sardyntjes op een boterham. Het overige personeel en ik zelf n ëme f op de voorbanken
plaats en met een 15 kilometer-v aartj e tuffen wij langs de weg, die ons met talrijke
scherpe bochten, helling op hellin g af naar Tj oeroep en van daar nog de zelfde dag naar
de koffi eond er'heming Soeban Ajam brengt. In de gastvrije woning van de Administrateur
vind ik met mijn grote nasleep van mensen, dieren en kisten een vriendelike opname.
EDw. j ACOBSON.

(Wordt vervolgd) .

TWE E GEOLOGISCHE E XCURSIES.
't Is een bekend verschijn sel, dat botani e en zoölogie de natuurli efhebb ers onder de
leeken meer trekt dan de geo logie. In Nederland is dat eenigs zins te verklaren, omdat
de geologische vondsten voor den leek aldaa r niet zoo dad elijk voor de hand liggen. De
laatste jaren is doo r het werk van enkelen, als wijlen HEIMA Ns wel meer belangstelling
gekomen, doch het is te begrijpen, dat men daar makkelijker er toe komt "langs sloot en
plas" te gaa n dolen of van "vlinders en bloemen" te geni eten dan op excursie te gaa n door
"o ns krijtland ". In Duitschland is veel meer belangstellin g voor geologie, Oo k onder
leeken. wat doo r de ges teldheid van het land te begrijpen is. In Indië schijn en de
Nederlanders de traditi e van het Moederland getrouw te blijven en voelt de natuu rliefhebber
in doorsn ee ook het meest voor vogels, bloemen of insekten. En toch heeft juist een
land als Indië zoo machti g veel interessants op geologisch gebied, ook voor den leek. De
geologische merkwaardi gheden en schoo nheden behoev en werk elijk niet altijd door een
vakman beschr even te word en evenmin als de botanisch e en zoölogische. Natuurlijk geniet
men zooveel te meer als erns tige en enthu siaste vakmenschen beschrijvin gen voor leeken
geven of excursies gaa n leiden, jammer echter, dat velen hunn er hun licht zoo onder de
korenmaat houden.
Het geluk door vakgeleerden op de merkwaardigheden op geologisch gebied te
worden gewezen op het terrein zelf, genoten de leden van het in October 1916 te Djocja
gehouden " Bodemcongres". Van de excursies onder leiding van de Hrn Dr. E. C. JUL.
MOH R en Dr. j . H. SCHM UTZER gehouden, volgt hier ter opwe kking tot navolging een verslag.
Eerste excursie .
Den 26st en October 's middags om half vier kon men op de aloon-a loon te
Djocja een groot aantal met dames en heeren gevulde auto's zien vertrekken op weg
naar de heuvels bij de Progo. Het doel van deze excursie was te doen zien, welk
nauw verband er was tusschen den aard van de grondsoo rten en de gesteenten, waaruit
ze ontsto nden.
In westelijke richtin g reed men eerst langs velden met mooi suikerrietgewas, rijk'e
sawahs en gronden beplant met tweede gewasse n. De grond hier bestond uit de zandige
verweeringsproducle n van de Merapiasch. De zoo gevreesde vulkaan, dien men eIken avond
dreigend met vuur gloed reeds van verre in den omtrek van Djocja kon herkenn en, was
hier tot zegen geworden van den naar goede gronden zoekenden mensch. D'e vulkaanasch
voor een deel verweerd, leverde een moeien, vruchtb aren grond, die in vele zijner nog
onverweerde dee ltjes nog reserve heeft voor de toekomst.
I
Bij het riviertje Konteng hield de lange autofi le stil. Daar stapten allen uit en de
wetenschappelijke leider begon daar vanaf een natuurlijke kathed er, een boom aan den weg,
zijn explicatiën. -
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Het vulkanisch t ~ J..:r e i n werd hier begrensd door de vallei van het riviertje. De asch
was hier gestuit op een and er hooger gedeelt e van den bodem n.l. een mergelformatie.
De grond van deze formatie, waar op de excursisten zich al ras ter eigen onderzoek
verspreidden, was zwart en kleverig (zie fig. 1). Zag men aan de overz ijge d er Konten g
nog mooi gewas, hier was weinig meer te zien dan
schral e djagoeng, ketelIa of veewei de. De grond
hier was verweeringspr oduct van een geheel ander
gesteente dan de asch I) aan de overzijde. Mergels
ontstaan door het bezinken van zand en klei of
stof in zee bij aanw ezigheid van koolzure kalk,
resten van kalkhuiden en skeletten van zeedieren en
planten. Ze worden tot min of meer harde gesteenten of door mechanischen druk Of chemisch door
coneretie en neerslagen. De mergelformatie hier
was \:eel ouder dan de asch van de Merapi. Ouder
Fig . J.
wil zeggen - en vooral in de tropen, waar de regens
hevig zijn en het water warm - meer uitgesp oeld,
dus armer aan plantenvoedende stoften. Een beteekenis, die op deze plaats dui delijk was
te begrijpe n.
.
Was daar ter plaatse al reeds iets te vinden van het grondvormende gesteente, de
kalk, in den vorm van kleine stukje s, een flink eind verder bij een and er riviertje was dat
gesteente beter te zien. Daar was door erosie (uitslijping) een groot deel van de mergelformatie blootgelegd. De mergel was eertijds in lagen, dunn ere, en dikkere, afgezet, wat
hier duidelijk te zien was. Ook kon men opmerken, hoe enkele deelen meer en andere
weer minder verweerbaar waren en daard oor meer of minder gemakkelijk waren uitgespoeld.
Hier kwamen de hamers voor den dag om de eerste bewijsstukk en in brokken af te slaa n.
Ook was het duid elijk, dat de .Iagen door een of andere oorzaak waren opgeheven en een
helling naar het zuiden gekregen hadd en.
Mooier was het verschil in ·verweerbaarheid te zien, toen de excursisten uit de auto's
gestapt waren en op hun wandelin g door het terrein van den zwarten grond doo r een
hollen weg gingen. (zie fi g. 2). Hier lagen platen mergel in het talud van den weg als
ter demonstratie van verschil in hardh eid. Boven en onder was de mergel verweerd, de
platen zelf hadd en den tand des tijds nog steeds weerstaan.
In de buurt hiervan werd en mooie kalk- en ijzerconereties opgenomen. De kalkconcr eties niervormi g
door aa ngroeiing, de ijzerafzettin gen - vermoedelijk
zwave lijzer - klein en als hageltjes, waarom ze ook
hagelerts genoemd wordt.
Op een gegeve n oogenblik kond en de excursis ten merken, dat bijna plotseling de taaie zwarte
gro nd overging in roodbruinen . Deze grond, wat losser
van structuur dan de zwarte, was verweeringsp roduct
van nog oude ren datum en van vulkanischen oorsprong.
Echter van vulkaanuitwerpse len, ouder dan het MeraF ig. 2.
pizand, dat men kort te voren gezien had. Dit '
i:

