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Ik had respekt voor de brani' s!
Zelfs als de jonge vogels reeds geheel in 't vederkleed van de ouden gesto ken zijn

en ze de vliegkunst reeds aardig onder de knie hebben, worden ze nog gedeeltelijk door
papa en mama van voedsel voorzien .

' t Is begrijpelijk, dat een vogel, die abs oluut op insektenvoeder is aangewezen, niet
in kooien kan worden gehouden. Dat er toch evenwel nog menschen zijn, die probeeren,
hoe ze met rijst met veel lombok, de dieren op zijn vlugst dood kunn en krijgen, behoeft
geen verwondering te baren.

Ten slott e nog een kleinen boom over den naam! In een vorig schetsje noemde
ik 't object in kwestie Sri-katang. Ik trek dien naam gaarne teru g. Sikattan , waar zooiets
van Sik àt (ook Tjikût) = vlug, in zit, vind ik te verkiez en boven eerstgenoemden naam,
di é in navolging van de vogelnamen Sri-goenting, Sri-ganii en Sriti, waarschi jnlijk slechts
een verkeerde uitspraak is. Geconstateerd dient evenwel te worden, dat men dikwijls
Sri-katan(g) hoort en som; zelfs Sierkatton.

Ook de namen Boeroetig kipas, waar de gedachte aan den waaierstaart voorgezeten
heeft, en Mane ek sapo e, waar men de bewegingen van den vogel vergeleken heeft bij die
van een vegenden tuinkn echt , zijn aardig gekozen. Voelt ge evenwel iets voor de popu
lariseering van de plant- en dierkunde, zijt ge overtuigd, dat Hollandsche namen, die
spreken, daarbij onontbeerl ijk zijn, bedien U dan voortaan van den naam Koketje. Dat
op die manier dezen naam spoedig bij 't Hollandsch sp rekend element in deze koloniën
bur gerrecht zal verkregen hebb en is de wensch van

H. S CHROO JR.

V R AA G!

Van welke beteekenis zijn voor Kok etje de borstelharen aan den voet van den snavel?
Staan zij in dienst van het gevoelszintuig ? Of is het slechts een versiering en meer niet?

Die borst elharen komen bij zulke verschillend e vogeltyp en voor, dat mij de oploss ing
moeilijk lijkt.

Baardvog els en Koetilang zijn vruchteneters.
Kunnen zij eenigen dienst van de borstelharen hebben? H. S.

HET RIJK VAN RA TOE LORO=KIDOEL.

De bewoners van Poeger hebben naar het voorbeeld hunn er prauw en een klein
scheepj e gebouwd , dat bevracht met offergaven voor Ratoe Loro-kidoel vandaag te water
is gelaten. Duizenden oogen hebben vanaf het strand en het duin zijn weg gevolgd
en in angstige spanning toegezien , hoe het stampte en slingerde in de brandin g. Zou
de machti ge heerschere~ hun offer aanvaarden? - Op den kam van de laatste groote golf
heeft het scheepje zich opgericht en statig is het de blauwe zeevlakte opgeg leden. Loro
kidoel 'heeft het offer gunstig ontvangen. Wind en golven, de dienar en der godin, zullen
het veilig geleiden naar het paleis aan den verren einder. Met verlicht hart hebben de
menschen zich aan den feestmaaltijd verzameld, waarvan het beste eerst de heerscheres
van de zee aangebod en was.

Op deze wijze wordt aan [ava 's Zuiderstrand een gebruik, in eere gehouden, dat
voor alle volken van Maleischen oorsprong heilig is. Aan de kusten van Malakk a en door
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de visschers van Japan worde n ieder jaar op deze lfde manier éen of meer scheepjes
uitgerust, die men met offergaven beladen aan de golven toevertr ouwt en wee, wanne er
deze het doen kantelen of het op het stra nd terugwerpen.

Loro-kidoel was echter ditmaal den zeelui van Poeger welgezind en hoopvol zullen
ze daarom morge nvroeg met hun vlerkprauwen uitvare n om hun levensonderhoud te zoeken
op de onzekere golven .

