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Kleeft men de zaden op een tak, dan ziet men na een paar uren, tenminst e als het
niet regent, dat de slijmerige uitsteeksels beginnen te verdrogen en de groene knobb el van'
de hypocotyl wordt zichtbaar. Deze knobbel zwelt tegelijkertijd op en groeit daarbij met
een zijkant naar den tak toe, zoodat een groote opzwelling aan het einde van het zaad
ontstaat, die met de onderzijde tegen den tak kleeft. Dit gebeurt in den loop van een
tot drie dagen. Langzamerhand wordt nu ook dat gedeelte van de hypocotyl, dat in het
zaad verborge n was zichtbaa r. De basis van de beide zaadl obben komt dan ook even te
voorschijn en de eindknop, die tusschen de zaadlobben verborgen is, groeit uit. Eerst
verschijnt één blaadje, daarna een volgend. Maar deze groei gaat veel {angzamer dan het
begin van de ontkieming. Na een paar weken zijn ze gewoonlijk één c.M. lang. Eerst als
de stengel begint uit te groeien, wat soms pas na een paar maanden geschiedt, verloopt
de ontwikkeling weer in een vlugger tempo. Ondertusschen is de witte boorwortel reeds
lang in den gastheer binnengedrongen."

Red.

WENKEN VOOR .INSEKTENVERZAMELAARS.

(5e GEDEELTE).

Het meest doeltreffende middel om insekten te doden is cyaankalium ; ten onrechte
wordt dit door sommige afgekeurd, want de gebreken, die het heten aan te kleven, zijn
uitsluitend te wijten aan de ondoelmatige inrichting van de cyaankaliumfl essen , die men
steeds ziet gebr uiken.

Meestal worden op de bodem van een fl es enige stukjes cyaankalium gelegd en
daaroverheen een laagje gips gegoten. De dampen van het gift moeten dan de insekten
dode n, die men in de fl es werpt. Ook bestaat er een and ere vorm, waarbij het cyaanka- .
Iium, in watte n gewikkeld, zich in een onder aan de fl es geblazen bolvormig gedeelte
bevindt.

Deze inrichting der . fl essen deugt in 't geheel niet, vooral niet voor 't vochtige
Indiese klimaat. Cyaank alium is hygroskopies, waard oor zich in de fl es spoedig waterdamp ,
konde nseert en het cyaankalium vervloeit. Tere insekten gaan reeds te niet door de
vochtigheid alleen, doch ook op andere meer weerstand biedende dieren heeft het water
waarin het cyaankalium zich heeft opgelost een zeer nadeli ge invloed ; de kleuren worden
aangetast en bovendien de haren en schubbe n aan elkaar geplakt.

Om deze gebreken te verhelpen moet de fles zodani g gekonstrueerd zijn, dat de
insekte n niet met het cyaankalium of met het water, waarin het vervloeit is, in aanraking
kunnen komen, doch alleen de giftige dampen op hen kunnen inwerken. Een cyaankalium
fles, die aan deze eisen voldoet, wordt als volgt samengeste ld.

In een sterke wijdrnondse fles, die minstens 5 c.m. halswijdte en 10 c.m. hoogte
heeft, giet men een 21/ 2 c.m. dikke laag van gesmolten harde parafine. *) Het flesje ver
warmt men eerst in een bakje met heet water, opdat de langs een houtje (niet langs de
binnenwand !) er in gegoten parafine niet dadelik zou stollen. Als de laag nog in gesmolten
toestand verkeert, gooit men er kleine, losse plukjes watten in, die geheel ondergedompeld

