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Micrographia Curiosa sive Rerum minutissimarum obser- 

vationibus, quae ope Microscopii recognitae ad vivum 

exprimuntur, His accesserunt aliquot Animalium Testaceorum 

Icônes non antça in lucem editae. Omnia Curiosorum Naturae 

Exploratorum utilitati etlucunditati expressa et oblata. lllustris- 

simo Domino D. Leoni Strozzae excellentissimi Ducis Strozzae 

filio. A pâtre Philippo Bonanni Societ. Jesu Sacerdote. 

Romae, Typis Dominici Antonii Herculis MDCXCI. 

M. i. is het aardig te lezen, hoe BONANNI zelf over het 

moment zijner ontdekking geschreven heeft: „Dum observarem 

Cyanum Turcicum, vulgo Fior d’ambretta, ob odorem suavis- 

simum, quo redolet, animadverti aliqua puncta nigerrima, et 

pigro motu per foliola discurrentia. Microscopio opposita 

apparuerunt Insecta mihi anonima, ut exprimuntur num. 38.” 

Leiden, 15 Juli 1921. R. VAN EeCKE. 

Azijnaether als doodingsmiddel voor 

Nachtvlinders* 

Naar aanleiding van de herhaalde aanbeveling in de 

Entomologische Berichten van appel- en azijnaether voor 

het dooden van insecten, heb ik met laatstgenoemde stof 

(Acetas aethylicus) op uitgebreide schaal proeven ge¬ 

nomen, en wil ik de resultaten daarvan hier mededeelen. 

Tegenover chloroform heeft azijnaether het groote voor¬ 

deel van mindere vluchtigheid, wat voor de tropen met 

hunne hoogere luchttemperatuur niet zonder belang is. 

Dat de lijkverstijving bij het gebruik van azijnaether in veel 

minde/e mate optreedt, is eene zeer goede eigenschap, maar 

kan toch in sommige gevallen minder gewenscht zijn. 

Voor de meeste insecten, behalve de Lepidoptera, geef 

ik de voorkeur aan cyaankalium, of aan een mengsel, be¬ 

staande voor V4 uit gasoline (benzine) en voor 3/4 uit 
chloroform. De daarin gedoode insecten behouden een 

gewenschten graad van stijfheid, zonder aan den anderen 

kant àl te stijf te worden, terwijl ze in azijnaether zóó slap 

worden, dat ze na het aansteken pooten en sprieten naar 

beneden laten hangen. Dit kan weliswaar voorkomen worden 

door ze slechts korten tijd in de doodingsflesch te laten, 
doch dan bestaat de kans, dat ze later weer bijkomen. 
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Ik heb den azijnaether voornamelijk aangewend voor 

het dooden van Heterocera, waarvan ik er gedurende 

het afgeloopen jaar een aantal van ongeveer 7000 stuks 

ving, en dus eenige ervaring op dit gebied opdeed. Waar 

het om zulke groote hoeveelheden gaat (ik heb wel eens 

een avond gehad, waarop om en bij de 200 nachtvlinders 

op het licht afkwamen), is het onmogelijk, alles op plankjes 

op te spannen en moest ik mij tevreden stellen, deze methode 

slechts op groote soorten toe te passen. Bij de middelmatige 

en kleine tot allerkleinste soorten worden de vleugels uit¬ 

gespreid door onder den aangestoken vlinder een V-vormig 

gevouwen stukje karton aan de naald te schuiven. Door 

handig te manoeuvreeren slaagt men er dan meestal wel in, 

de vleugels in den juisten stand te krijgen, doch dan moet 

in de vliegspieren ook nog eenige veerkracht over zijn. 

Bij geheel slappe vlinders blijven de vleugels niet in de 

gewenschte houding zitten, terwijl dit bij al te groote stijf¬ 

heid evenmin gelukt. Ik heb mij daarom het best bevonden 

bij de volgende methode. 

Uit het net worden de vlinders overgebracht in eene 

wijdmondsche flesch, aan de kurk waarvan van binnen een 

lapje bevestigd is, dat af en toe met eenige druppels azijn¬ 

aether bevochtigd wordt. Om het kwartier ongeveer wordt de 

inhoud van deze flesch overgebracht in een klein stopfleschje, 

in de holle stop waarvan eene prop watten is bevestigd. 

Op deze watten worden telkens bij het openen van het 
stopfleschje een paar druppels van het reeds genoemde 

chloroform-gasolinemengsel gedruppeld. In dit stopfleschje 

bevindt zich ook eene hoeveelheid papiersnippers, zooals 

men die in luxedoozen met chocolade vindt, „Papier¬ 

wolle” zooals de Duitschers dit materiaal noemen. 