De morgen begint aan te breken en ook wij varen, gebruik makende van de gunstige
stemming der godin, de kali Bedadoeng af. In enkele minuten hebben we den mond van
de rivier bereikt, waar we de schuimende brandin g zien beuken op een smalle landtong,
die den ingang bijna gehee l afsluit. Aan de binn enzijde daarvan strekt zich een groote
effe n plas uit, die pas een heel eind naar het oosten aan den voet van de kalkheuvels een
uitloozing naar zee heeft. De voortd urende strijd van de inloopende brandin g en het uit
loopende rivierw ater heeft hier tot de afzetti ng van den landtong geleid. Alleen in het
oosten, waar de aanrollende golven ten deele door de vooru itsp ringende kalkrotsen worde n
tegengehoude n, is minder zand bezonken en daard oor heeft het haf daar een uitmondin g
behouden. De kali zelf schijnt zijn bed in westel ijke richting te verleggen. De weste lijke
oever is namelijk ste il en uitgesc huu rd, terwijl de oostelijke vlak is en waa rschijnlijk
aangroeit. Het haf zal zich dan ook in den loop der tijden nog wel uitbreiden.

De landtong bestaat evenals het stra nd en de duinen, die verder naar het wes ten in
de zon schittere n, uit het door de kali naar zee gevoerde zwarte zand . Spin ifex squarrosus
met haar op raagbollen gelijkende vrouwelijke bloeiwijzen is de karakteristiekste plant
voor deze format ie; meer landinwaart s wordt ze vergezeld door een kruipende winde, die
aan haar helderg roene blaadjes, welke den vor m van een geitenhoef hebb en, gemakkelijk
te herken nen is als Ipomoea pescaprae. Op hooge re plaatse n groe ien nog andere plant en,
die vaak dicht omstrengeld zijn door de bladerlooze stengels van de Lauracee, Cassytha
f ilifo rmis. Waar deze met een geschikte voedst erplant in aanraking komt, vormt ze korte
zuigwortelt jes om haar daarmee sappen te onttrekken.

Als we het haf uit zullen glippen" komt er juist een hooge golf aanrollen en even
zijn we genoodzaakt te wachten. Dan, als de waterspie gel zich weer geëffe nd heeft, wordt
de motor opnieuw aangeze t en in eenige oogenblikken zijn we buiten. Recht s strekt zich,
zoover het oog reikt, de zee uit, links daarentegen begeleidt ons nog steeds de met bosch
overdekte kalkrug. Daarvoor liggen, omschuimd door de brandin g, een aantal groote
blokken stee n aan hun voet uitgehold door den golfslag, de laatste resten van een
ingestorte kust. In hun ongenaakbaa rheid vormen ze nu een veilige broedplaats
voor aa lscholvers.

Voor ons ligt Noesa Baroeng, het doel van onzen tocht. Uit de eerst nog wat
vage omtrekken komt al duid elijker en duidelijker het reliëf van het eiland naar voren.
Zware ribben, die als kapen in zee vooruitspringen, dalen van een centraal plateau neer.
Alles is overdekt met bosch, dat nu in het begin van den drogen tijd in een mengeling
van warme herfsttinten prijkt, geel, rood en groen, waartus schen de grijze kruinen van
enkele woudreuzen, die hun blaren reeds afgeschud heb ben, scher p naar voren komen.

Waa r het land het verst in zee uitsteekt, is de kust het steilst. Door het voort
durende schuren van de zee zijn de rotsen aan hun voet uitgehold en nu hier, dan daar
zijn groote blokken van de .op deze wijze onder mijnde kust neergesto rt. Aan den voet
dezer afgeslage n hellin gen liggen eigenaardige padd estoelvormi ge rotsbl okken, die de zee
steeds verder en verder uitvreet. Hun kruin draagt hier -en daar nog eenigen plantengroei;

..
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F ig . 1. Een paddes toelvormi ge rot s . Op den voor
grond ste rko ra len .

41·

-

een groene pruik van Ipomoea pes-caprae, een eenzame Pandanus, die zich met zijn stelten
op een haast te kleine ruimte vast geklampt heeft. Enkele dragen een boschj e van kleine
heestertjes, die van verre wel eenigszins aan griendhout doen denken ; rechtopgaande
stammetjes met vrij steil omhoog gerichte zijtakken, kleine omgekeerd-eivormige. grijs
groene, zeer vleezige blaadjes, waartusschen kleine, geelw itte bloempj es verscholen zitten .
Aan de verfrommelde kroonblaadjes herkent men gemakkelijk de familie . Het is een
Lythracee, Pemphis acidula, het in geheel Oost-Java bekende Kajoe sentigi, waarvan Noesa
Baroeng wel niet de eenige (ook bij Batavia is de plant gevonden) maar in ieder geval
de gewijde vind plaats is. *) In het Kajoe sentigi van dit eiland woont een magische kracht.
Een stok hiervan gedoopt in water van het Zuid er- en van het Noorderstrand is een
geducht wapen . Heeft hij den vorm van
een slang, dan kan geen enkele slang het
gezicht ervan verdragen; maar ook zonder
dat het uiterlijk iets bijzonders vertoont,
brengt het zijn eigenaar door velerlei moei
lijkheden heen.