*) Parafi ne van minder dan ca. 500C. smel tpunt is voor de tr open ni et geschikt, daar ze bij warm
weer zacht wordt. Bijenwas is bruikbaar, doch minder geschi kt dan hard e parafine. )
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moeten worden . Dit verhindert het scheuren van de parafinelaag bij de afk oeling. Verv olg ens
neemt men een van onderen gesloten glaz en buisje, een z.g. preparatenbuisj e, omw ikke lt
het ondereinde met watten en zet dit in de gesmolten parafine. Door de omwikkeling met
wa tte n raa kt de buis later niet meer zo ge ma kke lik los. Het p reparaten buisje moet onge
veer 6 c.m. lang en 11/ 2 c.m. in diam eter zijn en het glas niet te dun wezen. Reageer
bui sjes zijn daarom onge schikt. Het buisje is niet vlak teg en de binnenwand van de
fles te plaatsen, doch 1\/2 c.m. da ar vandaan, anders ra ken vele insecten tussen bu is en
binnenwand be kne ld. Is de parafin elaag gestold, dan brengt men een klein stukje cyaa nkalium
(o ngeveer van 2 c.m . len gt e) in het buis je en sluit de mondi ng daarvan met ee n wa tteprop
af. De fles vult men nu losj es met pa piersnippers, zoa ls me n ze vee la l in bonb on-d ozen
enz. aan treft.

De fles wordt met een kurk ges lote n, d ie vold oende ver boven de hals uitsteekt ,
om hem ge ma kke lik te kunn en va tte n. Met ee n ba nd je word t de kurk verv o lgen s aan de
ha ls van de fles vastgebo nden.

De cyaanka liu mdampe n tred en door de watt eprop, die men daarom niet al te vast
moet ma ken, in de fles en worden ge dee lteli k door de pap iersnippers geabsorbeerd. De dod e
like uitwerkin g de r fles is daarom vee l geringer, . als men de paniersnippers weglaat.
Buitendi en verhinde re n zij de besch ad igin g ze lfs van de teerst e inse kten en absorberen a lle
vuil, dat de di eren afscheid en . De snip pe rs word en op den duu r smerig en vocht ig en
moe ten va n tijd tot tijd door nieuwe ve rva ngen worden. Bijen en hommels geven, als de
dood intreedt, meestal een grote hoeveelheid honi gsa p over; me n moet de papiersnippers
da n dad elik door a nde re verva ngen en de fles va n bi nn en reini gen , wat 't ge ma kkelikst
ge schiedt met behulp van een met watten omwoe ld sto kje .

De cyaa nka lium in het bui sj e trekt lan gzam erh and wat er aan en ontleedt op den
duur. Het water wordt door de watt eprop opgeslorpt, weshalve men er steeds op moet
lette n, dat de ze nie t do or en door nat wordt en cyaankalium in de fles geraakt. Alvor ens
het zo ver komt verw ijde rt men de pr op met behulp van ee n pincet en vervangt hem door
een nieuwe. Heeft ' t cyaankalium zich geh eel ontlee d, wa t men aan de ge ringe uitw erking
op de insekte n bemerkt, dan moet ee n nieuw stukje in het bui sj e gedaan worde n. Een
kleine hoeveelh eid is echte r toereik end voor enige maanden, zodat men op reis s lechts
zee r we inig daarvan beh oeft mee te nem en.

Een cyaankal iumfl es, volgen s boven staand voo rschrift vervaardi gd , is zonde r de
gebre ke n, die anders het gebruik van dit gift aankleven. De cyaankaliumdamp en hebben
in 't ge hee l geen blekende inwe rking, zelfs niet op de teer ste kleuren . Oo k de beken de
verandering van de ge le kleur in roodbrui n, di e bepaal de insekt en ver tonen bij aa nraking
met cyaanka liurn, komt bij deze meth ode niet voor.

Voor Heteroeera (na chtvlinde rs) is het beter ee n a pa rte grote re fles te nem en , waar
van de dod elike uitwerking verh oogt , door in de parafinelaag 2 of 3 bu isj es voor cyaan
kalium in te sme lte n.

