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kalkgebergte op deze wijze door den invloed vah 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 gebergte 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. AI afdalende
werd bijna aan den voet de grot Soerotjolo gepassee rd, een kleine holte in het gesteente
bijgewerkt met bewerk te steen, waaraan verder niet veel merkwaard igs was. Bij het afdalen
naar de zijde van Kretek kwam men al ras weer op het mioceen- vulkanische materiaal,
waar men gedee ltelijk den loop van een lavastroom volgen kon.

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

Bo ndowoso, 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
nauwkeurige 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, verschill ende soorten in de
familie der Sp hyrnidae (Hamerhaaiachtigen) voorkomen, welke meestal zonder eenig onder
scheid hamerhaai genoemd worden. De visseners van Tegal noemen de hamerhaai tjoetjoet
titok te Batavia noemen ze hem tjoetjoet ronggeng .

Deze eigenaardige visch heeft al lang de aandacht der reizigers en natuu ronderzoekers
tot zich getro kken.

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
stand 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 FORRER, in zijn .Ftscnbuch' in 1598 versch enen, mededeelen.

LI NNAEUS reeds kende de hamerhaai (Sphyrna malleusy welke hij onder den naam
van Squallus malleus beschrijft.

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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Op de uiteinden van die twee lapp en bevinden zich de oogen en vooraan de neusgaten.
Van deze familie komen vijf soorten voor, n.1. Sp hyrna blochii, Sphyrna zygaena

en Sphyrna tildes, welke in den Indisch en archipel leven, Spliyrna tiburo, welke in den
Atlantisc hen Oceaan en de Chineesche zeeën voorkomt en Sphyrna mokarran welke in de
Roode Zee leeft.

De vorm van den kop is kenmerkend voor de verschill end e soorten, doch de bijzon
derheden zijn minde r duidelijk bij de jonge exemplaren.

Bij de Sphyrna blochii heeft de kop den typischen vorm van een hamer terwijl hij bij
de Sphyrna tiburo meer een mutsvorm vertoont, (zie fig. 1) I) waar bij de voors te- en
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Fig . 1.

zijrande n van den kop halfcirkelvormig ineen loopen en de achterste rand zeer kort is. Bij
de ande re drie soorten treft men de verschillen de overgangsvormen tusschen deze twee
uitersten aan.

De ooge n, die steeds op de uiteinden van de kop-zijlappen gelegen zijn, vertoonen
een vlies (menbrana nictitans). De mondopenin g is in een hoekvorm omgeboge n.

De tanden van beide kaken zijn spitst, gelijkvormig en staan schuin met de punt
naar buiten gekeerd (zie fi g. 3).

De Sphy rnidae komen in tropische en subtropische zeeën voor; soms zwemmen ze
wel eens buiten de grenzen van hun offi cieel verspreidingsgebied. Zoo zijn er, die een
uitstapje gemaakt hebben tot aan de kusten van Engeland en verder. De soo rten welke
in den Archipel voorkomen, kan men op grond van de volgende kenmerk en ondersche iden.

1) Fig . 1 is ontleend aan: "T he Cambridge Natura! Histor y" Deel VII.
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TUDES.

De voorste r~nd van den kop is
geboge n, maar ni et inee nloopend
met de zij randen. De lengt e van
den achters ten rand van een kopl ap
is mi nder groot dan de breedt e
gemeten op de hoogte van het oog.

De neusopenin gen li ggen dicht
b ij de oog en. Een gro ef loopt over
meer dan de hel ft van den voorsten
rand van el ke kopl ap. (Z ie fi g. 3).

Fig. 3 .
ZYGAENA (M AL.LEUS). ;

De lengte van den achtersten rand
van de kopl ap is ongevee r zoo
groot als de br eedt e gemeten op
de hoogte van het oog .

De neusopeni ngen i ij n dicht b ij
de oog en gelege n. Een neusgroef
loopt ove r ongeveer de geheele
lengt e van den voors ten rand van
elke kopl ap.

BLOCHII.

De lappen van den ko p zij n zeer
lan g. Iedere lap is tw ee, tot dri e
maal zco lang als breed. (Zi e fi g.
1 Rcchts che teekenin g) .

De neusopenin gen zij n naar de
mid denlijn geschoven. en dus van
de ooge n verwijderd . Een diep e
neusgr oef loopt van den voorsten
rand van elke kopl ap. vanaf een
kort e afs tand van het oog tot aan
het neusgat.

De bijgaande figuren zijn gemaakt naar een jong exemplaar van Sphyrna tudes.
Eigenaardig is het feit, dat de twee exemplaren van Batavia welke wij konden onderzoeken,
beide van deze soor t waren. De eenige Sphyrna soort, welke prof. M. WEBER in zijn werk " Die
Fische der Siboga-Expediti on" opgeeft, is eveneens Sphyrn a tudes, waarvan hij twee
exemplaren had, een van Makassar en een van de Zuidkust van Timor. F. DAYin zijn "The
Fishes of India" zegt dat Sphyrn a blochii de meest voorkomende soort is in Engelsch Indië;
'terwijl D. S. j ORDAN en H. W. FOWLER in " A. revieuw of the Elasmobranchiate Fisches of
japan" als eenigste soort voor [apan opgeven : Sphyrna zygaena en A. GÜ NTH ER in "Die
Fische der Südsee" als eenigste soort ook Sphyrn a zx.gaena opgeeft.
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Alhoewel deze weimge gegevens onvoldoende zijn, om met zekerheid iets vast te
stellen, zijn ze in zoover interessant , dat ze erop schijnen te wijzen, dat Sphyrna tudes
meer in den Archipel voorkomt als eenige andere soort, terwijl ten Noorden en ten Oosten
de Sphyrna zygaena meer zou voorkomen en ten Westen de Sphyrn a blochii. Slechts
na grondig onderzoek zal hier over echter met zekerheid iets kunnen gczegd worden.

