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Ontvetten. De meest gebruikte middelen hiervoor zijn thans wel wasbenzine en trichloor- 

aethyleen. Zo lang alleen het lichaam (en dan vooral het abdomen) vervet is, voldoen ze wel. 

Al moet de trichloor wel volkomen zuiver zijn, anders worden de kleuren soms sterk aange¬ 

tast. Zijn de vleugels echter ook min of meer vervet, dan lukt het bijna nooit een vlinder 

weer tot zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Bovendien plakken de haren van het 

lichaam en de franje vaak sterk aan elkaar en men kan later niet altijd dit euvel weer met 

een zacht penseel geheel verhelpen. 

De heer Caron past een ander procédé toe, dat ik uit eigen ervaring zeer kan aanbevelen. 

De vlinder gaat eerst een dag in benzol en wordt dan nat en wel onmiddellijk in een bakje 

met magnesiumpoeder gelegd en geheel met deze stof bedekt, zodat alleen de punt van de 

speld er boven uit steekt. Ook daarin blijft het exemplaar een volle dag. Het resultaat is tot 

nog toe verbluffend. Een $ van Hepialus humuli, waarvan de vleugels al grotendeels vervet 

waren, werd weer even prachtig wit als toen het vers was. Kleuren worden niet aangetast, 

zelfs niet het tere groen. Ik heb het geprobeerd met Calamia widens (virens) en Geometra 

papilionaria, beide beruchte verkleurders en vervetters. Ze waren na de behandeling „als 

nieuw”. De franje kleeft nauwelijks aan elkaar en is zo nodig met een zacht penseel weer 

gemakkelijk in de goede stand te strijken. Ook het overtollige poeder verwijdert men zo. Het 

gelukte me alleen niet oude Harpy ia' s (60 jaar en meer) uit de collectie van het Zoölogisch 

Museum te Amsterdam, die door het vervetten al jaren geleden geel geworden waren, weer 

mooi wit te doen worden. Wel exemplaren, die een jaar of 20 geleden gevangen waren. 

Benzol en magnesiumpoeder zijn goedkope artikelen, die elke drogist kan leveren. De 

benzol kan gebruikt worden tot ze geel gaat worden, dus te veel vet opgenomen heeft. Dan 

moet ze beslist vernieuwd worden. Het poeder lijkt onbeperkt mee te gaan. 

In geen geval twee of meer vlinders tegelijk los in het bad ! De vleugels worden namelijk 

zeer bros, zodat ze onmiddellijk sterk beschadigen, als twee exemplaren door schudden tegen 

elkaar stoten. Na het drogen hebben ze echter weer hun normale hardheid. 

Overigens dreigt bij het uit de vloeistof halen van teergebouwde soorten hetzelfde gevaar 

als bij de andere vloeistoffen, het oprollen van de achtervleugels van de binnenrand naar het 

midden. Dit gebeurde me bij een Scopula imitaria met sterk vervet achterlijf. Bij dergelijke 

dieren pas ik nu een andere methode toe. Ik vul de gleuf van het opzetblokje geheel met poe¬ 

der en bedek er ook het hout mee. Dan maak ik in het poeder van de gleuf een klein richeltje 

waarin het abdomen past, steek de vlinder in het blokje tot op het poeder en bevochtig nu 

het achterlijf met een penseel flink met benzol. Dan onmiddellijk de hele vlinder goed be¬ 

dekken met poeder en na een dag is het euvel meestal verholpen. Zo niet, dan herhalen. De 

achtervleugels blijven nu goed in de vorm, ook al worden ze vochtig. 

Ook andere insekten dan vlinders zullen wel op een van beide manieren behandeld kunnen 

worden. Denk er echter wel om, dat benzol zeer brandbaar is. -— Lpk. 

Trekvlinders in 1962. Bij Mythimna l. album L. is een van de interessantste vangsten 

vergeten, nl. een exemplaar op 4 oktober te Bussum door de heer ter Laag. Het is wel 

meegerekend bij het jaartotaal. 

Op pag. 185, regel 11 van boven, moet 30.VII zijn: 30.VIII. —- Lpk. 


