamengedrukt. De eerste rugvin begint tegenover de laatste
kieuwgaten. De aars ligt onder het laatste vierde gedeelte der
geheele lengte van het ligchaam. De onderdeelen van dezen
visch zijn witachtig; de overige deelen olijf bruin en geheel met
bruine of zwartachtige vlekken gemarmerd.
De zee-prik bewoont de Noordzee en komt ook in de zuidelijke gedeelten der Oostzee, zwemt echter de rivieren op,
om haren kuit te schieten. Zij is niet zeldzaam. langs onze
kust, en komt in April en Mei in de rivieren, waar zij den
Rijn tot hij de grenzen van Zwitserland opgaat. In dezen
tijd is bij de wijfjes de geheele buikholte met kuit aangevuld,
en deze visch wordt alsdan in vele streken voor eene buitengewone
lekkernij gehouden en, als paling gebraden of gemarineerd, ter
verzending toebereid. Zij zuigt zich aan andere visschen, aan
de buikzijde vast en zuigt hun het bloed af. Zij doet dit ook,
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om rostig op eene plaats te blijven.., aan· steenen, hout of
andere harde voorwerpen.

DB PRIK. PETROHYZON l!'LUVIATILIS.

(Plaat 21, fig. 4. en 5.)
De Prik, ook negenoog en lamprei genoemd, heeft
in het algemeen zeer veel ove"eenkomst met de zeeprik; maar
zij is veel kleiner, ranker van gestalte; het voorgedeelte van
het ligchaam is naar evenredigheid veel langer, en de eerste
rugvin begint derhalve veel verder naar achteren; zij heeft
van voren aan den binnenrand der zuiglippen twee groote driehoekige op aanzienlijken afstand van elkaar verwijderde tanden,
en zij is zilverachtig wit van kleur, met olijfgroene of groenachtig blaauwe bovendeelen.
De prik bereikt ruim een voet lengte, en haar ligchaam
is alsdan ongeveer zoo dik als een vinger. Zij bewoont de
rivieren en andere zoete wateren van het gematigde Europa,
komt ook in onze rivieren menigvuldig voor, en verdwaalt van
hier ook in andere daarmede gemeenschap hebbende wateren, of
zelfs tot in de zee. De regelmatige vangst dezer visschen
wordt op onze rivieren, bij Arnhem, Nijmegen en Tiel, met
korven uitgeoefend, en heeft, voor zoo ver het de stand van
het water gedoogt, plallts van October tot Maart. De gevangen prikken worden nagenoeg uitsluitend gebezigd tot aas
voor de kabeljaauw-visscherij, eu tot dat einde levend van Vlaardingen verzonden, velen worden ook uit Engeland naar Nederland overgebragt. Men verzendt ze ook wel eens naar Duitschland, waar zij als eene lekkernij gezocht zijn; hier te lande
daarentegen worden zij weinig of niet gegeten, maar somtijds
gemarineerd. Zij schieten hare kuit van half April tot half Mei.
Eene andere Eoropesche, in het noordelijk DuitschIand ge-
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wOJle soort, Petr01lt1ZQn Planeri , wier rugvinnen aan elkalr
stooten, werd tot heden niet in ons land waargenomen. De
jongen dezer soort, vroeger voor een eigen geslacht gehouden, Á.mmocoetea brallcltialia genoemd, hebben in het geheel
geene tanden en eene halCkringvormige lip.
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, X.
gruolj" 51.
Oudewijfs.kaak. 5l.

" '05

8.

Pleuronectes limanda,
169.

,ar,
Schardijn, 147.
Scharretong, i65.
170,
dS,dvisc?, üO.
Schelvisch-duivel, 71.
Scbol, 166

I"

203.

dijlslaart, ?'lH.
Pijlstaart. rog , 201.

Raja asterias, 199.
bati" 2110.
clatJf?t??, 19",
maculata , 199.
n
mÏf'aletus, 200.
rub,?? 198.
rrae, I"I
Reuzenhaai, HH.
cyprinr;rum, 97.
??,?,?deus ,?",MUS,
.dk,,,,,bus, 1l52.
fJ,û9 Mi "
Rietvoorn, 112.

