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Bij één der exemplaren ' (Fig. 1) was de algemeene bloemsteel over de geheelele ngte
verb reed, op de dwarse doorsnee elliptisch en verto onde vóór en achter een zwakke over
langsche groef. Aan de bloeischeede viel niets bizonders te zien, doc h de kolf was eveneens
verbreed, met vóór en achter een zwakke groef. Boven het midden verd eelde hij zich in
twee onge lijk lange takken.

Een tweede bloeiwijze vertoonde ongeveer hetzelfde versch ijnsel voor zoover het den
bloemsteel en den kolf betreft, alleen was de laatste slechts aan den top kort tweelobbi g.
In plaats van één waren er echt er twee nagenoeg overstaande bloeisc heed en, ' beide met
wat ongelijken voet.

Eindelijk was er een derde exemplaa r (Fig. 2), waarb ij de splitsing nog verder
gevorderd was. Ook hier was de kolfsteel verbreed, doch van twee veel diepe re groeven
voorzien. Opvallend was het echter, dat de steel niet alleen twee 'geheel vrije, normale
bloeischeeden, maar eveneens twee geheel vrije kolven droeg.

Alle boven beschreven, misvormde bloeiwijzen zijn afkomstig van een plant , die
volgens meedeeling van den eigenaar herhaaldelijk zulke afwijkingen voortbre ngt. Aangezien
bij Anthurium de bloeiwijzen alleenstaand in de blad oksels zijn, moet de misvorming aan
splitsing, niet aan samen groeiing van bloeiwijzen toegeschreven worden.

Dergelijke afwijkingen zijn ook reeds bij eenige andere Anthuriums waargenomen,
o.a. bij A. crisia llinum LI ND. , et ANDH., A . Scherzerianum, SCHü T T. A. Andraean um LI Nd., doch
voor zoove r mij bekend, is een zoo fraaie serie als bij A. Ferrierense nog niet besc hreven.

. ,

J. J. S.

TWEE GEOLOGISCHE E XCURSIES.

Tweede excurs ie.
Deze, die den 28sten October werd gehouden, zou bijna een gehee len dag in beslag

nemen. Hoofddoel van deze toèht was het bezoeken van een ande re kalkformatie en de
vervormingen van de kalkafzettingen. Om zeven uur 's morgens reed men af in zuidelijk e
richting over de vlakte van Mataram naar Kretek, een dessa aan de Kali Opak (zie de
schetskaart) . De vlakte bestaat uit een alluvium gedurende eeuwen door de rivieren aan
geb racht van den Merapi. Hier ging het dus eerst over grond, nagenoeg gelijk aan die der
vorige excursie, met dit verschil echter, dat hoe zuidelijker men kwam, hoe fijner de zan
derige vulkaanuitwerp selen werden. Voor een deel verweerd, vormde dit ,'J1 erapizand een
maaien bouw grond.

Bij Kretek werd de kali Opak bereikt. Daar zag men aan de overzijde van de
rivier reeds het ste il uit de vlakte oprijzende Zuid ergebergte voor zich. In prauwen werd
onder een hevig gutsenden regen de overtocht gemaakt, waarna men per as in de richting
van het zuiderstrand trok. Op deze tocht kon men, steeds langs den voet van het gebergte
gaande, duid elijk zijn geologisc hen bouw gadeslaan.

Het Zuid ergebergte bestaat niet uit een en dezelfde formatie. Tot halverhoogte bestaat
het uit oud-vulkanisch materiaal. De in het tertiaire tijdperk werkzame vulkanen hebben
hier er\u ptieprod ucten afgezet. Deze zijn óf onder zee afgezet of later onder de oppervlakte
van het water gedaa ld. Eenmaa l onde r den zeespiege l bouwden hier kora len hun kalkvor
mingen, die later als kalkrotsen weer bove n water geheve n werden. Daar tusschen, er om,
en er op zaten schelpen en andere kalkpantsers van zeedi eren of bezonken er met zand en
vergruisde koraal, waar uit ook weer kalkmerge llagen ontstonden.
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Schetskaartj e van-het terrein der excursies.
V = vulkanisch zand en asch .
T = tertiair materiaal, oud-vulkanisch en

kalkafzettingen .
A = alluv ium van vulkanischen oorsprong.

