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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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een waar geeste lik genot worden en hem de voldoening sch enken iets nuttigs te verrichten,
terwyl zonde r dien grondslag zo'n liefhebbery afdaalt tot het niveau van een lusifersetiketten
verza meling, tot iets dat op den duur een verstandig mens niet kan blyven boeien.

Aan al die eisen te voldoen zal by nadere kennismakin g niet zo eenvoudig blyken
te zyn, dan men zich in den beginn e wellicht had voorgesteld. De grote moeilikheid,
waar voor we al dade lik komen te staan, is het gemis aan verzamelwerken over de insekten
fauna spesiaal van onze Archip el. Met uitzondering van enkele grotere en kleiner e groepen
is de literatuu r zodanig in allerlei tydschriften en boeken verspreid, dat het voor de leek
een Hercules-arbeid zou zijn spoedig op de hoogte te komen van de hier meest voorko
mende insekten. Daarby komt nog dat een zeer groot gedeelte van de insektenfauna dezer
stre ken nog niet wetensc happe lik beschreven is. Het best bekend zijn nog de Phopalocera
(dagv linders ), waarover vrij volledi ge werken met goede afbeeldin gen bestaan. Men doet
daarom het verstandigst zich by 't verzamelen tot enkele groepen te bepalen en dan te
trachten zich daar geheel in te werken en alles te weten te komen wat daarvan reeds bekend
is. Slaagt men er vervolgens in nieuwe feiten, door eigen waarneming verkregen, aan het
reeds bekende toe te voegen en die door publikatie openbaar te maken, dan kan men de
voldoe ning smaken de menselike kennis weer een stap verder gebracht te hebben.

Voor de juiste determinatie van het verzamelde is het noodzakelik zich in verbinding
te stellen met een of and ere Europese spes ialiteit in de bepa alde insektengroep, die men
tot onderwerp van zyn studies heeft gekozen. De entomologie omvat zulk een uitgebreid
ter rein, dat het voor één enkel pers oon reeds lang niet meer mogelik is het geheel tot in
alle bizonderheden te overzien. Er hebben zich dien ten gevolge talryke geleerden in één
.of in weinige insektengroepen gespesialiseerd. Wil men dus zyn materiaal goed bewerkt
krygen, dan moet men zich tot zulke spesialiteiten wend en, die deze arbeid meestal tegen
afgifte van een deel van de doubl etten der kollekt ie op zich nemen. Men denke echter
niet, dat de bewerkin g steeds vlug .zal kunnen geschieden ; de meeste goede spesialiteiten
zyn naast hun gewo ne beroepsbezigheden veelal met werk over krop t, zodat ' t soms, helaas,
maar al te lang duu rt eer men zyn materiaal gedetermineerd terug ontvangt. Inlichtin gen
omtrent betrouwbar e spesia liteiten voor bepaalde insektengroepen zal steller dezes gaarne
aan belangste llenden verschaffe n, als zij zich met hun vragen aan de redaksi e van dit blad
willen wend en.

Wy moeten 't beginners beslist afraden, met behulp van de bestaand e literatuur te
trachten zelf de determinatie ter hand te nemen; zulks zou slechts op teleurstellingen uitlopen.
Waar men by het determineren van planten met de nodige elementaire kennis en aan de
hand van bestaand e dichotomiese tabellen een heel eind kan komen, is zulks by insekten
oneindig moeiliker. Entomologiese beschrijvingen berusten voor een groot gedeelte op
vergelyking met reeds bekende soorten en dichotomiese tabellen zoekt men meestal te
vergeefs. Daarbij komt nog, dat de termin ologie by elke groep weder verschill end is.
Zonder een flinke standaar dkollektie van reeds gedetermineerd vergelykingsmateriaal is 't
dus voor een leek .hopeloos werk een of ander insekt op (raam te brengen.