1!:.z

SSlOllen, I zS2,
Schoorhaai , 1\13.
S"hoont,e,,,eger. 120.
dS'ootharlrk, 14".
;?;cIlrobnet.visscherij, 160.
Sciae"ae. 21, 340.
H,~i,rena k'rl?ila.
O?lûmber ,,,Z,,.lon9'"
pneumatophorus, 6.
f?"""ber,
i1s'f!?S1ItU ,

SclJ"mbereso;';, 158.
Scr;mhri, 3.
" "'pioe"";f?"cben.
'Sl'ûllium f?",,?icull? 1S!l.
.'
catulus:195.
Selache, 19 L

U6.
93.
63.

,
, 153.

Snoekvisschen. 151.

~~~:~~~~I:~'f?rll

Zaevis.

112.
188.

•• ;,ph ..... ",~.",

120,
Solsa fJ"l9MÏB, 175.
Span, 23.
z~ 2,c",;rhaai
92 .
Splegelkarper. 97.
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Spiejtelrog. 200.
Spiering. 131.
SpierIing.UI.
8pifl401: /JClJltthi/J8, 192.
Sl,oon, 41.
Sprat, 147.
Spreischol, 167.
Sprot, 1406, 147.
8qulJli, 186.
8qualll8 /JClJnthi_, 192.
• clJlliCtlla, 194..
carcharias. 187.
galeus, 188.
glaUCtI8, 187.
JfI401:imll8, 19l.
mwteZw, 190 •
• quati_. 195.
8qvatillIJ IJligeZU, 195.
tlUZgariB. 195.
Steekviscbje, 40.
Steeubulk, 81.
Steenkarl,er , 104.
Steenmeenw, liO.
Stekelbaars met 3 doornen, 5:&.
met 10 doornen, C140.
Stekelbaarzen, DI.
Stekelbuiken , 181.
Stekelrog. 198.
Steur, 1840.
Steur-haring, 145.
Stint, lal.
Stokviscb, 76.
Stootviscb, 122.
Strömming. 142.
8t"rlon8l1, 183.
8!1mlwIJncliVII, 111.
8!J1'9natlius, 177.
•
_,177.
aequoreu8,179.
C"f1ieri, 179.
l"mbt"iciformiB ,
opliidio". 180.
rosteUatVII, 179.
tgplile, 1711.

T.
Tabaksrooker, 120.
Tarbot, 16:&.
TetraodOJt Pe_"tii,
182.

Tetrodo" , VI.
Thouijn, 4.
TliymaZlVII vuZgarill •
133
nMa a"rea. 103.
CM!pitiB, 103.
italiclJ, 103.
wZgariB, 102.
Tong, 1740.
Tong~char, 165.
170.
Toonbaai , 190.
Trachilli, a7.
TrachmVII araffBlI8, 39.
Maco, 37.
lilleatw, 89.
viperlJ. 40.
Trigla, 401.
"
Blochii, 403.
cuc"lus, 4oa.
g"rJtardVII, 42,
45
hir""do, 42, 403.
liffBatlJ, '2.
lyra, 42.
pi,,;'. 4o:i.
Trompetter zeenaald, 178.
TrggOJt plJBtilUlca, 20 I.

v.
Val,93.
Vallen, 92.
Valscbe parelen, 119.
Véron, UI.
Versche vischvangst, 79.
Vieovi.ch, 1140.
Vischduivel, 93.
Visscbende kikker, 56.
Vlagtalm , 133.
Volle haring, 1406.
Voorn, 106.

w.
We~r·aal, 122.
Wêer visch, 122.
Weggooi, 167.
West.erzeesche klippenvorm , 14:&.
Winde, lU.
Windstenr, 177.
Windvoorn, 115.

Winterharing , as.
Winter.kabeljaauw-visscherij, 79.
Witvioch, 106.
Wijdmuil, 1i6.
Wijting, 76.

XiphilJB,

x.
1o.
gladi", , 10.

IJ'.
IJbot, 168.
IJ slandsche vis8cherij, 79.

z.
Zalm, 126.
Zalmvisschen, 126.
Zee· aal , 90.
Zeebaars, 34.
Zeebrasem, 16.
23.
Zee·donderpad, 408.
Zee duivel, 56.
Zeeën gel , 195.
ZeebaneÎl, 41.
Zee-kikvorsch, 58.
Ze..· lamprei , 2040.
Zeelt, 102.
Zeenaalden, 177.
Zee-paling, 90.
Zee-prik, 20'.
Zee·stekelbaars, 1140.
Zeewolf, 67.
ZeU8, 140.
faller, 111.
•
pungio, 16.
Zoarctlll viviparw , 65.
82.
Zomerharing , 1402.
Zomervisch, 161.
Zomer.visscherij, 160.
Zonnevisch, 1Ij.
,183.
Zoutevisch, 79.
