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19. Leptosoma scalarium de Haan i.I. gelijkt zeer sterk op 

de afbeelding van Deilemera arctata Walk, in Seitz, 

doch de type is van Java. Seitz vermeldt niets omtrent 

de Javaansche vormen. Pagenstecher geeft slechts de 

beschrijving van Snell, v. Voll. weer. 

Hiermede zijn alle soorten (?) van Snell, v. Voll, behandeld. 

Nu krijgen wij nog enkele typen van Heylaerts en Snellen. 

20. Nyctemera dentifascia Snell, van Sumatra wordt in 

Seitz niet genoemd. Wel beschrijft Seitz eene nieuwe 

soort van Sumatra onder den naam biserrata, die m.i. 

wel eens een melanistische vorm van dentifascia zou 

kunnen zijn. 

21. Nyctemera regular is Snell, is door Seitz foutief afgebeeld 

en eveneens door Pagenstecher. In mijn werk over de 

Heterocera van Sumatra zal eene betere afbeelding 

verschijnen. 

22. Nyctemera tritoïdes Heyl. is door Seitz overgeslagen, 

doch ik vermoed, dat zijne battakorum niets anders is 

dan tritoïdes Heyl. 

23. Nyctemera seitzi nov. spec. Hiermede meen ik den, 

onder den naam assimilis door Seitz afgebeelden, vorm 

te moeten aanduiden. De soort assimilis, Seitz omvat 

dus m.i. drie verschillende soorten, die alle drie door 

mij op nieuw zullen worden afgebeeld. 

24. Nyctemera sumatrensis Heyl. wordt door Seitz nesites 
genoemd. 

25. Nyctemera vollenhovii Snell, is door Seitz niet vermeld. 

Wie zou zonder bestudeering der typen uit dezen chaos 

wijs hebben kunnen worden? 

Leiden, Maart 1927._ R. VAN Eecke. 

Calciumcyanide ter vervanging van Cyaankali* 

Het is onbetwistbaar, dat blauwzuurgas, HCN, een der 

beste gasvormige vergiften is, om insecten voor allerlei 

doeleinden te dooden. Bij vele Entomologen, meer speciaal 

bij Lepidopterologen, speelt de cyaankali-flesch dan ook 

eene niet onbelangrijke rol. 

Nu is het echter evenzeer onbetwistbaar, dat aan het 

gebruik der cyaankali-flesch eenige nadeelen verbonden zijn. 
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In de eerste plaats toch is het niet ieders zaak, cyaankali 

in gips goed in te sluiten; daartoe is eene zekere handig¬ 

heid en oefening, last not least ook goed gips, noodig; 

en het manipuleeren met het cyaankali, b.v. het stuk slaan 

van de vaak groote en harde brokken, is niet geheel onge¬ 

vaarlijk en dient daarom onder inachtneming van de noodige 

voorzorgsmaatregelen te geschieden. 

Maar ook als men over de noodige bedrevenheid beschikt, 

dan nóg willen de cyaankali-flesschen niet altijd even goed 

gelukken. Niet zelden gebeurt het, dat vervloeid cyaankali 

tusschen glaswand en gips uittreedt ; de flesch wordt daardoor 

„nat” van binnen, wordt minder bruikbaar en levert gevaar op. 

Voorts ontwikkelt ook de beste flesch na verloop van 

tijd rijkelijk ammoniak, wat op sommige kleuren een nadeeligen 

invloed heeft. Is zoo’n flesch geheel uitgewerkt, dan moet 

het oude gips verwijderd worden en moet de flesch op 

nieuw gevuld worden, wat eveneens moeite kost. Het oude 

gips is zeer vergiftig! 

Wij zijn thans tot het gebruik van Calciumcyanide, 

Ca(CN)2, overgegaan. Dit is een betrekkelijk nieuw product 

van de Amerikaansche stikstof-industrie ; het komt in den 

handel als een fijn, grijszwart poeder met een gegarandeerd 

Ca(CN)2-geha!te van ongeveer 50%; de rest bestaat in 

hoofdzaak uit Calciumcyaanamide, CaCN2. Door de 

inwerking van de vochtigheid der lucht verandert dit poeder 

geheel in Calciumhydroxyde en Calciumcyaanamide, waar¬ 

bij niet geringe hoeveelheden blauwzuurgas afgesplitstworden. 

Vier à vijf gram van het handelspreparaat moeten ongeveer 

1 L. gasvormig HCN doen onstaan, en waar één volume- 

procent HCN als voldoende doodelijke dosis voor insecten 

enz. wordt opgegeven, zullen de met Ca(CN)2 gevulde 

flesschen denkelijk niet al te spoedig zijn uitgewerkt. Na 

algeheele uitwerking is het poeder op het oog niet veranderd; 

het bestaat nu geheel uit cyaanamide en Calciumhydroxyde, 

resp. Calciumcarbonaat, is niet meer vergiftig en kan zelfs 

als kunstmest worden gebruikt! 

Wij hebben eenvoudig eene hoeveelheid Calciumcyanide 

droog gevuld in eene z.g. kogelflesch (ongeveer 20 g. op 

eene flesch van 200 ccm. inhoud), en de vernauwing met 
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een propje „celstof” (watten of iets dergelijks kan even goed 

dienst doen) dicht gestopt. De werking der flesch lijkt ons 

zoo gunstig, dat wij meenen goed te doen, met deze 

„nieuwigheid” spoedig ter algemeene kennis te brengen. 

De groote voordeelen zijn, afgezien van de krachtige werking, 

de uiterst eenvoudige en absoluut ongevaarlijke aanmaak 

der flesch en het do. ledigen, als zij uitgewerkt mocht zijn. 

De flesch blijft voorts steeds droog; er ontstaat geen ammoniak. 

Daar er geen gips bij te pas komt, beteekent dit eene 

belangrijke gewichtsbesparing. Het Calciumcyanide is boven¬ 

dien gemakkelijk verkrijgbaar - ik meen tenminste, dat de 

handel nog niet aan beperkende bepalingen onderhevig is 

en is goedkoop. In Nederland wordt het geleverd door de 

Tuinbouw Aankoops Centrale te Aalsmeer, in handige busjes 

van 1 u Eng. tegen den prijs van f 2.50 (in 1927). 

P. S. Naar ik zoo juist verneem, gelden voor de toepassing 

van Calciumcyanide dezelfde beperkende bepalingen 

als voor andere blauwzuurmiddelen, wat echter voor 

ons geval van minder belang is. Maar bovendien heeft 

de Tuinbouw Aankoops Centrale zoo juist besloten, 

het middel alleen aan „bevoegden” te leveren. Het 

is te hopen, dat het aan bona-fide-entomologen mag 

worden verstrekt, te meer, daar het hier telkens gaat 

om geringe hoeveelheden. 

Wageningen, Mei 1927. W. ROEPKE. 

Acarologische Aanteekeningen LXXXVL 

De heer L. J. TOXOPEUS was zoo welwillend, de door 

hem op ’t eiland Boeroe verzamelde Acari aan mijne zorg 

toe te vertrouwen. 

Het aantal soorten is gering (13); daarentegen is het 

aantal nieuwe soorten betrekkelijk groot (10); er zijn zelfs 

3 nieuwe genera en éene nieuwe familie bij. Zij volgen 

hieronder. 

acrocheles (Coprholaspis) buruensis nov. sp. $. 
Deze soort past in geen der 10 „phalanges”, door BERLESE 

in Redia, v. 13. n. 1. p. 147-8 voorgesteld. De linea media 

transversa (sterni) is wel aanwezig, maar zij is geknikt, niet 