Zoals reeds bove n gezegd, maken de dagvlinders hierop een uitzondering ; met
behulp van de soms fraai geïllustreerde monografieën is het zelfs voor een beginn er niet
moeilik na enige studie de weg daarin te vinden. Het komt ons echter voor, hoe interessant
de dagv linders overigens ook mogen zyn, dat andere minder a/gewerkte groepen de onder
zoeker ' meer voldoening zullen schenken, omdat daarbij meer kans bestaat nieuwe soorten
en onbekende biologiese feiten aan ' t licht te brengen.
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Doch welke groep men ook moge kiezen, men beginne eerst zich een dozis
algemene kennis omtrent het insektenryk in zyn geheel eigen te maken . Als zeer geschikt
voor dit doel kunnen wy o.a. aanb evelen het werk van j. TH. OUD EMANS. De Insecten
van Nederland , 1 deel en D. SHARP, Cambridge Natural History, Insects, 2 delen (in 't
Engels). Ofschoon de vormen van onze Oost er niet spesiaal in ' behand eld zyn, geven
deze werken toch de beginner in een niet al te stren g wetenschappelike vorm een goede
kyk op . de oneindig grote vormenrijkdom en de merkwaardige levenswijze van de voor
naamste insekt engroepen.

In een volgend artikel zullen wij ons meer in 't bizonder bezighouden met de
verschillende methoden voor de vangst en het prepareren van insekten, doch meenden wy
dit inleidende woord onze lezers niet te kunnen besparen.

EDW. jACOBSON.

OVER DEN MIEREN=ROOVER (= OENDOER-OENDOER)

uit RÖSEL VAN ROS ENHOF.

Dien listigen Mieren-Roover dus hebbende leeren kennen, en vangen, zo verzamelde
ik 'er veelen van allerleie grootte en verschill enden ouderdom; die ik naar huis brag t;
alwa ar ik hun bekwaame wooningen bezorgde; te weeten houten en glazen Bakken van
een handbreed hoog, en halfwegen met droog Zand gevuld, om 'e r myne naspooring en
onderzoeking mede te beginnen. volgens welken ik myne waa rnemingen nu verder besch ry
ven zal. Vermoedelyk zal 'er veel inkomen dat met de beschryvin g van DE REAUM UR
overeenstemt ; nochtans kan ik verzekeren, dat ik alles, wat ik 'er van zeggen zal zelf
gezien hebbe ; en als ik iets uit gemeld en Schryver aanhaale, zal ik het getrouwlyk melden.
Dat ook myne Figuuren geen namaakz eis zyn van die van den Heer DE REAUMUR, zal ieder,
die dezelven by elkander vergelykt, moeten bekennen. Tw ee kundig e persoonen, eenerleie
zaak onderzoekende, moeten, wann eer zy voorzichti g te werk gaan, meermaals het zelfde
vinden; waard oor dan de waarheid des te meer bevesti gd wordt. Komt 'e r verder bygeval
in myne beschryving iets voor, ' t geen de Heer VALLlSNIERI reets gezegd heeft, zo kan
men nog minder denken, dat ik zulks uit hem hebbe overgenomen : want , zo my uit het
Werk van den Heer DE REAUMUR niet bekend geworden was, dat deze, in 't jaar 1697 te
Venetië, de Historie van den Mieren-Roover beschreeven en in 't licht gebra gt had, zou
ik 'er niets van geweeten, hebben, gemerkt zyne Schriften my nooit ter hand gekomen
zyn. Bovengen oemde Heer DE REAUMUR schryft , dat dit Insect , sed ert omtrent 50 jaaren,
bekend is; en zegt , niet te kormen begrypen , hoe 't mogelyk zy, dat de oude Natuurkun
digen het niet waargenomen, ja zelfs niet eens gezien hebben. Ondertusschen kan het hun
echter niet gantsch onbekend geweest zyn; want ALDROVAND US zegt, in zyn V·le Boek van
de Insecten, Cap. I. pag. 207. in den Frankfortschen druk, dat de Formicaleo, volgens
ALBERTUS MAGNus , een Insect is, ' t welk onder de Mieren zo veel als een Leeuw, en
teffens eene Mier en een Leeuw zy; dat het een wel klein, maar den Mieren zeer schadelijk
Dier is; zich onder 't Zand verbergt; van 't zelve een half kogelvormigen Duin of Vesting
bouwt, waar uit het de met Koorn belaaden Mieren op eene listige wyze aanvalt, en
doodt. Dat ook anderen kennis van dit Insect gehad hebben blykt uit de Schryver s, die
de Heer SCHEUCHZER, in zyne Physica saera over job, aangehaald heeft; alwaar by, in het
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