Zwaardvisch, 10.
640.
Zwarttorsch, 78.
Zwembalg, IV.
Zwemmende kop, 183.

•

Digltized by

Google

,

•

Digltized by

Google

VERKLARING DER PLATEN.

VISSCHEN.
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PLAAT I.
De maten achter de namen geven ongeveer de grootte aan, die de
soort gewoonlijk bereikt.
Fig.
"
"
"
"
"

o
~

~

~

C)

o
~......
(V

•

1. De Makreel. Scom.ber 8comber • •••••
2. De Hors. Caran:lJ trackurU8 • ••••••
3. De Zwaardviseh. Xipkiaa gladiua • •••
4. Dezelfde. Jong voorwerp. . . . . . • . .
5. De Koningsviseh. Lam.pria guttatu8 . ••

(I} voet).
(lt voet).
(8 tot 12 voet).
(I ~ voet).
(4 voet).
6. De Braam. Brama Raii . . . . . . . . . (2 voet).

'".C-

',';

.:;'

_. -

-?

-.

=

-

--.

'll

-r.

':rJ

=
'-

~

"

'~J

E

~

~

"-

Sr)

--

~
~

..
'"<:

"

-:-

X

<.
-'

ê'~J

:....

z

ë

:c

E

~

J:

PLAAT TI.
Fig,

""
""

De Z<:n:,nevÏ';:h, Ze::::,': ,:taber
. (l tilt 2
De :L:>::viscl::l,abru,!' ::,:iiacul:il:I::i,i'i'
. Ct voet),
3. D'.l Omberviseh. Sciaena aquila ••
(6 voet).
De rüII I::e Zel'ib:rns'.lm, }ii:ii:::i'ellu,i: :1::":::itrod:i:i'J,,:I'i,:8.
tot 2
5. De Koornaar-visch. Atherina pre8b'!Jter. ({ tot! voet).
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PLAAT IIT.
Fig. 1. De kDItÏIIg van d·" Pi}On. Mullu,!!
" 2 . :Do Baarm .
3, D"" Zeebn.arm. P!'!l'ca. la!!ira.!!!·
4. De }'os. Pe!"'(!a ,'!!Ce:!'!!:n!!!!. •

"

"

"")
:.
v

8U!!mU,;~!!tu,!!

(1 vDet).

(J tol I~ vo""t) .
(I tol. 2
(t tol; i
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PLAAT IV.
Fig.
"
"
" .
"

o

cg"

~

~

o
o

~

( '0

"

De kleine Poon. 1Hgla gurnardu8 • •••
De groote Poon. 'Irigta hirundo •••.•
De Zee-stekelbaars. Ga8tero8teu8 8pinacl&ia.
De Stekelbaars met drie doornen.
Gaatero8teu8 aculeatua • •••••••••
5. De Stekelbaars met tien doornen.
Gaaterollteu8 pun9itiu8 • •••••••••
6. De Zeeduivel. Lopl&iIu pi8ca~oriua ••••

1.
2.
S.
4.

(1 voet).
(2 voet).
U voet).

(} tot

(t

-l

voet).

voet).
(2 tot S voet).
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PLAAT .V.
Fig.
"
"
"

o

cg"

"
"

De Harder. Mugil cltelo. . . •••••. (1 voet).
De Zee-donderpad. CottU8 8CorpiO• ••• (! voet).
De Rivier-donderpad. COltU8 gobio.
. <t voet).
De geharnaste Donderpad. CottU8
catapltractu8 • • • . • . . • • • •
. (! tot} voet).
5. De Pieterman. Trac/tinu8 draco .•.•• (1 voet).
6. De kleine Pieterman. Tracltinu8 vipera• • (} tot f voet).
1.
2.
3.
4.
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PLAAT VI.

o
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o
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(V

Fig.
"
"
"
"
"
"

1. De Snotdolf. O!lclopterua lumpu8 ••.•
De Slakdolf. a.,/clopteru8 liparia. ••••
3. De kleine Grondel. Go6iu8 minutleB ••.
4. De Puit-aal. Zoarce8 'DifJiparU8 •••..
