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huisje. Boletophila luminosa, is lichtgevend . Zij staat bekend als de Nieuw-Zeelandsche
glimworm. De larve maakt in ravijnen slijmige webben , waarl angs zij zich voortbeweegt.
De larve en de vlieg welke later daaruit komt, zijn beide sterk lichtgevend . Van eene
Australische soo rt Ceroplatus mastersi staat de larve ook als lichtgevend bekend . De be
teekenis van dit lichten weet men nog niet. Aan de larven en de vliegen der door mij
afgebee lde en besc hreve n soo rt heb ik toen ik ze in een donkere ruimte bracht, geen
phosphorescentie kunnen bespeuren.

Een zeer merkwaardige gewoonte in deze famili e vinden wij bij een Sciara-soctï.
Sc. militaris. De larven dezer soo rt leven onder vergaande bladeren in bosschen en gaan
onder bepaalde omstandigheden trekken. Millioenen larven vereenigen zich dan door middel
van afgescheiden slijm en vormen breede band en of slangvormige linten, welke 10 tot ruim
30 Meters lang, 15 cM. breed en 21/ 2 cM. dik kunnen worden . Zoo glijden ze als een groote
slang over den boschbod em voort ! De Duitsehers noemen ze " Heerwurm" . Hun heemstee
is Noord-Europa en Amerika.

Ongetw ijfeld zijn hier in Indië nog vele merkwaardige biologische feiten omtrent
deze vliegengroep bijeen te brengen, waar om het zijn nut kon hebben op deze interessante
familie eens de aandacht te vestigen, allicht wordt er dan van de Indische leden der familie
nog wat meer bekend .

S. LEEFMANS.

WENKEN VOOR INSEKTENVERZAMELAARS.

(4e• GEDEELTE).

In aansluiting met het 3e Ged eelte van "Wenken voor Insektenverzamelaars" door
den Heer ED. jACOBSON, zal in dit gedeelte het opzetten van vlind ers worden behandeld.

Vlindermate riaal komt zoowe l in versehen als in drogen toe
stand voor. Bij pas gevangen vlinders kan men direct beginnen
met het opspannen der vleugels. Hiertoe gebruikt men de z.g.n.
spanbl okjes of -plankjes (zie Fig. 8), bes taande uit 2 stukken glad
geschaafd, niet te hard hout van elkander gescheiden door eene
gleuf ; deze laatst e is -+ 1 cM. diep en breed naar gelang de vlinder
groot is, terwijl als grondlaag in de gleuf zich eene zachte substantie
bevindt die zich er toe leent om de insektenspelden gemakkelijk te
doen insteken en uithalen. Het best is hiervoor de kirai (het merg
van de sago palm) te gebruiken; in Holland vervan gt men de kirai
door insektenturf , die als reepen in den hand el wordt gebracht. Het
hout van het spanblok is naar de zijden eenigszins oploopend, omdat
de vleugels van den vlinde r, al is het dier goed gedroogd, steeds
een paar streep zakken. De lengte van het spanbl ok kan men
willekeuri g lang nemen tot op zekere hoogte; liefst niet meer ruimte
biedend dan aan 5 of 6 exemplaren van middelbar e grootte. Men
heeft plank jes noodig met verschillende gleufwijdten daar de dikte ~!i!I~~J..E!:iii~~..
en breedte van het vlinder lichaam nog al uiteenloopt. In den
handel zijn z.g.n. patentspanblokken, die zoodall ig geconstrueerd zijn,

/ dat de ééne helft van het plankj e door midd el van 2 schroefoogen zijwaartsch bewogen
kan worden , zoodat dus de gleuf wijder en nauwer kan gemaakt worden ; gebruikt men



deze soo rt dan heeft men minder diverse maten noodig en kan men met een paar plank
jes volstaan.

Voor het eigenlijke opspannen der vleugels heeft men niet veel gereedsc hap noodig :
1°. een fijn pincet; 2°. strookjes gelijmd papier, niet te dUI) en in v erschillende maten ;
3°. verschillende nummers insektenspelden en 4°. steekspe lden.

Voordat het spannen der vleuge ls begint steekt men een insectenspeld rechtstandig
door de thorax in de kirailaag, zoover dat de onderkant der vleugels op gelijke hoogte
komt met de opperv lakte van het spanhout, hetgeen men gemakkelijk even kan contro
leeren door de vleugels met ' t pincet zijwaartsch omlaag te drukken en te zien of de
vlinder op de juiste hoogte aan de speld is beves tigd. Nu drukt men voorzichtig met het
pincet de rechter voor- en achterv leugel gelijktijdig naar beneden, hierbij zorgdragende
dat de achtervleugel niet boven de voorvleugel uitschiet ; men neemt daarna vlug een fijne
speld en stee kt die in schuin e richtin g in de voorv leuge l even achter de voorrandsader
in 't hout zó ó, dat de vleugel niet meer naar boven kan opspringen bij loslating van het
pincet. Nu stelt men den voorvleuge l in de goede richting d.w.z. de achterrand der voor
vleugel moet een rechten hoek maken met de thorax ; op dezelfde wijze spant men nu ook
den rechter-achtervleugel en stelt hem zóó, dat de voorvleugel de voorra nd van den ac hter
vleugel even bedekt. Evenzoo doet men met beide vleugels links waarbij men moet letten
op den juisten en gelijken stand van de paren vleugels.