We zijn nu dicht onder de kust
gekomen. Als we een vooruitspringende rots
omvaren, opentzich plotseling een prachtige
baai voor ons. De donke re omlijsting der
heuvels omvat een metaa l-g lanzenden water
spiegel, waa rin de voorb ijzeilende wolken
weerka atst worden. In de verte glinstert
een strook wit strand.

De bodem van de zee rijst. Het
donkerblauwe water verbleekt tot een groeni 
gen schemer, waar duidelijker en duidelijker
bouwsels van een wondervolle versc heiden
heid van vorm en kleur uit opdoe men : onze
boot schuift over de koraalbank , die zich
onder water uitstrekt van de eene kaap
naar de and ere als een dam, waarbinnen de zee tot een effen-glanzenden plas verstild is.

Niet overa l gedijen de koraalbouwers even goed en dan heeft men diepere plaatsen,
waarv an de bodem met wit koraalzand bevloerd is. Een aaneenschakeling van dergelijke
plekken vormt een slingere nd kanaal, waarlangs we onzen weg moeten zoeken om over
het rif heen te komen. Hier zijn we echter tegelijkertijd het best in de gelegenheid om
het leven van de koraa lwereld in zijn vollen ri jkdom te leeren kennen. Straks als de eb .
ingetreden is en het rif voor een groot deel droog ligt, zullen we ook de vlakke koraal
weiden , die zich aan weerszijden van het kanaal uitstrekken, kunnen bekijken. In
vergelijking met hetgeen we nu om ons heen zien, zijn deze groote vlakten, waar slechts
enkel e der rifbouwers vertegenwoordigd zijn, vrij eent onig .

Langs de boorden van ons kanaal daarentegen hebb en we alle versch eidenheid, die
een koraalrif kan toonen. Hertshoornkoralen (Madreporidae en Poritidae) strekken hun
takken en twijgen uit, sommige gelijken op groote ongestee lde zwammen drie, vier boven

.~,) Op het eiland Leid en in de baa i van Bat avi a komt de plant ove rvloed ig voor. v. W .

•
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b. Halimeda. Nat. gr.a. Lithothumnion .

a

Fig. 2 . T wee kalk al gen :

elkaar. Daart usschen en op den bodem dringen zich de massie ve klompen van S terkoralen
(Astraeidae) en Hersenkoralen (Maeandrinidae) naar voren . Groote, so litair levend e polypen
van het ges lacht Fungia hebben zich evenee ns daartusschen vastgehecht. Hun tallooze
korte, weeke tentakels kunn en geheel tusschen de septa teruggetrokken worden, zoodat
er niets overblijft dan een ronde, platte kalkschijf met radiaal verloopende ribben, welke
in het midden een ruimte open laten, waar boven zoo straks nog de langwerpige mond
opening gaapt e. Hier en daar, meestal op diep ere plaatsen, ziet men ook de ragfijn vertakte
Hoornkoralen (Gorgonidae).