5. De Zeewolf. Anarlzicka8 luJ1U8 • •••••
6. De Pitviseh. Oaltion!lmU8 l!lra, mannetje.
7. Dezelfde, wijfje. . . . . • . • • • • . . •

~'"

(1 tot I! voet).
tot } voet).
({ voet).
0 tot t voet).
(3 tot 4 voet).
(1 voet).
(~ voet).
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Fig.
"
"
"

1. De Kabeljaauw. Gadu8 morr/ma ..
2. De Schelviseh. GadU8 aeglefinu8 ..
3. De Koolviseh. Gadu8 carbonariu8
4. Jh~ J'.i,llak. Gad I'.': .:~. i:ll:Zackiu8 •

. (2 tot 3 voet).
. (1 tot II voet).
.. (1 tot 2 voet).
. . (1 telllloet).

PLAAT
Fig.
"
"
"
"
o
~

~

~

C)

o
~......
(V

1.
2.
3.
4.
5.

De
De
De
De
De

vm.

Steenbolk. Gadua lr48cu8• ••••••
Wijting. Gadua merla1lflua • •.••.
Kwabaal. GadU8 Zuta. • . • •••••
Leng. Gadu8 molfJa •••••••••
Meun. Gadua mU8telua • •••••••

(1
(1
(2
(3
(1

voet).
tot II voet).
voet).
tot 4 voet).
voet).
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PLAAT
Ph!:, I,
"
"
"
"

8.
4.
5.
6.

(3 tot 4 voet).
(5 tot 6 voet).
\',;]. Silurua fllania. . .
(5 voet).
Smelt. Ammodylea. . .
voet).
groote Modderkruiper. Go6ili8foaailia. (t voet).
kleine Modderkruiper. Co6itia taenia. (! voet).

"I;IIL AeJuilla vulflari,;1 ,
::I:,j>:'ldiug. Gonfler

I'

JI,
De
De
De

n

Dlgitized by

Googie

I)LA/II.I.['

x.

•
'i.

1.

"
"

Karp l.iI' , G!R:'::' :::1:1 ua(11 tI.:
2. De Steenkarper. G!Jprinl/a caraa8Ïlla.
ct tot 1 voet).
3. ])1. Barlli'I.L GI,I.,:i:'I"::nua "',:::I":!'ua
(2
4. De Grondel. G!/prinua gobio. . . . . . . (i voet).
5. De Bitter-voren, O!Jprinus amarll8, .. (f voet),
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PLAAT XI.
Fig.
"
"
"
"
o
~

~

~

CJ

o
~.....
(V

1. De zeelt. Cgprinu8 linea . . . . • . • • • (I
2. De Sneep. Cgprinu8 na8U8 • • • . • ••• (1
3. De Winde. Cgprinu8 je8els . . . . . • . . (I
4. De Blankvoren. C!Jprinu8 rutilu8 . . . •
5. De Ruischvoren. C/lprinu8 erytllroplttllalmu8.(1

n

tot Il voet).
voet).
tot Il voet).
voet).
voet).

..:..: .
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"
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I

PLAAT XIT.
Fig.
"
"
,,'
"

o
~

~

~

C)

o
~......
(V

1.
2.
S.
4.
5.

Het Alvertje. Cyprin1J8 allJllrnu8 • ••.. Cl voet).
De Serpeling. C!/p~inU8 leuciacua .•.• ({ tot i- voet).
De :Brasem. Cyprinu8 6rama . • • . . . . (I! voet).
De Kolblei. Cyprinu8 lJlicca • . . . • • . (t tot 1 voet).
De lange :Blei. Cyprinu8 Heekeli •••• <t voet).
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• cm 'ot 4
2. De Spiering. Salmo eperlanua ..
tot t voet).
De :li:louting" (:'oreD,~;l):lU8 O:ENrAl,~:/ncnu~!', · (lot lf
De
• (.i:! tot 3 vellt).
5. De Geep. Belone vul!laria , . . . . . . . (2 voet).

Fig, I, De :;:';:,:m.
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PLAAT XIV.
Fig. 1. ])e JIaring. (::ittpea .'li arengu8.
