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Formaline is alleen te gebruiken voor 't behoud van de bij sommige insekten
voorkomende schitterende kleuren, die bij droging of in. alkohol verloren zouden gaan, men
vindt ze o.a. bij sommige soorten Cassidae (Schildpad kevertjes), een paar soorten Penta
tomidae (een onderafdeling van de Rhynchota), die goudkleurig of metaalglanzend groen zijn.
Ten slotte de goud- en zilverkleurige poppen van een aantal vlinders. De formaline
gebruikt men in een 4 % oplossing. Daar de in de handel verkrijgbare formaline 40 %
sterk is, moet men dus daarvan 1 deel op 10 delen water nemen.

Rupsen bewaart men in alkohol ; daar echter de kleuren daarin geheel verdwijnen ,
is het van belang, zo men een speciale studie van de gedaanteverwisselin g der vlinders
maakt en over 't nodige tekentalent besch ikt, om van de levende rups eerst een gekleurde
tekening in natuurlike grootte te maken. Het prepareren van rupsen volgens de droge
methode is een omslachtig werk en levert materiaal, dat van een wetenschapp elik stand
punt weinig waarde heeft. Wij gaan er daarom hier niet verder op in.

Tandjong Bonai Aoer, Maart 1915.
(Pad. Bovenlanden).

EDW. j ACOBSON.

NOG EENS HOLLANDSCHE BEKENDEN IN DE BERGEN VAN JAVA.

In De Tropische Natuur aflevering No. 10/12 van het orgaan van de Ned.-Indische
Natuur-Historisch e Vereenigin g las ik een stukje van de hand van Dr. RANT, getiteld
. Hotlandsc he bekenden in de bergen van java" , welk stukje eenige herinneringen bij mij
opwekte die ik hier wil vermelden in de hoop dat zij van eenigen dienst kunnen zijn.

Toe n ik namelijk in 1882 in Indië kwam en wel te Tjinj iroean, bevonden zich daar
velerlei Europeesche cultuur-, sier- en andere gewassen uit Europa ingevoerd.

Vele dezer planten brachten bloemen en vruchten voort. De zeer zeldzame vruchten
waren gewoon weg ongenietbaar, zooals die van de bramen, frambozen, peren, app elen,
pruimen, perziken enz.

Maar bloemen waren er dan toch, hoewel niet veel en ook niet geregeld op tijd
zooals in Europa.

Nu dacht ik zoo bij het lezen van het bedoelde stukje of niet die bloemen bijv. van
de bramen en frambozen de bloemen van inheemsche soorten zouden hebben bevrucht en
uit deze kruising zouden zijn ontstaan de nu gevondene, van de Europeesche typen
afwij kende soorten.

Even zoo kan dit het geval zijn met sier- en andere gewassen.
Ziet men niet overal waar j UNGH UH N in de boschen zijn Passangaranghans gehad

heeft, zelfs nu nog, Europeesche planten, of er veel op gelijkende. En let eens op hoe
verschillend dikwijls de vegetatie daar .in de buurt is en overal waar, weder verlaten,
Europeesche nederzettingen zijn geweest.

Kunnen niet veel van de door Dr. RANT gevondene Europ. schimmels , paddestoelen
enz. door middel van die uit Europa ingevoerde planten hier heen gebracht zijn, al is dal
overbrengen geen doel geweest, maar wel toeval.

Vroeger toch werden bijna alle plant en in kisten overgevoerd, verpakt in aarde en
mos, waarbij de zoogenaamde Wartsche kisten een groote rol speelden. Vooral deze kisten
bestaande uit dubbel e bak, mos en latten om de aarde vochtig en bij kantelen tegen te -
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houden en bovend ien door glas afgesloten, waren prachtgelegenheden voor het vervoeren
van schimmels en dergelijke. Ook die soorten welke niet leven op de vervoe rde plant en
hadden eene uitst ekende gelegenheid eene lange reis te maken .

En daar men 1/2 eeuw geleden er nog zoo niet aan dacht de planten bij aankomst
goed te reinigen en het reismateriaa! deugdelijk te vernietigen, is de mogelijkheid, dat de
op planten, mos, hout of aarde medegekomen schimmels en dergelijke zich hier Spoedig
te- huis gevoelden en een vruchtbaren bodem vond en of zich hier aanp asten, niet
uitgesloten.

Ook in Europa was men tegen het mogelijk besmet raken niet voorzichtig. Vele
malen toch werd een kist met te verzenden planten gedurende eenigen tijd ergens in den
tuin of in een kas neergezet om de plant en in hunn e nieuwe omgeving (de bak) te doen
aangroeien ten einde ze voor de reis sterker te maken of te wachten op den besten tijd van
verzenden. Ruimschoots tijd en gelegenheid om de planten en het mate riaal besmet te doen
geraken met parasitaire zwammen.

Maar er is meer!
Het is immers bekend dat de allereerst e mannen van de Kinacul tuur de Kina

boomen hier op Java brachten in de hoop ze hier in de boschen te doen verwi lderen, dus
inheemsch te doen worden, ten einde naderhand de basten, gelijk als in Bolivia en elde rs,
maar uit het bosch te laten halen, of ze uit te planten op terrein dat maar ten deele van
het bosch was ontdaan. T oen ter tijd stonden bijv. op Tjinjiroean nog vele zeer zware
overblijfselen van het oorsp ronke lijk bosch.

Langs den weg van Rioeng Goenoeng naar Kend eng Patoeha bijv. stonden aan
beide zijden Kinaboomen, lange sta mmetjes, niettegenstaand e het reeds boomen van
hoogen leeftijd waren. Ook in het bosch van de ' Malabar vond men daar geplante Kina
beomen. .

Deze zaken zijn bekend te achten, maar bekend is het minder of die zelfde personen
en/of wellich t anderen niet ook andere gewassen van Europeesc hen oorspro ng hier op
Java in het bosch uitgeplant hebben, zooals het geval is met enkele j apansche.

Op Tjinjiroean bevon d zich in dien tijd een veld waar Haver groeide en ook bloeide.
Deze Haver groeide, stierf af en liep steeds weer uit, bloeide, maar gaf zeer weinig goed
zaad. Worden nu in die buurt Haverachtige grasse n gevonden die niet inheemsch zijn,
dan weet men nu de waarschijnlijke oorspro ng.

Ook deze omstandighede n hebb en kunnen medewerken tot het overbrengen van
Europ. schimmels en andere zwammen.

G. T OEKAMP L AMMERS .

KIJKJES IN DE VLIEGENWERELD.

Het "ve racht gebroed" der vliegen mag zich van de zijde van het publiek niet in
een al te grote sympathie verheugen, geheel zonder reden is dit niet, doch de schuld ligt
eigenlik slechts bij een betrekkelik gering aantal soo rten, die 't de mens op de een of an
dere wijze lastig maken of hem direkt schadelik zijn. Van 't merendeel ondervinden wij
al heel weinig hinder; vandaa r, zeker, dat de leek er zo te zeggen in ' t geheei niet op let
en geen flauw denkb eeld heeft van de verrasse nd grote verscheidenheid door het onmetelik
heir der tweevleugeligen (Diptera) ten toon gespreid. Niet alleen in vorm en kleur, ook
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