Daarna legt men langs het lichaam een papi erstrookje dat boven en beneden over de
vleugels een weinig uitsteekt (zie Fig. 9) en met een steekspeld (vrij grove, stevige sp eld met een

glazen kop ter grootte van een luciferskop, om
het beetpakken gemakkelijker en niet pijnlijk

'--- ---l
Fig . 10
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der vle uge ls

Ju ist e s tand
der vleu gel s

te doen zijn) wordt de benedenkant van het strookje vastgestoken in het hout ; verder
strijkt men met den bovenkant van het pincet over het papi ertje naar boven totdat dit
ges pannen en, glad over de beide vleugels der rechterzijde zit en steekt nu ook den boven
kant van het stroo kje vast.

Een tweede strookje spant men naast de spe ld van den achterv leugel beginnende
naar den vleugelhoek van den voorvleugel, dus schuin over beide vleugels heen. Als beide
stroo kjes papier bevestig d zijn, haalt men de sp elden, die tot voorloopige bevestiging der
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vleugeis dienden, er uit en spant beid e vleugels links op dezelfde wijze als boven omschreven '
is. Bij groote vlinders spant men meestal nog een 3e paar papi ertjes over het midden der
vleugels om deze goed plat te houden.

Sommige vlindersoorten hebb en aan de achtervleugels staartvormige uitloopers , die
men plat houdt door er een strookje papi er dwars over te spannen. Nu worden de sprieten
in schuin voorwaartsche richting geleid. Mochten zij omhoog of omlaag buigen dan kan
men door fi jne spelden erlangs te st eken hen op de goede hoogte en in de juiste richting
houden. Het achterlijf moet recht achterwaartsch gestrekt zijn; wegzakken hiervan kan
men voorkomen door onder het anale einde een stukje kirai te leggen of 2 spelden kruise
lings te steken zoodat het abdomen of achterlijf op het kruispunt rust. Vlinders met dikke
achterlijven, zooals die der wijfjes van Atlasvlinders, maakt men voor het opspannen begint
leeg door bij de anale opening een snede of knipje te .geven aan de onderzijde van het
lichaam en met het pincet de inhoud er uit te halen, daarna vult men het lijf weer op
met plukjes watten gemengd met een weinig poedervormige naftaline .

Het opzetten van gedroogd materiaal geschiedt op de volgende wijze. Men weekt
de vlinders op door ze te plaatsen in een bak met vochtig zand. Het zand moet goed
gewasschen zijn, zoodat het water dat er na de wassching uitloopt helder ziet; als het
zand vochtig genoeg is voegt men eenige kubieke cM. van eene 2 % oplossing van carbol
zuur hieraan toe om eventueele schimmel vorming te kunnen tegengaan. De vlinders word en
tot aan de vleugelwortels in het vochtige zand geplaatst en het geheel wordt met een
glasp laat afgesloten om de dampen, die in de ruimte tusschen het zand en de glasplaat
ontstaan, op de vleugels te doen inwerken. Voor Heteroeera of Nachtvlinders (zie afl. 2
jaargang lIl, 3e Gedeelte. "Wenken voor Insektenverzamelaars") is het voldoende ze aan

. de speld op een stuk je kirai in .de met damp en verzadi gde ruimte te plaatsen. De vlinders
aan de spe ld moeten, om voor het opspannen week genoeg te zijn, een paar etmalen in
de ruimte verblijven, terwijl voor de and eren één etmaal voldoende is. Voor sommige
exempla ren. die door en door droog zijn is het goed ze even met een penseeltje bevochtigd
met absol ute-alcohol aan te strijken, opdat het vocht beter kan indringen .

Na het weeken spant men de dieren op dezelfde wijze als reeds is aangegeven voor
versch materiaal.

Aanbeveling verdient ' t om de opgezette exemplaren, die nu worden gedroogd, te
omgeven met naftaline om verschill ende insecten te weren. De te drogen voorwerpen
staan het best in een droge kast zooveel mogelijk buiten het licht, daar dit laatste ont
kleuring der vleugels tengevolge heeft, vooral bij de Nachtvlinders. Na minstens een
week gedroogd te zijn kunnen de papiertjes worden afgenomen en blijft de vlinder den
gegeven stand behouden, mits ze bewaard worden in droge en goed afgesloten doezen of
laden. Mocht zich naderhand schimmel vormen dan verwijdere men die door de beschim
melde deelen met een zachtharig penseeltje bevochtigd met abs olute-alcohol of aether, aan
te ' strijken.

Buitenzo rg. 24 Mei 1915. B. S.

DE BANTENG (BIBOS BANTENG).

"Voor het schoonste van alle bekende, thans nog in 't wild levende Runde ren, houd
ik den Banteng" - zegt BR EHM in zijn bekend "Tierleben" .
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