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Amoeben zijn nl. diertjes die enkel uit een klompje slijm bestaan. Een celwand 
bezitten ze niet. Daardoor hebben deze cellen geen bepaalde vorm. Ze kunnen ieder 
ogenblik van gedaante veranderen door het uitsteken van uitsteeksels van het slijmerige 
protoplasma, waaruit de cel bestaat. Met deze uitsteeksels die men "schijnvoetjes" noemt, 
bewegen de diertjes zich voort en nemen ze ook hun voedsel tot zich. 

De amoebe van de slijmzwam noemt men myxamoebe. Zij vermenigvuldigen zich 
door zich in tweeën te delen. Eerst deelt de kern zich, daarna de cel, zodat iedere helft 
weer een kern heeft. Op deze wijze ontstaan een groot aantal amoeben die voedsel tussen 
de rottende bladeren op de grond zoeken. Na enige tijd kruipen ze naar elkaar toe, 
versmelten met elkaartot een klompje. Langzamerhand verenigen zich ook deze klompjes weer met 
anderen, zodat een grote slijmmassa ontstaat, die soms vele decimeters lang en breed kan worden 
Ze komen dan uit de grond te voorschijn, kruipen enigen tijd rond en veranderen in de 
reeds beschreven sporenlichaampjes. 

Resumeerende hebben we dus een bewegelik en onbewegelik stadium. 
't Eerste is dat van af de zwermspore tot de vorming van de vruchtlichaampjes, 't 

tweede dat van 't vruchtlichaam tot het tijdstip dat de spore ontkiemt. 
Meestal vindt men deze planten in de vorm van sporenvruchtjes. Er zijn reeds 

heel wat soorten van bekend. Zonder veel moeite kan men er op vochtige plekjes vele 
van vinden op afgevallen takjes, tegen grashalmen, enz. Sommige zoals de Stemanilus 
splendeus, zijn zwart van kleur, andere grijs, weer andere oranje. Dikwijls zijn ze zeer 
sierlik van vorm en men kan zich dan moeilik voorstellen dat deze keurige, gesteelde 
knopjes ontwikkelingsstadia zijn van de onsmakelike slijmklompjes zoals op de foto 
afgebeeld is. 

Bandoeng. 

INDISCHE DUINPLANTEN. 
(Vervolg). 

c REIJNVAAN. 

In de omstreken van Poeger heeft de kuststroom blijkbaar een oostelijke richting, 
waarschijnlijk door den invloed van het eiland Noesa Baroeng. Daar buigen de rivieren 
zich nl. bij het strand ineens naar het oosten om. Bijzonder mooie voorbeelden hiervan 
zijn de kali Moedjoer (fig. 10) en de kali Bondojoedo (fig. 11), waar de zandrug tusschen 
rivier en zee meer dan 10 KM. lang is, minder mooi, maar toch ook nog goed, de kali 
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Besini (fig. 12). Ook bij Poeger is 
de evenwichtstoestand bereikt, daar 
stuit de rivier tegen het Watangan
gebergte. 

Bij plotseling zeer grooten 
watertoevoer, na langdurige hevige 
regenbuien, kan het gebeuren, dat 

Fig. 10. de rivier dwars door de landtong, 
die haar van zee scheidt, heenbreekt, waardoor die tong geheel of gedeeltelijk in een eiland 
verandert. De uiterste punt van dit eiland wordt dan door het steeds opschuivende zand 
weldra weer aan den vasten wal gehecht (Tji Woelan, fig. 8,-Tji Sokan, fig. 13). Is de 
normale watertoevoer weer begonnen, dan vangt ook de verschuiving van. den nieuw 
gevormden riviermond aan. 
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De rivieren voeren niet alleen zand, doch zeer vaak ook klei mee naar zee. Deze 
klei komt in het water in uiterst fijn verdeelden toestand voor, blijft lang zwevende en 
bezinkt alleen daar, waar het water betrekkelijk rustig is, het meest om en voor riviermonden, 
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waar bij vloed opstuwend zeewater en afstroomend 
rivi erwater elkaar min of meer in evenwicht houden, 
zooals om den mond der rivieren bij Batavia. Waar 

"- · Java's zuidkust door den woeligen Indischen Oceaan 
wordt bespoeld, vindt men nergens klei afgezet dan 
in zeer stille inhammen en in talrijke, bijna onbe
wogen haffen. In de Kinderzee, die door Noesa 
Kambangan wordt beschut, vindt de klei overvloedig 