Op de takken der koralen en op het gruis,' dat de ruimten daartusschen vult, hebb en
zich weer andere dieren gevest igd, helgekleurd e zeeanemonen en sponsen van besch eidener
uiter lijk; dan de vreemd gevormde zeele lies behoorende tot het geslacht Antedon, de laatste
afstammelingen van een familie, die in vroegere perioden van de gesch iedenis der aard e
de zeeën met honderden verschillende vertege nwoordigers bevolk te. De uitgestorven
vormen groe iden meest op lange gelede ste len, waarvan men de afzond erlijke leden vaak
in reusacht ig aantal in kalk- of kleiafzettin gen aantreft. De nu nog levende zijn op een
enke le uitzondering na ongesteeld. Ze zijn in hun jeugd beweeglijk, maar hechten zich
spoedig vast. Oorspronkelij k zijn ze nog in het bezit van een korten stee l; weldra
verliezen ze dezen. echter en krijgen daardoor weer een deel van hun vroegere beweeg lijkheid
terug. Ze zitten intusschen meestal met uitgespreide armen rustig op hun plaa ts,
waarbij ze zich vasthouden
met een aantal gelede aan
hangsels, die in een krans om
de vroege re aanhecht ingsp laats
van den steel ingepla nt zijn.
De armen, die zich ieder drie
keer in tweeën spli tsen, waar
door het aantal van vijf tot
veertig klimt, drage n aan weers 
zijden aanhangse ls, die wel veel dunner maar over igens gehee l op deze lfde wijze gebouwd zijn.
Ze bevatten een kalkskelet, dat uit tallooze geledingen besta at en hebb en aan de bovenzijde
een groeve, waarlangs een dubbele rij uiterst kleine tentak eltjes ingep lant is. Deze
onderhouden een voortdurende st rooming, waa rdoor kleine diertjes langs de groeve naar
den mond gedreven worden. De armen breken gemakkelijk af; onde r de veertig zijn er
da n ook altijd wel eenige, die plotseling dunner worden; het dunnere stu k is na een breuk
uitgegroeid.

Een schril cont rast met het vegeteerende leven van deze aan hun plaats gebon den
wezens leveren de talrijke koraalvisschen, wier beweeglijkheid een voortdurend spel lijkt.
Hun felle kleuren, rood en geel, hun gloeiende ede lsteenschittering, smaragdgroen, saphirblauw,
hun grillig bonte strepen en vlekken boeien onmiddellijk de aandacht , wan neer ze uit de
geheimzinnige spelonken van het rif naar voren schieten.

We zijn nu het rif gepasseerd en gedurende eenige minuten weer in dieper water.
Weldra schuurt echter de kiel over den bodem en kunnen we aan land gaan. Het witte
strand bestaat voornamelijk uit koraalgruis, vermengd met een groo te versc heidenheid van
sc helpen. Vele daa rvan zijn bewoo nd door Hermietk reeftjes (Pagurus), wier grillige
kruipsporen overa l in het zand afgetee kend staan. Deze diertjes zijn planteneters. Een
wegge worpen pisangschil blijkt een groote l ekkernij. In minder dan geen tijd hebb en er



Fig . 3. Het koraalrif bij eb.

Fig . 4. Keverslak (Chiton).
Van de ru g- en van de bui kz ij de. Nat. gr.
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zich een groot aantal omheen verzameld. Het zijn ook voor zulke oogenschijnlijk
onpractisch toegeruste dieren vrij goede klimmers. Men vindt ze wel in struikjes meer
dan een meter boven den grond aan den maaltijd .

Hier en daar liggen ook stukjes van kalkalgen aangespoe ld. Één daarvan behoorende
tot het geslacht Litltotliamnion kan soms een belangrijke rol spelen bij den opbouw van
kalkriffen. Een ander (Halimeda) valt door zijn eigenaardigen vorm, een aaneenschakeling
van platte schij fjes, op.

Met uitzondering van de henniet
kreeftjes is er aan het strand niet veel leveri
te bespeuren. Ook in de bosschen langs
de hellingen is het stil. Af en toe klinkt
in de verte de roep van den Mendjangan,
het javaansche edelh ert.

Als het water voldoende gedaald is,
wandelen we langs het strand naar het rif.
Waar dit het land bereikt, houdt het mooie
vlakke strand op. Daarvoor in de plaats
treedt een ordeloos dooreengeworpen massa
van puin en steenen, afkomstig van de
afbrokkelende kalkst eenrotsen, die hier steil
omhoo g rijzen. Men kan er nog gemakkelijk
de bouwsels der koraaldiertjes in herkennen,
die in een vroegere periode, toen het water
veel hooger stond, dit eiland hebb en op
gebouwd. Bij vloed zijn deze steenen door
het water bedekt, dat in samenwerking

met een heir van boorsp onsen, boorschelpen
en boorw ormen hun oppervlakte zoo uitgevreten
heeft, dat het allerl ei dieren een gesc hikte
woonplaats biedt. Vast er tegen aan gezogen,
zoo vast, dat het moeite kost ze los te maken,
vindt men er de kegelvormige schalen van
PatelIa en Fissurella, de laatste met een opening
in den top, waardoor een kieuw naar buiten
stee kt en de vreemdgevormde keverslakken
(Chiton), wier rug met een achtta l beweeglijk
verbonden kalkplaten gepantserd is. Ook
kolonies van sp onsen , lichtblauw van tint, in
vorm wel iets van den wortelstok van een of
andere plant weghebbend, zijn er op vastge