- Volgens den leider van deze excursie was dit kalkgebergte tijdens en kort na de
vorming één geheel met het bij de vorige tocht bezochte heuvelland van Sedajoe. Toen
bij een der opheffingen, die het eiland Java moet ondergaan hebben, de samenhang ver

scheurd werd, zou zich
een scheur geopend heb
ben, waar de aardlagen
naar beneden zonken. De
rivieren hebben het lage
gedeelte langzamerhand
opgevuld met afzettingen
van den Merapi en zoo
de alluviale vlakte van
Mataram gevormd. Het
oostelijk deel van het
gevormde gebergte bleef
langs de breuklijn staan
als het nu steil in de
genoemde vlakte afdalen
de Zuldergebergte.

Op de tocht langs het
gebergte in de richting
naar de passangrahan
van Mantjingan zag men
duidelijk de laag tertiair
vulkanische ejruptiestof
fen, die zich onder de
kalkafzettingen bevinden . :
Meestal -waren ze echter
reeds verweerd en lever
den gelen grond. Vooral
de breccie- en tuflagen
zijn sterk verweerd.
(Breccie noemt men een
gesteente gevormd uit
saam gebakken hoekige
brokstukken, die o.a.

ontstonden in de puinhellingen aan den voet van steile bergen. Tuf ontstond o.a. door
samenbakken van asch.) Op enkele plaatsen echter waren deze oude vulkanische overblijfselen
meer onverweerd te zien, vooral waar het gesteente niet uit saamgebakken brokken en gruis
bestond, doch uit gestolde lavalagen.

Eenmaal bij de passangrahan aangekomen stond men weer voor een andere formatie
n.I. duinen en strand. Wie duinen of strand alleen nog maar van Scheveningen of Zand
voort kende, vond hier weinig van het bekende aspect terug. De duinen waren laag en
zwart evenals het strand. We waren hier in het gebied van den eertijds :beruchten ijzerman
Loke, het was magneetijzerzand. Dit zand door de rivieren van den Merapi in zee gevoerd,
werd · door deze weer op het land geworpen, waarna het door den wind werd opgejaagd

"
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tot deze hoogten, die men 'in alle toestanden, van embryo tot volwassen "duin, kon vinden.
Het zwarte zand, dat hoogstens een twint ig meter opgetast lag, was schraal begroei d met
enkele exemplaren van Pandanus tectorius (pandan), meer Calotropis g igantea (widoeri),

enkele plantjes Spinijex en veellpomoea pes caprae .
"De. Calotropis droeg nergens vrucht en, wat zeer
begrijpelijk was, want men kon talrijke geiten druk
bezig vinden met het opknabbe len der bloemen en
bloemknoppen der planten. Fig. 4 is niet bijgevoegd
om de elegan te stoffeering van het strand op den
voorgrond, doch om te doen zien, hoe laag de duinen
zijn vergeleken bij het op den achtergrond oprijzende
Zuidergebergte en om een beeld te geven van de
schrale begroeiing der duinen.

De zee en het strand trok velen, zoodat de
Fig . 4. meesten zich over het strand verspreidden om daar

een wandelin g te doen naar de plaats, waar het
Zuidergebergte steil uit zee oprees. Op weg daarh een kon men evenals op andere Indische
stranden vondsten van aangesp oelde vruchten of van dieren doen. Bijna enkel vrucht en
en zaden van Barringtonic speciosa werden hier aangetroffen. Waar de voet van het
Zuidergebergte bijna geen strand meer overlaat, was geen plaats meer voor duinen. Een

andere inter
ressante vor
ming werd
daar aange
troffen n. I.
strandbrec-
ciën. (Zie fig.
5 en 6). De
zee tastte
hier bij hoog
water het ge-