~ 
gelegenheid om te bezinken . Maar vooral langs de 
Javazee worden vele en groote kleiafzettingen aan-
getroffen. De groote rivieren vormen daar bijna 
alle delta's, de meeste dezer delta's steken in zee 
uit, zij vormen de talrijke "hoeken" der noordkust 
(Tji Pontang, Tji Sadane, Tji Taroem, Tji Poenagara, 
Tji Manoek,Kali Pemali, Kali Tjomal, Kali Bodri, 
Kali Solo en zeer vele kleinere). Verbazend snel 
groeit op vele plaatsen het land aan, bij lndramajoe 
schuift de kust jaarlijks ongeveer 10 meter vooruit, 

Fig. 11. bij Soerabaja ongeveer 7 meter. Ook ten westen van 
de Kali An gke bij Batavia geschiedt de landaanwinning snel. 

Aan den plantengroe i kan men onmiddellijk zien of er klei gevonden wordt. Overal , 
waar zich een vrij breede strook mangrove heeft gevormd, waar veel Avicennia, Nipa, 
Acanthus, Cerbera, Heritiera en Sonneratia acida voorkomen, kan men zeker zijn klei aan
tetreffen. Ontbreken deze karakterplanten alle 
of zijn ze alle schaarsch, dan is de klei-afzetting 
gering of er is alleen zand te vinden. Rhizoplzora's, 
Sonneratia a/ba en Excoecaria Agallocha zijn 
voor grondaanwijzing minder geschikt, die komen 
aan rustige stranden ook wel op zand voor, maar 
vormen dan altijd slechts een smalle strook langs 
de kust of groeien in verstrooide exemplaren 
daarlangs of daarvoor. Een breede strook Rhizo-
phoren wijnt steeds op klei. Fig. 12, 

Wanneer in een haff kleiafzetting plaats heeft- en dit is in den regel het geval
wordt het ten slotte grootendeels opgevuld en met mangrove overdekt. Dan vindt men 
twee zeer verschillende botanische strandformaties achter elkaar; aan de kust Of de Pes-Caprae
àf de Barringtnnia-jormatie (zie onder), daarachter de mangrove. Behalve bij Prigi (fig. 6) 
zag ik dit zeer mooi bij Poeger waar achter de vrij breede duinstrook een door de Kali 
Besini grootendeels opgevuld, met allerlei mangrove- en andere planten begroeid haff ligt. 
Ik zag het ook bij Sapoeloe op Madoera, waar de rivier bij het strand ook weer in eens 
naar het westen ombuigt. De tamelijk breede landtong, welke die rivier van de zee scheidt 
is, helaas, grootendeels ontgonnen, men vindt echter op en tusschen de zandakkers nog 
verscheidene aardige duinplanten. Onmiddellijk daar achter komt een kleine mangrove, 
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waardoor de nv1er stroomt. Jammer, dat dit moeras grootendeels verwoest is voor den 
aanleg van sawah's. Men heeft trouwens op zeer vele plaatsen de oorspronkelijke 
moerassen bedorven om er sawah 's van te maken of voor andere doeleinden. Het is hier 
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Fig. 13. 

het zuiden, een restant mangrove. Ook 
hier is blijkbaar in vroegeren tijd een 
haft geweest, thans is het grootendeels 
opgevuld. Enkele hoogere deelen van 
het terrein, tegenwoordig midden in 
de sawah gelegen, heeten nog steeds 
poe/oe, eiland (P. besar,-P. ketjil). 
Tusschen de vischvijvers vindt men de 
Tji Lintjing, thans een nietig riviertje, 
dat ongeveer van Priok af zeven à 
acht kilometers in oostelijke richting 
evenwijdig aan zee stroomt om eerst 
bij Maroenda daarin uittemonden. Aan 
de zuidkust vormt de Kali Bondojoedo 

al niet beter dan in Holland, overal blijkt de 
mensch de vijand der natuur. Hoeveel mooie 
terreinen zijn in Holland niet verwoest door de 
Heide-Maatschappij, die zich dat vandalisme zelfs 
nog tot een eer aanrekent. Hoeveel is er bij 
Priok in de laatste jaren niet reddeloos bedorven! 

Ten oosten van Tandjong Priok vindt men 
achter het strand eerst zandige akkers, daarachter 
een breede strook sawah 's, eindelijk ver naar 

Fig. 14. 
nog een groot, door een t:andtong van Voormalig haff van Bagelen Anno 1728. 

de zee gescheiden, grootendeels opgevuld haft. Ook in de Zuid-Preanger wordt op vele 
plaatsen achter de duinen nog een moeras gevonden. 

