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zaadj es. In rijpen toestand springt dit vruchtbeg insel langs drie in de lengte verloopende
lijnen open en 't zaad, dat zoo licht en fijn is als stof, word t door den wind in alle richtingen en over zeer groote afs.ande n verspreid, *) Daard oor komt het dat men zeer dikwijls
één exemplaar van een zekere soort kan vinden, terwijl men uren in den omtrek tevergeefs
naar een tweede van dezelfde soor t kan zoeken.
Als algemeen bekend voorbeeld van een Orchideeën vruchtbeginse l kan de vanille
dienen. De bekend e zwarte puntj es zijn de zaadjes. De Orchideeën behooren tot de éénzaad lobbi ge planten (Monocotylen) en voor de ontkieming van ' t zaad verwijs ik naar het
a rtikel van den Heer W. DOCTERS VAN LEEUW EN Jaargan g I, afl. 6.
*)

Zie verder Tropische Natuur 2e Jaar gang afl. 5, blz. 69.

( Wo rdt vervolgd).

SVBRANDL
S R I - KAT A N G.

Kijk, Kokeije is op de jacht! Hoe ingesp ann en het vogeltje bezig is, toch verliest
het nooit uit ' t oog, dat het tegelijkertijd behagen moet.
. Met een rukj e het zwaluwkopje schuin omhoog geheve n! Een kwart draai links en
een nonchalant s pro ngetje de lucht in! Nu met breede n zwaai naar een takje en daar het
buitgemaakte insect vlug opge peuzeld. Eventj es den snavel gepoe tst ! Nu weer pronk en
met den waaiersta art, open - toe, ope n - toe. Gauw een duik eling gemaa kt, die het
sieraad des te meer in 't oog doet vallen! Hoe schittert het witt e afzetse l!
Pijlsnel bij den muur neer gestr eken, hipt' Koketje met korte schokjes voor uit, al 't
klein insectengedoe van den grond opjage nd. Een hap naar links , een hap naar rechts!
Steeds verd er het wild in een hoek gedreven. Nog even, heel even pronken met den staart
en dan er op af. Wat grillige zwaaien , wat zotte tuimelin gen!
Even u itrusten in een djamb oeboom, om tegelijkertijd de vangs t te verorberen!
Uitrusten? Daar komt niets van. Draaien, buit elen, sc hitteren ! Weer op jacht door 't
' warnet van takken. Met schokjes. met sprongetjes vooruit, met korten draai terug.
Op eens zit juffrouw kwikzilv er weer op den gro nd. Weer drijft zij het insectenheer
langs den muur in een hoek. Weer alle bedr evenh eid in sierlijk vangen tentoongesp reid.
En ste eds is Koketje allee n op jacht. Wie kan zich ook met zijn wederh elft bemoeien , die zich zelf zoo gewichti g vindt , die steeds zich zelf moet afvrage n, of dit
s prongetje wel sierlijk was en welk effect te weeg werd gebrac ht, toen het als een bal
neervallend , opeens vleugels en staa rt breed uitspr eidd e en cirkelend neerstreek.
Wie zoo met zich zelf ingenomen is, kan geen toewijding voor den echtge noo t hebben.
Ontm oeten man en vrouw elkaar ook al eens, dadelijk zijn ze uit elkaar, ieder op
zijn eigen jachtterrein.
Hoe innig steekt daarbij af de verhouding van een stelletje Nonnetjes, of een paartje
Tj oetjaks . Ziet men den een, de ander is in de buurt.
Samen werken de eersten aan het nest, of vliegen in gezelschap van een zesta l
jongen de sawahs af; samen pikken de anderen een rijpe papaj a uit , snoepen van de
sa lamvruchten, of nipp en 't suikersap uit de bloembodem s van de djamb oebloesem.
't Innige samenl even kent Koketje niet. Dit hangt stellig samen met het jagersleven.
Een kameraad is maar tot last en zou bovendi en zijn aandeel in de buit moeten hebben.
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Kraa ien hebb en nog hulp van elkaar, omdat ze dikwijls een sterke prooi aanvallen; de
sri- katang jaagt alleen op klein wild , dat geheel weerl oos is.
Heel vaak bouwt een Koketjespaar het nest in het wirdwarrel van gedoomde takjes,
waarm ee de bamb oedoeri zijn stoel beschermt.
Het keuri ge nestj e zit daar bijzonder veili g. Het is bevesti gd in een vork en is
van arengvezels, gras jes, tjernaratakjes en haren kunsti g in elkaar gevlochten. De nesth olte
is precies een halve bol.
Om het nestj e zoo weinig mogelijk te laten opvallen is het aan den buit enkant met
spinrag bekleed , waaraan dorre blaadjes en bastdeeltjes van de bamboe vastkleven .
Geach te lezer. Iet eens op Koketje. als ge in Uw tuin rustig thee zit te drinken.
De jonge dame is wel Uw aandacht waard en - ze is er wat op gesteld.
H.

SCHROO J R.

KALKPLANTEN IN NEDERLANDSCH-INDIË.

In Europa is menigmaal gebleken, dat de fl ora aanw ij zrngen kan geven omtrent
de geo logie van een landstreek en met zekerh eid kan men daarbij nut ondervinden van
een bepaalde catego rie van planten, welk e aan sterk kalkh oudende gronde n gebonden
zijn en dus o p het voor den geoloog steeds belangwekkend e voorkomen van mergels en
kalksteenen wijzen. Wann eer men niet in de fout vervalt, de grenzen scherp te willen
trekken en voo raf niet op één soort afgaat, kan de geoloog ind erd aad van fl oristis che gege vens
gebruik maken en doet in dat geval het beste met een botanicu s uit te noodi gen, hem te
vergeze llen. Na eenige gezamenlijke excur sies kan men dan reeds dikwijls zichzelf ook
eenigszi ns help en.
Een enkele maal zijn de fl oristische grenzen zelfs vrij scherp. In mijn vroeger arbeidsgebie d, Zuid-Limburg, mark eerd e zich een belan grijke breuk , zij het ook slechts op één
plaats, doo r een plotselingen overga ng van denn enb osch in beukenbosclJ langs een bepaald e
lijn, die ook op andere zuiver geologische gronde n bleek samen te vallen met het verloop
der belangrijke breuk van Benzenrad e, die ten Z. W. der gemeente Heerlen het producti eve
Limbu rgsene stee nkolenbekken I) begrenst. Deze breuk scheidde se none kalken 2) van
oligocene zanden. 3)
KEILH ACK vond hetzelfde verschil op den Iberg (Harz) tussch en devonis che koraalkalken 4) en culmzandsteen. 5)
I)

Het pr odu ct i eve karboo n is die afd eelin g van het karb oon, w elke de bekende steenko le n l evert.

't Is nog een afdeeli ng uit de primaire periode (Palacozoicum).
2) Senone kalk en behoor en t ot de krijtform ati e, w elk e behoort t ot de secundai re peri ode. Zij vorm en
de bove nste grens van het krijt.
3) Ol igoce ne zand en behoor en tot de tertiai r- for mati e en w el tot de onderste laag.
4) De dev oon-form ati e, w aarv an hi er spr ake i s, ligt ond er het karb oon en is du s ouder.
5) Het kulm li gt boven ' t devoon en behoort to t het karb oon.
De schr ij ver geeft hi er du s een paar voorbee lden van 't ontdek ken van een schei di ng tusschen
t w ee groo te form ati c's (tertiair en krijt ; devoon en karbo on) w elk e men op 't spoor kwam door 't eig enRed.
aardig versc hi l in de fl or a di er pla atsen.