Fig. 5. bergte aanen Fig. 6.

spoelde gril-
lige gaten en gleuven in den voet. Wat moeilijk aan te tasten was, bleef staan of verloor
de samenhang met het bovenliggende, waard oor afstortingen te weeg gebracht werden.
De niet weg te spoelen en niet makkeiijk te verweeren brokken kitten daar samen en
vormden zoo klompen van zeebrecciën. Overgebleven brokk en van "den . voet evenals
brecciekn obb els waren hier en daar begroeid, o.a. door een zeer merkwaardi ge plant met
bijzonder mooie witte bloemen, de Scaevola Koenigii. .

Wie tegen de steile rotspaadjes opklom, kon daar tusschen de andere en over die
planten heen dikke dotten vinden van Cassytha filiform is, die met haar gele bladerlooze
dunn e stengels daar parasiteert , niet ongelijk aan het duivelsnaaigaren, Cuscuta, ons uit
het vaderland bekend.

Van af de hooge standplaats had men hier een schoon uitzicht over het landschap.
Mooi was hier ook te zien den invloed van de kracht der heerschende winden op de vor
ming der riviermonden. Dichtbij tusschen de duintj es in het klein, verder de lagune van
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de Opak in het groot. (Zie fig. 7. De persoon op' den voorgrond is de bekende natuur
minnaar en planter TEuN OTTüLANDER).

Na deze klimpartij was er nog iets anders zeer merkwaardigs te zien, n.1. de achter
de pasa ngrahan gelegen grot van Parang T ritis. Of eigenlijk grotje. (Zie fig. 8). Men kan

er slechts en
kele meters
in doordrin
gen. Eertijds •
een mondin g
van een on
deraardsche
rivier, zooals
er in kalkge
bergten meer
voorkomen,

Fig. 7. is het hol nu Fig. 8.

bijna geheel
opgev uld met stalaktieten, die zich uit het koolzure-kalkhoudende water afzetten. Door fijne
sp leetjes druppelt het water in het hol neer. De kalk is als koolzure kalk in oplossing. Door
ontwijking van koolzuur en door verdamping van water scheidt zich de koolzure kalk af als z.g.
druipsteen. De kegelvormige afzettingen hebben in .het midden een gaatje, waardoor steeds
nieuwe aanvoer van kalkrijk water is. Bepaald mooie vormen van stalaktieten, zooals men die
soms in andere grotten vindt, waren hier bepaald niet. Wel interessant was de afzetting om de
luchtwortels van den Ficus, in wiens voet de grot gevormd is. Lange pijpen kalk kon men
van de wortels aftrekken. Verder was alles in de buurt met kalksinter overdekt :,dé bamboe
latten van het hekje (links op fig. 8), de gebroken pot, kortom alles, waar mee het water in
aanra king kwam. Zoo ook de cementen bak en de vloer van de rnandikamer in de
pasangrahan, waar het water heengeleid was, ze vertoonden dikke lagen van kalkafzettingen.

Na een 'gezellige lunch in de pasangrahan vervolgde een deel van het gezelschap
de excursie ter bestudeering van het Zuidergebergte. Daarvoor werd eerst teruggereden
langs den steilen voet van het gebe rgte naar Grogol. Van daar was het een heele klim
naar boven. Aanvankelijk langs een weg in de breccie- en lavalagen. Waar de bodem al
groote ndee ls verweerd was, lag de meest resist ente andesiet als losse blokken te midden
der verweeringsproducten. Echter ook niet meer onaangetast. Tal van blokken en brokken
vertoonden verweering. De buitenlaag, tot op een of meer e.M. verweerd, omhulde als
een lichter gekleurde schaal de onderliggende nog onverweerde kern. Als men er eenige
stukjes ' afsloeg, was deze schaalvormige verweering zeer mooi te onderkennen. De gevormde
grond was grootendeels beplant met padi gogo (rijst op droge velden), die er niet al te
fl orissant bijstond, ook zag men wat bataten en ketella.

