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belijders van de leer der Mimicry , tal van verklarin gen om niet te spreken van speculatie's
op touw gezet omtrent een z.g. schuwkleur bij vlinders. Een van de praemissen bij der
gelijke overwegingen is dan toch zeker wel, dat vogels gewoon zijn vlinders te eten . In
deze wordt de draagwijdte van ' t begrip Mimicry toch wel wat overschat. Tal van on
aangenaam ruikend e en smak end e vlinders uit de familie 's der Danaïnen, l thomünen,
Acraeïnen en Heliconinen zouden dan nagebootst worden door and ere vormen die wat
betreft de twee genoemde punten weerloos tegenover hun vermeend e vervolgers staan.
De gelijkenis van de nabootsers en hun onsmakelijk model valt vooral in 't oog wanneer
ze vliegen . De vrouwtjes, van zooveel meer beteekenis voor de instandh oudin g der soort ,
zijn bij de nabootsende soorten dan vaak alleen van een schuwkleur voorzien , terwijl de
mann etjes die heel vaak missen.

De bezwaren tegen deze verklaringen zijn dus in de 1e plaats dat naar onze meening
vogels zelden jacht maken op vlinders. In de 2e plaats moeten we opmerken dat het oordeelen
over smaak en reuk van den vogel zeer moeilijk is en ten slotte dat de inderdaad frappante
gelijkenis alleen gedurende de vlucht opvalt.

Wat betreft de schuwkleur van vlinders ten opzichte van vraatzuchti gevogels zoud en
we dus, resumeerend e, kunnen zeggen : we gelooven er niet in. Evenmin kunnen we gelooven
dat Linaria , vulgoris de zeer giftige Euphorbia cyparisias nabootst of Lamium album de
stekende Urtica dioica. D.

EENIGE GEGE VENS OVER "HET TREKKEN" VAN INSECTEN

naar aanleiding van het verzoek op pag. 126, der Aug.- Sept. aflevering 1914.

In Juli 1904 trokken eindelooze zwermen vlind ers, (met witte boven- en gele onder
vleugels) over de Th eelanden van de onderneming Tjarennang. Deze vlinders kwamen
uit het Soemedangsche en trokken West-Oost, in tegenst elling met alle. andere doode
en levende dingen, die zich Oost-West verplaatsen b.v. de Hunnen, de European en naar
Amerika, de influenza, de aziatisch e rat, de musch naar Amerika, ja zelfs de kleedj es in
de kamers, en als men erop let nog veel gekkere ' ding en. Deze zwerm wa~ ongeveer 200
Meter breed, vloog niet hooger dan 4 M, was scherp begrensd , vloog bewust in rechte
lijn, ging niet over het geboomte van den siertuin , maar door de heesters heen. Het duurde
ongeveer 4 uur en was vrij gesloten.

In Augustus 1908 zag ik een zwerm koolwitjes over de Dollart vliegen, laag boven
het vrij stille water, komende uit de richtin g Borkum-Oostfriesl and , vliegende dus
Noord-Zuid. Duizend en kwamen in het water om. De wind was niet sterk, de zee kalm,
de vlinders vlogen ook hier laag, ze zetten zich niet op de boot. Ook deze zwerm was
aan de kanten, vrij scherp begrensd.

Een minder sterke zwerm vlo og September 1914 over het distrikt Kawali in
Zuid-Noord richtin g.

Op de onderneming Tji oemboeleuit is een groot deel der theetuinen met Albizia
tusschengep lant. Onder deze Albizia's vlogen in juli 1912 ontzachlijke hoeveelheden kleine
witte vlinde rs. Waar door toeval water gemorst was ('t was Oostmoess on) zaten opper
vlakten van 4 M2. dicht' opelkaar gedrongen gele vlinders te drinken met samengeklapte
vleugels. De theeheesters zagen 's avonds om 6 uur geel van de ter ruste gaande beestjes.
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In Januari 1914 vertoonden zich de eerst e gele vlindert jes op deze onderneming, ook
onder de Albizia aanplant. Enkele naakte groene rupsen zaten de boomen al t e verniel en.

Een nieuwe uitloop kwam steeds tege lijk met eene nieuwe generatie-ru psen.
In einde Mei bij de 3de generatie waren onder de kaal gevre ten boomen dichte

zwermen gele vlinders , zich verdringende op rotten de vochtige houtdeelen . De rupsen
zaten zoo dicht nog op de kale takjes, dat velen geen plaats hadden en ze dus op elkaar
lagen met het achterste deel van hun lichaam.

Den JSt en of 2 Juni waren alle vlinde rs plotseling verdwenen en wel zoo grondig,
dat tot heden dus na bijna 10 maand en, nog geen gele vlinde r weer is waa rgenomen.
Toch waren deze gele vlind ers, van deze ééne plaats niet voldoende om zulk een aanhou
dende zwerm te vormen, anders wordt het, als zulk een zwer m, 2 de en 3de verzamelgroepen
in zich opneemt.

De kinderlijke gedachtengang van den Inland er weet ook voor deze verhuizing eene
verklarin g n.1. De vlinders halen de tjap om als bonte vlinders verder te leven.

Wijlen Prof. TREUB, zag eens een reuzentrek vlind ers op Ceylon.

Onderneming Sindangrasa, Febr. 1915.
(Tjia mis)

C. B ARENDS.

WENKEN VOOR INSEKT ENVERZA MEL A ARS.

( Ie GEDEELTE).

Ieder, die in de tropen insekten verzameld heeft, zal de onderv inding opgedaan
hebben, dat hier onder géheel afwijkende omstandigheden ook andere eischen aan 't
gereedschap voor de vangst en aan de methode van prepareren en konserveren gesteld
dienen te worden dan in Europa. In dit opzicht ondervonden teleurstellingen hebb en
misschien menigeen van verdere proefnemingen afgeschrikt.

Wy stellen ons daarom voor in een reeks artikelen onze ervaring op dit gebie d
mee te delen, in de hoop, ook anderen op te wekken hetzelfde te doen en in de kolom
men van dit blad er van te doen blyken, zo ze eens iets nieuws of prakties op dit terrein
menen gevonden te hebben.

Onze ste lregel moet steeds zyn: die methoden toe te pas sen, die de beste resultaten
opleveren, al brengt dat ook wat meer werk en moeite mee. Het verdient verre de voorkeur
een .kleine doch onb erisp elik geprepareerde kollektie byeen te brengen , dan grote hoevee l
heden te verzamelen, waaraan niet de nodige zorg besteed kan worden, zoda t ze voor
wetenschappelik onderzoek ongeschikt zyn.

Ofschoon het oog ook wat wil hebben , leggen we toch weinig gewicht op een
"mooie" kollektie, maar hecht en meer waard e aan zo volledig mogelike gegeve ns omtrent
vindplaats, datum en vooral biologiese waarnemingen op het verzamelde betrekking hebbend.
Verder moet het konserveren zodanig gesc hieden, dat vorm en kleur van de dieren zo
veel mogelik behouden blyven.

O.i. heeft het verzamelen weinig waarde, als men niet tevens tracht zich op de
.hoogte te stellen van de namen der verzamelde dieren en van hun levensw ijze en verspreiding.
Slechts door een wetensch appelike grondslag kan een liefhebb ery voor de verzamelaar tot
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