Vroeger waren aan Java's zuidkust vrij wat meer van die haffen. De vlakte van 
Bageten is er een van. In den Hindoetijd was deze vlakte waarschijnlijk nog een groot haft, 
waarin eilanden, waaraan havenplaatsen lagen. Men heeft aan den voet der heuvels, die 
de vlakte aan de noordzijde begrenzen op geringe diepte ankers en touwen gevonden. De 
afsluitende zandwal bestond toen reeds, men heeft er Hindoe-overblijfselen in aangetroffen. 
Omstreeks 1725 was van dat haft nog een vrij groote binnenzee overgebleven . VALENTIJN 
(Oud·· en Nieuw Oost Indiën IV, 25) heeft van dit haft een kaartje, dat we hier hebben 
overgenomen (fig. 14) en de volgende beschrijving: 

"Men heeft..... een binnen-water, Ranwe-Gading genaamd, in 't welke zig de 
"Soesoehoenan, of Keyzer van Java nu en dan wel gaat vermaken. 

"Het is in 't Westen pas een vierde, en in 't Oosten omtrent een mijl breed, en 
"Oost en West omtrent twee mijlen lang, loopende in 't Oosten rond, als een langwerpige 
"Doedelzak. 

"Men heeft hier ook eenige dorpen, doch met haar namen niet uitgedrukt, die vier 
"in getal zijn, wel drie honderd huisgezinnen uitmaken en die de Keyzer hier houd, om 
"alles tot zijn vermaak van de visscherij en jacht gereed te hebben." 
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Ook hier liep de landtong, die het haff van de zee scheidde, weer van 't oosten 
naar het westen. In het begin der vorige eeuw werd het haff nog door prauwen bevaren, 
de laatste daarvan verdwenen omstreeks 1840. De dichtslibbing geschiedde uitermate snel, 
in het oostelijk deel bereikte zij in 15 jaren een dikte van 21/ 2 M. In Februari 1861 had een 
geweldige overstrooming plaats, toen werd in één enkelen nacht gemiddeld 1 meter, op 
sommige plaatsen 2 meter modder afgezet. Thans is van het haff nog slechts een klein 
moeras, de Rawah Wawar over, de rest is alweer verwoest door den mensch. 

C.A. B. 

NOG EENS OVER "BRYOZOËN". 

De Heer C. BARENOS schreef het volgende naar aanleiding van ons artikel over 
"Zoetwater Bryozoën" Trap. Nat. Dec. 1916. 

Naar aanleiding van de in jaargang V Dec. 1916, aflevering No. 12 voorkomende 
beschrijving van diverse soorten Bryzoën, mis ik de mededeeling dat deze planten een 
groot handelsartikel vormen. 

Ten Noorden van de Duitsche en Nederlandsche wadden, visschen de kleine visschers
schuiten, deze mosachtig uitziende diertjesgroepen bij groote partijen, drogen ze op de 

Fig. 1. 

Waar de 
van de dieren 

zandplaten en verschepen ze naar Hamburg. 
Ongeveer 't jaar 1898 begon deze handel. Van 
Hamburg uit vond deze waar zijn weg naar 
de groote kunstbloemenfabrieken, waar het 
materiaal gezuiverd en gekleur werd. In Erfurt 
was ik dikwijls getuige van de behandeling 
van kolossale hoeveelheden; duizenden en 
duizenden kilo's werden naar Zuid-Amerika 
verscheept. 

U vindt dat artikel terug in Neder
landsche kamers, groen geverfd in een glazen 
bolletje onder aan de lamp hangen. 

Ingesloten een ongekleurd stukje, gevon
den in een vissellersnet in 1892, toen het nog 
niet in den handel was. 

Menig visscher heeft in slappe tijden er 
een goed stukje brood mee verdiend. 

Hoogachtend, 
W. g. C. BARENOS. 

Met veel genoegen namen we kennis 
van bovenstaand schrijven, waaruit blijkt dat 
de leden met 't tijdschrift meeleven. Aan den 
heer BARENOS onzen dank voor zijn van belan'g
stelling getuigende regels, alsook voor 't 
bijgevoegde monster, waarvan we hierbij een 
teekening geven (zie fig. 1). 

heer BARENOS zegt, dat hij de mededeeling mist, dat de gedroogde zooëeien 
een handelsartikel vormen, moeten we er op wijzen, dat ons artikef enkel 