Na eenigen tijd klimmen kwam men in de kalk. Groot tot klein van de levende
wereld in de zee heeft indertijd aan de vorming van dit gebergte meegewerkt. Men vindt
er duidelijk koraalvormen en vervolgens fossielen van kleine schelpdie ren, die nu en dan
uitgeslagen werden. Ook werden er veel kristalbonken van kalkspaath verzameld. Door
druk , oplossing en weer afzetting zijn deze kristallen uit 'de resten der zeeweze ntjes ont
staan. Volgens de laatste theorie moeten dergelijke vaste kalkgesteenten gevormd zijn uit de
kalkomhulsels van bacteriën, die uit het gips in het zeewater koolzure kalk konden afscheiden.
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Fig. 9.
Schema van den waterloop in een kalkformatie.

t. int ermitteeren d e bron . 2. ges ta dig vloeiende bron. 3. dolin e. 4-9. holen .

Dergelijke kalkformaties , als hier het Zuidergebergte, bestaan niet enkel uit zuivere
koolzure kalk, men heeft daarin nog heel wat resten van de organismen, die in de kalk
skeletten leefden, waarbij komt, dat die omhulse ls behalve koolzure kalk o.a. nog kiezelzure
naast andere verbindingen bevatten. Ware het slechts zuivere koolzure kalk, dan zou er
bij de verweering van dergelijke gesteenten geen bouwgr ond kunnen ontstaan.

In de weguitsnijdin gen was hier en daar mooi die verweering van den kalksteen na
te gaan en te zien, hoe langzamerhand uit de harde geelwitte kalk roodbruin e grond ont
stond. Het is hoofdzakelijk een uitwasschingsproces en wel een uitwassching van de kalk.
Merkwaardige gevolgen had die uitwasschin g nog verder . Door de wegwasschin g van de
kalk worden de spleten en gangetjes in de gesteenten hoe langer hoe grooter, waardoor
allerl ei onregelmatige gangen en aderen ontstaan. Waar de kalksteen het gemakkelijkst aan
te tasten was, vormden zich groote gangen en holen. Op andere plaatsen bleef het
gesteente tamelijk wel intact. Het grondwater heeft daard oor in dezen grond niet
zooals in andere grondsoo rten een samenhangend niveau en daard oor is het mogelijk dat

b.v, bron 2 (zie
fig. 9) altijd water
geeft, terwijl bron
1 dat interrnit
teerend doet. Tij
dens de excursie
was een inter
mitteerende bron
zoo beleefd water

waard oor dus zijnte geven, er was de vorige dagen langdurig en zwaar regen gevallen,
reservo ir voldoende gevuld was.

Bij het vormen van holen en kanalen dicht onder de oppervlakte hebben er nu en
dan in het kalkgebergte instortingen plaats. De kuilen, die dan ontstaan, worden door het
oplossende en uitspoelende water bijgewerkt tot groote trechters, dolinen genaamd. Dat
het oplossende water er een groote rol speelt, was te merken aan den bijna horizontalen
bodem van de dolinen ; dat het begin een instorting moest zijn geweest, was duidelijk
door den gritligen vorm van de bovenzijde der trechterwanden. (Fig. 10 en 11 geven

een kijkje
op rand en
bodem van
een doline,
die de excur
sisten aa n-
troffen en
welks vor-
ming hen al
daar ver
klaard werd) .

Fig. 10. Fig . 11.
De grillige vormen van de kalkged eelten, die oorsponkelijk door instortin g en op

lossin g der zachtere deelen als het meest resistent bleven staan, werden langzamerhand
door het water en den wind afgerond en zoo kreeg het Zuldergebergte zijn talrijke kegel
vormige topjes, die te samen den Goenoeng Sewoe (duizend gebergte) vormen. Indien een
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kalkgebergte op deze wijze door den invloed van het water vervormd werd en kegelvormige
toppen en trechters krijgt, noemt men dit een karstgebergte. Het eerst is die formatie
bestudeerd in de Karst, het bekende gebe rgte aan den oever van de Adriatische zee.