Af en toe wordt in het stopfleschje geademd, zoodat 

op den binnenwand waterdamp neerslaat. Het stopfleschje 

wordt steeds gesloten gehouden, nadat men telkens een 

partijtje vlinders er in gedaan heeft. Na afloop van de 
vangst laat men het stopfleschje tot ongeveer den volgenden 

middag staan en zijn de vlinders dan juist in goede con¬ 

ditie, om op de boven aangeven wijze opgespannen te 

worden. De papiersnippers in het stopfleschje vervullen 

een tweeledig doel. Ten eerste slorpen zij den in de fleshc 
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geademden waterdamp op en houden de vlinders in eene 

vochtige omgeving, en ten tweede dienen zij als eene ge¬ 

schikte onderlaag voor de vlinders. Om het onderling 

afschuren van de vlinders te voorkomen, moet men het 

stopfleschje zoo weinig mogelijk heen en weer bewegen. 

In de doodingsflesch doe ik geene papiersnippers, daar de 

vlinders zich daartegen veel meer afschuren dan tegen den 

glaswand. Het heen en weer bewegen van de doodings¬ 

flesch is niet te vermijden als men de vlinders uit het net 

of direct van een muur etc. afneemt; men doet echter goed, 

ze zoo weinig mogelijk te schudden en ook de vlinders 

niet al te lang er in te laten, want hoe grooter het aantal 

wordt, hoe meer ze elkaar beschadigen. 

Nooit moet men de vlinders langen tijd, b. v. een geheelen 

nacht, aan den damp van anzijnaether blootstellen. Niet 

alleen worden de vleugels zóó slap, dat ze kreukelen, 

maar ook de vleugelschubben gaan zóó los zitten, dat ze 

bij de minste aanraking er afgeveegd worden; ook de 

pooten laten dan al te gemakkelijk los. 

Ook mag men azijnaether niet gebruiken bij de meeste 

geheel of gedeeltelijk groen gekleurde vlinders. Al naar 

gelang van de soort neemt het groen eene geelachtige of 

bruinachtige tint aan. Voor het dooden van groene nacht¬ 

vlinders maak ik uitsluitend gebruik van chloroform-gasoline. 

Ook mogen ze later niet in hetzelfde stopfleschje- samen¬ 

gebracht worden met vlinders, die gedood werden met 

azijnaether. Dit zou reeds voldoende zijn, om ze te doen 

verkleuren. 
Azijnaether bezit eene zeer te waarderen eigenschap. 

Nachtvlinders, welke daarin gedood worden, slaan bijna 

zonder uitzondering de vleugels naar onderen om, 

waardoor ze geschikt zijn, om op de door mij beschreven 

wijze opgespannen te worden. Bij het aanwenden van 

chloroform of chloroform-gasoline daarentegen vouwen de 

vleugels naar boven dicht, tengevolge waarvan ze 

niet of slechts met groote moeite op te spannen zijn. Dit 

is dus in tegenstelling met dagvlinders, waarbij men steeds 

de vleugels naar boven dicht vouwt. 

Het is duidelijk, dat de door mij gevolgde werkwijze 

slechts onder bijzondere omstandigheden van voordeel is, 
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n. I. waar men te doen heeft met het prepareeren van 

groote hoeveelheden versch materiaal. Worden, zooals dit 

in Europa meestal het geval zal zijn, per avond slechts 

enkele exemplaren gevangen, waarvoor men zich den tijd 

kan gunnen, ze volgens de regels der kunst op plankjes 

uit te spannen, dan zal men met azijnaether alleen wel tot 

zijn doel komen. Toch heb ik gemeend, mijne bevindingen 

hier te moeten meedeelen, voor het geval, dat andere ver¬ 

zamelaars in soortgelijke omstandigheden mochten komen. 

Fort de Koek, Juli 1921. EDWARD JACOBSON. 

Nieuwe Vondsten voor de Nederlandsche 

Coleopterenfauna XXXVIL 

4. Cicindela trisignata Latr. Deze soort werd ook 

thans, in Juli, in groote massa’s, aan ,,de Beer” bij den 

Hoek van Holland waargenomen. Ook zijn exemplaren 

met meer groenachtige tint gevangen, maar niet zooals 

de fraai groene exemplaren van C. maritima Latr. a. 

virescens EVERTS. 

38. Notiophilus bigiittatus F. De Heer B. H. Klijnstra 

ving bij Laag-Soeren, Juli, een exemplaar, bij hetwelk de 

dekschilden geheel donker bronskleurig zijn, zonder het 

geelachtige uiteinde. Ik noem deze naar den ontdekker: 

Klijnstrai Nov. Ab. Met mijn dank werd dit exemplaar 

voor mijne collectie afgestaan. 

292bis. Acupalpus luridus Dej. (flavicollis STEPH., ni¬ 

tidus Steph., diibius SCHILSKY) wordt door J. Neresheimer 

en H. WAGNER (Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark 

Brandenburg VI, in: Entom. Mitteil. VII, 1918, blz. 20) als 

eene van A. Luteatus Dfts. en exigiias Dej. duidelijk 

onderscheidene soort beschouwd. Ik zag exemplaren uit 

den Haag, Maarsbergen, Putten (Geld.), Warnsveld en 

Exaeten bij Baaksem (Limb.). A. luteatus DFTS. (piimilio 

SCHAUM) is wellicht eene var. van exiguus Dej. ; ik zag van 

deze exemplaren uit den Haag, Hilversum, van Texel en 
uit de provinciën Gelderland en Limburg, o.a. uit aanspoelsel 

van de Maas. 