I)

In" de geo log ie n o~m ( men oo k asc h, za nd enz. ges teente n.

- 24 materiaa l, ouder dan de mergels. ligt zooals ond erzoe kingen uitmaa ten dan ook onder die
zeeafzettin gen. Daard oor is het ook reeds, waar het aan de oppervlakte was, gedurende
langer tijd verweerd en uitgespoeld dan de mergelgrond. De explicator vermoedde, dat
dit gedee lte van het oud- vulkanische materiaal tijdens de kalkafzetting in 'zee als een eiland
bove n het water uitstak en alzoo niet bedekt kon worden. (In fi g. 3 is een!hulpmidd el
gege ven voor een voorstelling van de zaak, doch het wil daarm ee niet- zeggen, dat het
gegeven profiel volkomen juist is).

Fig . 3.

Langzamerhand begon het te schemeren, zoodat de rest van de wandeling in
halflicht en donker moest worde n voort gezet. Na eenigen tijd over den rooden grond
geloope n te hebb en kwam men weer op zwarten mergelgrond. Waar op een heuvel een
zeer onmisbare en welkome tent der ververschingen gebouwd was, waren meer mooie
plaatmergels en grilliger verweeringsvormen der kalk te zien. Het laatst e deel van den weg
naar de lafenis was zelfs door het grillige der laatsten niet altijd effen en makkelijk begaanbaa r. Evenwel eenmaal boven zijnde kon men in den valavond ruimschoots genieten
van het schoone panorama over het Progodal met het Minorehgeb ergte op den achtergrond.
De in het programma der excursies beloofde zonsondergang was reeds groote ndee ls voorbij,
terwijl de "s malle maansikk el, die teekening aan het uitspansel zou geven" door een hatelijke
tegenwerkin g van de zijde der metereologen onder het gezelschap bedekt was met
regenwolken.
Daarom stelde men zich maar tevreden met het genieten der koele drank en of
met de vondst van makkelijk te vinde n kalkconcreties. In een half tot heel duist er, waarin
zelfs de knapste geoloog niet :veel van moeder Gea te zien kreeg, werd de rest van de
wand eling volbrac ht.

A. J. K.

(Wordt vervolgd).
JAVAANSC HE AQUAR IUM-VISSC HEN.

(Vervolg).
\
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De beide eerste kogelvisschen, die ik verkreeg (T. fluviatilis) , hield ik niet lang.
Het bleek me dat deze vissc hen uiters t gevoelig zijn voor de zuurstofrijkheid van. he
water. · Misschien staat dit in ' ve rband .met de kleine kieuwen dezer die ren, misschien ook
is het een .algemeene eigenschap van zee- en brakwate rvisschen . Opmerkelijk is toch
het feit, hoeveel korter een zeevisch het boven water uithoudt dan een zoetwaterviseh,