Op weg van af de dolinen naar beneden had men een schoon uitzicht over de vlakte
van Mataram met haar bouwvelden, kampongboschjes en suikerfabrieken. Al afdalende
werd bijna aan den voet de grot Soerotjolo gepassee rd, een kleine holte in het gesteente
bijgewerkt met bewerkte steen, waaraan verder niet veel merkwaard igs was. Bij het afdalen
naar de zijde van Kretek kwam men al ras weer op het mioceen-vulk anische materiaal,
waar men gedee ltelijk den loop van een lavast room volgen kon.

En hiermede waren de geologische excursies van het bodemcongres ten einde. Ze
hadden velen uit allerlei kringen en van allerlei werk genot geschon ken en - den smaak
naar meer gegeven.

Bondowoso, December 1916. A. J. K.

DE HAMERHAAI.
Eenigen tijd geleden, toen ik toevallig een jonge hamerhaai in handen kreeg, was

ik, bij nader onderzoek, niet weinig verwonderd op te merken, dat dit zoo eigenaardige
dier in bijna alle schoolboeken eenigszins onnauwkeurig is afgebeeld.

Het is daarom dat wij hier eenige woorden willen zeggen over die visch en er enkele
nauw keurige teekeningen bijvoegen.

Reeds de geschiedenis van den hamerhaai is zeer interessant. Eerst en vooral moeten
wij erop wijzen, dat er, zooals wij verder nog zullen zien, verschillende soorten in de
familie der Sp hyrnidae (Hamerhaaiachtigen) voorkomen, welke meestal zonder eenig onder
scheid hamerhaai genoemd worden. De visschers van Tegal noemen de hamerhaai tjoetj oet
titok te Batavia noemen ze hem tjoetjoet ronggeng.

Deze eigenaardige visch heeft al lang de aandacht der reizigers en natuuronderzoekers
tot zich getrokken.

KONRAD GESNER in zijn " Historia animalium" in 1558 verschenen, beschrijft hem reeds
onder allerlei namen. Het was aan GESNER ook reeds opgevallen, dat de kop naar voren
is toeges pitst, wat deze natuu ronderzoeker terecht beschreef als een inrichting, om de weer
sta ng bij het vlugge zwemmen te vermind eren. Dit maakt hij duid elijk door te zeggen :
"De kqp is zoo toegespit st , dat men zou kunnen gelooven, dat de visch bij het vlugge
zwemmen andere visschen, die hem in den weg komen, kan doorsnijden! "

De neusgroef, aan den voorsten rand van den kop, was door hem eveneens reeds
opgemerkt, doch voor hem diende die opening als reuk- en gehoororgaan tegelijkertijd.

Er werd geloofd, dat het ontmoeten van een hamerhaai ongeluk medebracht ; wat
ons o.a. ook GESNER en FORR ER, in zijn .Ftscnbuch' in 1598 verschenen, mededeelen.

LI NNAEUS reeds kende de hamerhaai (Sphyrna malleusy welke hij onder den naam
van Sq uallus malleus besc hrijft.

De Hamerhaaien behooren tot de Selachii, welke volgende kenmerken vertoonen :
het lichaam, is langgestrekt, min of meer spoelvormig en gaat geleidelijk over in een sterk
gespierde staa rt. De borstvinnen zijn niet bijzonder sterk ontwikkeld . Er komen kieuw
sp leten voor, terwijl een kieuwd eksel ontbreekt.

De familie der Sphyrnidae 'onderscheidt zich van de overige Haaiachtigen reeds op
het 'eerste gezicht door den eigenaard igen vorm van den kop, (zie fi g. 2) die aan weerszijden
in twee breede lappen verlengd is, inwendig gesteund door uitgroeiingen van het kopskelet.
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