Hieronder geven we ee n afbeeld ing va n de beschreven fles.
Gaat men op de insekt env an gst uit, dan neem t men , behalve de cyaan ka lium-fles ,

ook nog nog ee n platte blikken doos mee, die in de jaszak ge borge n kan wo rde n. Deze
doos vult men met de reeds verm eld e pa piersnippers en met wat naft alinep oed er. Het doel
va n deze doos zal aanstonds blijken.

Gedurende het verzame len moet men er stee ds op bedacht zijn, niet te veel insekten
op ee ns in de fles te doen , ande rs begint de inh oud te zw eten en is spoe dig alles in een



Fig . 11.
Verbeterde

cyaankal ium fles.
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klomp vuil veranderd. Zo ver moet men het nooitIaten komen ; bij 't minste teken, dat
zich waterdamp op de binnenkant van de fles afzet, brengt men de gehele inhoud, dus de
papiersnippers met de insekten, in de hier voren genoemde blikken doos over en vult de
fles weer met nieuwe snippers uit die doos. De naftaline in 't blikje dient er toe, om
insekten, die nog niet gehee l dood zijn, te verstikken.

Het zal wel nooit voorkomen, dat men op een ekskursie de inhoud van de fles meer
dan 2 of 3 maal moet verwisse len. Nattige dieren mogen natuurlik niet in de fl es gedaan
worden ; ook geen spinnen, daar de draden dikwijls moeilik van andere
insekten te verwijderen zijn.

Thuis gekomen moet de buit nauwk eurig onderzocht worden,
of er ook i rtsekten onder voorkomen, die niet geheel dood zijn. Vooral
snuitkevers en verder Chalcididae hebben een zeer taai leven ; waar
schijnlik hangt dit met een zeer langzame ademhaling samen. Men doet
zulke dieren nog voor een paar uur in de fl es terug en kan dan zeker
zijn, dat ze later niet meer bijkomen.

Wij willen er nog de aandacht op vestigen, dat bij Diptera (Vliegen)
de snuit dikwij ls aan een pap iersnipper blijkt vastgep lakt te zijn. Men
onthoude zich er van de snuit te beschadigen door er aan te trekken,
daar dit orgaan voor de determinatie van gewicht is. Een drup peltje water
op het papi ersnippertje gebrac ht maakt dat de vastgekleefde snuit on
middelik losraakt.

Men neme op ekskursie steeds een klein aantal lege glazen buisjes
mee, die met een kurk of watteprop gesloten zijn voor het geval men gepaarde insekten
vangt; deze brengt men dan samen in zulk een buisje onder. Bij insekten waarbij de seksen
veel van elkaar versch illen is het namelik van belang te weten, we lke mann etjes en wijfjes
bij elkaar behoren. In de kollektie is dit later aan te geven, door beide eksemplaren van
één zelfde nummer te voorzien . Zo zijn b.v. van de Multillidae, een soort Hym enoptera, de
mannet jes gevleugeld en de wijfjes ongevleugeld ; buitendien verschill en zij ook zeer in
grootte, kleur en tekening, zodat van vele soor ten nog niet bekend is welke mannetjes en
wijfjes tot een zelfde spec ies behoren . .

In de zoölogie is het teken voor mannetje of mann elik : ó (het astrologiese teken van
de planeet Mars, voorstel lend een schild met lans), terwijl het teken voor wijfje of vrouwelik
wordt weergegeven door : ~ (het astro logiese teken voor de planeet Venus, een handspiegel
als het attribuut der godin voorstelle nd). Bij insekten waar bij ook arbeiders, zijnde onvol
komen wijfjes, gevonden worden, zoals bij bijen, mieren en termieten, duidt men deze aan
met het teken : ~ , terwij l men bij mieren en termieten voorkomende so ldaten het teken :
'2/. geeft.

In een volgend hoofdstu k zullen wij het opp rikken en op plakken van insekten
beschrijven.

E Dw. j ACOBSON.
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