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Alcohol voor het conserveeren van Insecten* 

Naar aanleiding van de klachten van den heer MAC 

GiLLAVRY, E B. VI, p. 136—137, over het moeilijk ver¬ 

krijgen van sterken alcohol tegen billijken prijs voor het 

conserveeren van insecten, weshalve hij tot kamferspiritus 

zijne toevlucht nam, wil ik er op wijzen, dat men bij het 

Spiritus-Verkoopkantoor „Bergen op Zoom—Delft” 
te Delft vaatjes brandspiritus van 90% kan bekomen, 

inhoudend 25, 50 of 100 L. Minder dan 25 L. wordt niet 

afgeleverd. De prijs varieerde onlangs tusschen f 28.50, 

f 27.— en f 25.50 per 100 L, al naar het afgenomen 

quantum. Alles franco wal of station plaats van bestem¬ 

ming geleverd, ledig fust ongefraukeerd te retourneeren, 

à contant zonder korting. De prijs per L., nog geen 30 ct., 

is dus zesmaal goedkooper dan die van kamferspiritus, 

die volgens den heer MAC GiLLAVRY ongeveer f 1.80 

per L. bedraagt. Ook voor huishoudelijk gebruik is deze 

spiritus aanmerkelijk goedkooper dan de veel slappere 

gewone brandspiritus uit de winkels ; het gehalte in aan¬ 

merking genomen, is deze ongeveer dubbel zoo duur als 

degene, waarop ik hier de aandacht vestig. 

Schovenhorst, Putten, Januari 1923. J. TH. OUDEMANS. 

Een koningin van Apis dorsata F* 

De z.g. Indische boschbij, Apis dorsata F., bij de inlanders 

in Midden-Java algemeen „tawon gong” geheeten, is over 

Voor- en Achter-lndië en den Maleischen Archipel wijd 

verspreid en komt op Java en Sumatra veelvuldig voor. 

Als regel geeft zij de voorkeur aan boschrijke streken, 

want zij nestelt graag in bepaalde, hooge oerboschboomen. 

Waar het bosch vernietigd wordt, verdwijnt Apis dorsata 

in meerdere of mindere mate, ten minste op Java, voor 

zoover mijn waarnemingen reiken. In het geheel ontboschte 

Salatiga b.v. zag ik deze bij nooit, terwijl zij op eenigen afstand 

van deze plaats, waar boschcomplexen voorkomen (Bodja, 

Kedongdjatie en elders), veelvuldig is. Merkwaardig is het 

voorkomen van een groot nest in den plantentuin te 