hecht. Tu sschen de talrijke ' groote uitstroomingsopen ingen ziet men de nog oneindig
talrijker kleine porien , waardoor het voedselrijke water in de gemeenshcap pelijke darmholte
binnengeloodst wordt. Op het water tusschen de steen en en ook nog wel wat verder van
den oever schieten insecten op hooge, wijd uitsta ande pooten heen en weer. We hebb en
hier een Schaatsenrijder (Halobates) voor ons, . een van de weinige insec ten, die hun
levensonderhoud op zee zoeken.
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We zijn nu op het rif gekomen en zoeken over de punti ge uitsteeksels der koralen
ee n weg tusschen allerlei kleine, ondiepe plasj es. Daarin heeft zich nu al het leven
teruggetrokken. Garnalen en kreeften, waarond er de tot 2 dm. lange, zebraächtig gestreepte
Spookkreef t (Squilfa) met kort kopb orststuk en lang met roeipooten uitgerust achterlijf en
krabben, die dikwijls bijna niet te herkennen zijn onder' een welige overgroeiïng van
wie ren en hydroidp olypen, kruip en en zwemmen hier rond; dan een eindelooze verscheiden
heid van slakken, waaronder naakte slakken met een bos van vleezige papillen op
hun rug, die voor ade mhaling dienen en de groote parelmoerglanzige Trochus, die
vissc hers uit Singapoer hier verzamel en om uit de schelpen knoopen te snijden (vanda ar
het groote aantal schaalsluitstukken, ronde schijven met een witte bolle kant en een bruin e
p latte met spiraalteekening, dat men op het strand vindt; deze zijn n.1. onbruikbaar en
worde n dus door de visschers weggeworpen). Daarnaast vinden we donkerbruine, stekelige
zeeap pels, blauwe zeesterren en slangsterren met als duizendp ooten kronkelende armen, die
gema kkelijk afbreken, maar ook weer spoedig aangroeien en lange weeke zeekomkommers,
verwanten van de tripan g, die aan het vooreind om den mond ,een krans van fijn vertakte
voelarmen drage n. De weeke huid van de zeekomkommers voelt aan alsof ze vol naalden
zit; dit wordt veroorza akt door talrijke kleine kalkankertjes, die hier het aaneenges loten
kalkskelet der andere stekelhuidigen vervangen.

In korte n tijd kan men hier op deze manier een groote verzameling dieren bijeen
brengen. Nu moeten we echte r terug, want het water rijst al en 'over eenige minut en zal
het geheele rif weer onder den zees piegel verdwenen zijn . Dan stoo rt geen mensc helijk
wezen meer de stilte in de tuinen van Ratoe Loro-kid oel.

C. E. B. BREMEKAMP.

EE N MERKWAARDIGE WANDELENDE TAK.

Ons medelid , de heer R. A. KERKH OVEN te Malabar zond mij een kolossaal exemplaar
Wandelende Tak met de onderstaande mededeelingen omtrent het gedrag van dit merk
waardige dier.

"Eergisteren zond ik U een bamboeko ker toe 'met een wandelende tak van buiteil
gewo ne afmetingen. Ik hoop, -dat dit reuzen- exempla ar Buitenzorg levend bereikt heeft, en
dat U gelegenheid zult gehad hebben om zijne allures te bestudeeren. Misschien kunt U
er een ar tikeltje over schr ijven in de Tropische Natuur , en ik zend U daartoe ook nog
een ige foto's , die ik hier van het dier nam.

Het merkwaard ige is de combinatie van mimicry en het vermogen om schrikaanjagende
houdinge n aan te nemen. De dorens zijn zeer natuu rgetrouw; dat zij echter niet als
vanghake n dienst doe n, bewijst de stand : de punten zijn n.l , naar buit en gekeerd, en niet
naar den bek toe.

Als men het in rust zijnde dier aanraa kt, verander t het plotseling van houding,
en begi nt met zijn lange pooten te slaan, waar door men onwillekeurig terugschrikt. Blijkt
evenwel deze afwering niet voldoe nde te zijn, en merkt het dier, dat de belager nog niet
gedéco ntenanceer d is, dan beschikt het over nóg een wap en, dat absoluut afdoe nde is. Dit
wapen is uiterst merkwaardig, en bevindt zich aan het achterlijf. De anale (en genital L.)
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