" 2. De Sprot. (Jlupea 8prattu8.
3. IleElft. ('!:I,!I.','a alo,!.'.'!I!
" 4. ])1.' }msj ov i, '1" ,I.':'ngraul,!,!' encra8ü.',!i !!H:!!8
" 5. De Tong. Solea tJulgari8. . . . • ..

. (l voet).
. (} voet).
voet).

::1-

!!ot

t

(1 tot 1 ~ voet).
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PLAAT XV.
Fig.
"
"
"

o
~

~

~

C)

o
~.....
(V

1.
2.
3.
4.

De
De
De
De

Heilbot. Pleuronecte8 kippoglo88u8 • •
Tarbot. Pleuronecte8 maximU8 . ••.
Griet. Pleuronecte8 rkom6u8 • . • . .
Scharretong. Pleuronecte8 mega8toflla.

(3 tot 4 voet).
(2 tot 3 voet).
(I} tot 2 voet).
(I! voet).

r"'

PLAA'r XVI.
Jt'ig,
"
"
"
"
\,

"') "
:.
v

1.
2.
3.
4.
5.

De Schol. Pleuronectea I'latf'8a4. •
.
De Bot. Pleuronectea jlesua . • . .
.
De Schar. Pleuronectes limanda . . . . .
De lange Schar'. Pleuronectealimandoidea.
De Tongschar. Pleuronectea microcel'halu8.

(L} voet),
(1 voet).
(1 voet).
(1 voet).
(1 voet).

:>'

-

z
cc.
".-')

?

Dlgltized by

Goog le

],.
~

'"

'"'"'

(.)

§
H

"""

0.-

fF}

~

0

cC

~

'"0

.§
:0...
c:;

cT

::

~
c:;
.~

:l.,

,-.
....;

C,
'"
'"..,
;J

ë::

p...

,....;

""c:;

'"

..,'"'"
~
,.;..

..,''-'"

-U

0
\..

=
::
..,

-<

p:;

~

PI"/""j,,,'r

xvn

Fig. 1. De groote Zeenaald. S!lngnathu8 aCU8 ••
" 2. De klt!ine Zeenaald. S!lngnathu8 r08tellatu8.
" s. I)l:~ /Ldl:;,er-Zeenan"d" ,,~~:yi'i,!tllat"u8 ae:;i1i/D)'él-à)i
" 4. J)" :~II[illmvisch. (,'"l,,!I'ii'i:i"iiriscu8 m"ii,ill
" 5. De Steur. Acipen8er 8turiO . . . . .

(1 voet).
(~

voet).
(1
(3 voet),

(6 tot 8 voet).
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PLAAT
Fig.
"
,"
"

xvm.

1. De ruwe Haai. Sfjualu8 galeu8. . • • • • (4 tot 5 voet).
2. De Toonhaai . Sfjualu8 mU8telu8
. (2 voet).
3.
DOOl·nbn.;;,::. Spin.:::;;;, ',;;;cant";:;;;,,;
• CL tot 2
4. De Hondshaai. Scyllium canicula •••• (2 tot 21 voet).
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PLAAT XIX.
Fig. 1. De ReuzenhaaL 8'lualua mal1limua •. • (40 tot 50 voet).
" 2. De Zeeengel. lJguatina angelua. • .. . (2 tot 3 voet).
" 3. De Pijlstaart-Rog. Trygon l'aatinaca.
(breedte der schijf: t tot I voet).
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PLAAT XX.
RI),,~". R"':"ia da:~:ata" (breedte der sC::l:jf: L tot IJ
2. De gladde Rog. Raja a8teria8. (breedte uer schijf: 1 voet).
":"!'"
Spi::gelrog. Raja m::::::let:i::.(br"",dte d",:r sci:Jjf:,,~ tot 1 ::eet).

Fig" 1. ])e
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PLAAT XXI.
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Fig.
"
"
"
"

1.
2.
3.
4.
5.

De Fleet. llo.ja. batis. (breedte der schijf: (2 tot 3 voet).
De Zeeprik. Petromyzon marinus •.•• (2 voet).
Dezelfde: mondholte.
De Prik. Petromyzon jluIJiatilis
.• ( 1 voet).
Dezelfde: mondholte.
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