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mergels en kalksteenen, terwijl in het zuidelijk gedeelte hier en daar- uit stollings-
gesteente opgebouwde - bergen en bergruggen daaruit opsteken. 

De overgangen zijn soms zéér scherp. Vaak komt het voor, dat men aan de 
eene zUde van een dal door een typisch kalklandschap loopt, waar de kalkbrokken 
met hun holen en gaten uit de zwarte bouwkruin opsteken om aan de andere 
zijde een helling te beklimmen, met de typische geel-roode verweeringsproducten 
van eruptiva, met andesieten, basalten e. d. 

juist hier zou men dan een andere flora verwachten, maar, voorzoover ik 
kon nagaan, komt in de flora zeer weinig wijziging. Weliswaar zullen door mij 
straks een aantal planten opgenoemd worden, die alleen voorkomen op droge 
kalksteenterreinen; maar hun voorkomen is beperkt tot streken met een strenge 
Oostmoesson en een zeer dunne bouwkruin. In de beboschte ravijnen, waar het 
vochtiger is en de bouwkruin dikker is vindt men in de boschflora m. i. geen 
wezenlijke verschillen meer. . 

Dit bevestigt de opvatting van VAN STEENIS, dat de kwestie van kalkplanten 
nauw samenhangt met de physische eigenschappen van den bodem, met name 
de warmte-capaciteit Waar deze in het tropische bosch niet tot uiting komt mist 
men hier de typische kalkplanten. 

Daarbuiten echter speelt zij, evenals in de gematigde streken, zeker een 
groote rol en geeft het aanzijn aan de zeer merkwaardige typische Soemba-flora, 
die ik in een volgend hoofdstuk nader hoop te bespreken. 

(Wordt vervolgd) C. N. A. DE VOOGD. 

BRILVOGELS EN 6ANITRI 

Langs den Multatuliboulevard in Bandoeng staan ga n i tri-hoornen (Elaeo
carpus Ganitrus ROXB.), die bij allerlei wezens geliefd zijn. 

Als in Nevember en December de hoornen in bloei staan, heersebt er een 
groote drukte. Kleine, groenachtige vogeltjes vliegen in scharen door de boom en en 
maken füne piepgeluidjes. Ik zag ze de bloemen bezoeken en dacht eerst aan honing 
vogeltjes. Het bleken echter brilvogeltjes te zijn, zoo geheeten naar den krans 
van fijne witte veertjes om het oog. Mijn exemplaren behooren vermoedelijk 
tot de soort Zosterops palpebrosa buxtoni (Soend. sik i na n g ka= n a n g ka-pit). 
Zij vertoonen zièh altijd in troepen. Zóó is er geen enkele en zoo zlt er een heele 
schaar in den boom. 

Nu zUn deze vogels eenerzijds als bloembezoekers beschreven en anderzijds 
staan ze bekend als insecten- en vruchteneters. Dit behoeft elkaar niet uit te 
sluiten, want zelfs de honingvogels en kolibri's eten af en toe insectjes, waarmede 
zU hun eiwitbehoefte dekken. Er is over dit onderwerp nogal eens verschil van 
meerring geweest. Voordat de kolibri's en honingvogels als honingdrinkers erkend 
werden, heeft men gedacht, dat zij alleen maar op de insecten in de honing af
kwamen. (In het Dierkunde-leerboek van DELSMAN wordt deze opvatting nog 
altüd gehuldigd). Later bleek, dat de bloemnectar zelden insecten bevatte en dat 
de genoemde vogels vooral nectardrinkers waren en elders de insecten als bij
voeding opnamen. 


