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lijsterbestakje, waarvoor ik hem wel bedank, willen
we het later eens hebben. Ornithogalum umbellatum
was goed gedetermineerd. Het artikel, niet te groot
en zoo 't kan met een paar afbeeldingen, zien wij
belangstellend tegemoet. —
Het is een goede manier van den heer K., om
ons de voorwerpen, die hij gedetermineerd wil zien,
te z e n d e n . Had de heer T. te T. dit óók maar
gedaan, dan had hij den naam van zijn spin al
geweten. Nu durft onze arachneoloog. Dr. Van Hasselt, er niet meer van zeggen, dan dat het miss c h i e n Tegenaria Derhamü Sep. geweest is.
De briefkaart van den heer J. W. Th. te 's-G.
zou ik graag uitvoerig beantwoorden, indien we
niet reeds in vroegere jaargangen de stoffen, die hij
aanroert, behandeld hadden.
Wat het opspannen van vlinders betreft, hoop
ik, dat de heer Th. genoeg zal hebben aan de bijgaande figuren, die ik bij uitzondering nog eens
uit onzen eersten jaargang overneem. Ze spreken
haast voor zichzelf. De eerste geeft een spanblokje

NATUUR.
worden in hoofdzaak als vlinders behandeld, maar
het vordert, daar ze kleiner zijn, fijner werktuigen
en meer handigheid. Daarover dus liever, als u de
vlinders wat onder de knie heeft. — Zie verder het
pas verschenen werk van D. ter Haar, aangekondigd in onze Juli-aflevering.
In onzen tweeden jaargang, op bl. 11, vindt u
een artikel over het vervaardigen van spirituspraeparaten. Uw tak- en bladgallen, misvormde bladeren, rupsen en hooiwagens laten zich voortreffelijk
op brandspiritus — desnoods ontkleurd volgens het
door mij in genoemd artikel gegeven recept — bewaren. De kleuren blijven echter bij de meeste der
genoemde voorwerpen niet bewaard; trouwens het
schijnt, dat andere vloeistoffen dan spiritus in dit
opzicht ook niet voldoen. De lucht zal wel uit
het baarkleed uwer rupsen ontwijken. Voeg voor
plantdeelen 2 % (der ruimtehoeveelheid) zoutzuur
bij uw spiritus, en laat ze dan in 't daglicht, maar
niet in de zon, staan; dan bleeken zij mooi uit.
Als de doosjes, waarin ge uw hooiwagens en
langpootmuggen thuisbrengt, niet te klein zijn en
ge in ieder doosje er maar één zet, zullen de pooten
niet afbreken.
Nu nog een kleine mededeeling. Zooals mijn
lezers weten, noem ik van tijd tot tijd adressen,
waar insecten en zaken van entomologischen aard
verkrijgbaar zijn. 't Is waai-, de kern zijner ver-

met opgespannen vlinder van boven te zien; de
tweede het opstaande vlak ABCD van hetzelfde
blokje. Het lichaam van het diertje rust op een
kurkreep, die in de eerste figuur met cd, in de
tweede met k is aangeduid. In de figuur ziet men
papierstrookjes over de vleugels gespannen; het is
echter veel beter deze laatste g e h e e l te bedekken.
Voor meerdere inlichtingen raadplege men mijn
opstel in den eersten jaargang, bl. 109. — Motjes

Mantichora herculeana van de familie der Cicindelidae.
Uit mijn verzameling; afkomstig van Delagoa.

zamoling moet ieder liefhebber zelf vangen, maar
men wil toch ook wel eens door koop of ruil
cnmnletfieveu. Een u i t s t e k e n d adres daarvoor

