
OXYBELUS BRANDRSII Blkr.

EENE NIEUWE SOORT VAN OPHIDINI VAN
RANDA NEIRA

nOOR

Dr. P. BLEEHEH.

(met afbeelding).

Eenigen tijd geleden ontving ik van Banda Neira van den
heer H. IU. Ilrandes , officier van gezondheid aldaar, een' merk
waardigen visch , die tot de familie Óphididae van den prins
C. L. nonaparte (Ophidini J. Müller ] behoort, en zich geheel
laat plaatsen in het geslacht OX1Jbelus, door den heer J. Ri
chardson opgesteld in the Voyage of the Erebus and Terror ,

Fishes Part. IV, welke aflevering ik nog niet heb ontvangen
doch bij uittreksel ken uit het Archiv f. Naturgeschichte Jahrg,
XIV. un, V.

Dit geslacht heeft zeer groote verwantschap met Echiodon

Thomps; , beschreven en afgebeeld in vol. 111. part. Ill, van de
Transactions of the Zoölogical Society of London, doch onder
scheidt er zich van, voornamelijk door de afwezigheid van staart
vin en door het tandenstelsel.

l\Iijn~ soort schijnt van Oxybelus Homei Richards. van Ti
mor en den Stillen Oceaan te verschillen, doordien de bek
spleet onder het achterste gedeelte van het oog eindigt, ter

wijl de heer Uichardson van Oxybelus Hamei zegt "rictus oris
salis amplus pone oculum fissus ",

Het eenige specimen dezer soort, in mijn bezit. is 173 mil

limeters lang en in vrij goeden toestand van conservatie, zoo-
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dat ik maag en darmkanaal heb kunnen onderzoeken, en vol
gende ontleedkundige aantoekenlogen maken.

De buikholte strekt zich bij Oxybelus Brandesii achter

waarts uit tot aan het begin van het vierde achterste gedeel
te des ligchaams. Zij' wordt in eene bovenste en onderste
helft gescheiden door een zilverglanzig wit buikvlies, dat op

sommige plaatsen met zwart pigment bewolkt is en zich tot

aan het achterste gedeelte der buikholte uitstrekt. .

In het buikvlies zijn de ingewanden bevat. Van deze kon
ik slechts het spijskanaal genoegzaam onderzoeken. Oesopha

gus eng en zonder merkbare vernaauwing in de maag overgaan
de. Maag spil vormig , sterk gespierd, horizontaal in de buik
holte geplaatst en in een langen spil vonnigen zak achterwaarts
eindigende. Pylorus-aanhangsels zijn niet aanwezig. Het ver
dere spijskanaal is juist zoo lang als de helft des ligchaams.

Duodenum en begin van den dunnen darm weinig dunner dan
de maag en nog vrij sterk gespierd. Het middelste en achter

ste gedeelte van den dunnen darm daarentegen zeer eng en
vliesachtig. Dikke darm langer en wijdel' dan de maag, doch

veel minder spierachtig. De overlangsche spierbundels laten er
zich echter met het ongewapende oog herkennen. Lever, milt
enz. in te beschadigden toestand om ze voldoende te beschrij
ven. In de bovenste helft der buikholte, boven het buikvlies,
ligt eene enkelvoudige dikvliezige zwemblaas van ecnc spil
vormige gedaante en naar achteren toe stomp kegelvormig ein
digende, Hare wanden zijn, niettegenstaande het dikke vlies,
zeer broos. Uit het ligchaam genomen en geopend, vallen de
wanden der zwemblaas niet te zarnen , maar blijft zij hare ko
kerachtige gedaante behouden. '

OXYBELUS Bichards. Blkr.

Pinnae anacanthae dorsalis , analis ct peetoralos radlis arti

culatis indivisis ; ventrales caudallsque nullae. Branchiao vulde
apertae arcubus 4 insertae, Pscudobranchiac nullao. Mern

brana branchlostega radiis 1 brcvibus. Corpus elongatum,

laeve, squamis vix, conspicuis in cute sparsis. Os superne toturn
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ex ossibus intermaxillarihus compositum. Denles Intermnxilla
res ct Inframaxillares pluriseriati cantnoldeis anticis. Dentos
vornerlni comci magni , palatini pluriseriati in vittas 2 longi
tudinales dispositi , pharyngeales eoniei obtusi breves. Pinna
dorsalis longe post initium pinnae analis incipiens. Anus ante

pinnas peetorales situs, Ventrienlus fusiformis saeeo eoeeoelon
gato , carnosus. Appendices pyloricae nullae, Vesica natato
ria simplex.

Oxybclus Brandesii Blkr.
Oxybel. corpore elongato compresso, latltudine 9 fere in cjus longitu

dine, latitudine Ji- in ejus altitudine , cauda anguillolden j capitc obtuso

convexe 6} in Iongitudine totius corporis; latitudine capitis 2 l altitudinc

I j- in ejus longitudinc j oenlis superis diametro St ad 4 in lon gitudine ca

pitis; rostro convexo oculo brcviore j rictu valde obliquo sub oculi parte
poster iore desinonte , dentibus intermaxillaribus minirnis caninis 2 ad 4

anti cis ; inframaxillaribus seriebus internis minirnis l serie externa majo
r ibus conicis caninoideis aliquot anti cis; vomerinis mediis magnis conleis l

latcralibus parvis ; palatinis serie extema conicis majoribus seriebus inter

nis granulosis; lin gua gracili glabra; naribus ante oculos sitis utroquo

latere 2, rotundis non tubulatis j cut e toto corpore laevi squamis sparsi s vix
conspi cuis ; linea laterali dorso parallela eauda in apicem gracilem dcsinen

tc; pinnis dorsall antice in 2" quarto. corporis parte incipiente antc caudae
apiccm desincnte, humillima l anali triplo circiter humiliore; pectoralibus

oblon gis rotundatis capita plus duplo brevioribus; anali sub basi pinnae

poetoralis incipicnto ct ante apicem caudae desinente corpore antice plus

duplo humiliore j colere (specimine unico in spiritu oryzae conservato)
toto corpore aurantiaco-flavescente ; capite fuseo leviter nebnlato j dorso,

latcribus , mentoque punctulis sparsis nigris; pinnis flavescentibus,
B. 7. D. 140. r- m. P. 15 vel J6. A. 160 p. m,

Habit, Band", Neira (M. IT. Brandes), An in mari?
Longitude specimluis unici 175"'.

ExplicaUo flgurarum,

1. O.xybelus Brandesii Blkr. magnit. natura
2. Caput inoersum. ubi dentes oomerini palatinique conspicui.
5. Canalis intestinalis. a. Oesophagus. b. Ventriculus. o. In-

testinum tenue. d. Intestinum crassurn.
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