De Hamerhaai en zijn zeer vraatzuchtige dieren. Ze leven in diep water en kunnen
3 tot 4 en meer meters lang worden, terwijl ze een gewicht van 200 - 300 en meer K. G.
bereiken. Ze brengen talrijke levende jongen ter wereld. Mcn heeft o.a: eens bij een wijfje
39 goedgevormde jongen van 50 cM. lengte in het lichaam gevonden.

P AUL VAN OVE.

·BOEK BESPREKING.

K. -HEYNE . De nutti ge planten van Ned crlandsch Indië. Deel 11.
Verkrij gbaar bij KOLff & Co., Batavia. P rijs f 2,00.

Van dit be la ng rijke w crk dat uit 4 deelen za l best aan, versch een enke le jar en ge lede n het ee rs te
deel. da t than s recds lan g ui tvcr koch t is . He t derde deel is te r perse, na he t a fdrukke n erva n za lonmid 
dellij k het vie rde d ecl ged rukt en daarn a he t ee rs te herdruk t wor den .

Het pas ve rsche nen deel bevat a l, wat bekend is o mt re nt het nut de r plan ten va n cen kleine 50
fam il iën , waarvan de voornaa mste zij n de Piperaceeën , f agaceeën, Ulmacee ën, Mor ac eeën, Urticacecën,
Me nispe rmaceeë n, Ma gn oliaceeën , Anona ceeën. Myri sti ca ceeën , Laur aceeën, Rosaceeën en d e zeer groo tc
fami lie d er Legum in osen . Hond erden planten zij n besprok en , waarbij, naast a lle be tro uwbaa rs, wa t in de
oude re litera tuu r te vinde n wa s . nog tall oozc tot du s verre onbe ke nde nutti ge toepassin gen worden vcrm eld
uit a lle dceIcn va n den Ind isch en Ar chipel be nevens het Mal eisch e sc hic rei land. Het boe k is da ard oor tot
een vo lle d ige encyclo pedie gew orden , die behalve door rijkd om van inho ud uitblinkt door groo te betrouw
baa rh eid. Het Museum voor Eco no misc he Bo ta nie te Buite nzorg is ec n de r wei nig e ins tc llinge n va n d ien
aa rd , waa ri n de bot anis ch e her kom st va n het ma tcriaal bewezen wo rd t door go ed geco nservee rd herbar ium
ma teriaal , dat, eve na ls de co lle ct ies, nog dage lijks in o mv ang toenee mt, zooa ls de her bariumbeam bten ,
we lee ns zuc htend kun ne n getu ige n, a ls hun wc er ee n nieu we stortv loe d ove r he t hoofd spoelt.

De prachtige houtcollect ie va n het Buite nzorgsch Mu seum is un iek en staat zeer ve r boven d ie va n
het Haarl c msch Koloni aal Mu seum, waa rin van ve le mon s ter s de bot ani sch e af ko ms t onze ke r is. Oo k de
verzameling vezels, rot a ns , en olië n te Buite nzo rg is zec r g roo t en doo r de goede zorge n va n de n Mu seum 
chef beh oorl ijk op naam gebrac ht. Da t deze omsta ndig hc id aa n het boek ten goedc is ge komen, be hoeft
geen b et oog . Geen ge ringe ve rdie ns te van het boe k va n Heijn e is voorts , da t de be kno pte niet ze ldc n zc lfs
ge d ro nge n vor m, waarin de s to f ver werkt is , ge en afbre nk heeft ge daa n aan de aa ngc naa mhe id en helde r
he id va n den s t ij l. Het boek laat z ic h ge no eg lij k lez en , het zij de sc hrij ve r de ,ve rd iens te van een plant
recht laa t we derva re n, he tzij het fijntje s den spo rt drijft met ov e rd re ve n lof en ongeg ro nde ve rwac htinge n.
Wi e op pagina 54 het st u k ove r den Koem elkboom gelez en heeft, za l w el ov ertuigd zijn, dat wc de koe
vooreerst nog niet kunn en mis sen . Het a rt ike l over rami ( Boehm cria nivea) rek ent voor goe d me t deze
recla me - p lan t af.

Dat d it wer k het resultaa t moet zij n va n ja ren lan g en har den a rbei d , blijkt uit e lke bladz ijde. W ij
zij n den sc hr ijver da nkbaa r, voor wa t hij ons gesc ho nken heeft en kunnen elk onz er leze rs aanrade n zich
het boe k aantesc ha ffen, he t is ee n vo o rtdure ndc bron va n nutt ige ke nnis. De sc hr ijver zal hct zeer op
prijs ste llen, a ls z ijn lezer s de door hem ver za melde gegeve ns we te n uit teb re iden. Wij ne me n deze
ge legenheid te baa t om de aandacht te vcst ige n op de door hct mu scum voo r Economi sche Botan ie ge 
plaats te a dver te ntie o p de vierde pa gin a va n d en o ms lag van dit tijdschrift.
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