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bekende Paloioworm van de Samoä en fidschi-eil and en (Eunice viridis) blijft het voors te deel
op den bodem der zee, terwijl de met sperma en eieren gevulde achterste lichaamsdeelen
alleen aan de oppervlakte komen.

Dat de Wormen op geregelde tijden in verband met de phas enwisseling der maan
in groote menigte te voorschijn komen, schijnt waar te zijn. RUMPHI US staaft zijn bewering
met verschillende data. Ook fRIEDLäNDER en KRäMER hebb en het feit ten minste bij Eunice
viridis wetenschappelijk vastgesteld, terwijl de Heer J. C. VANHASSELT, assistent- resident van
Banda , die aan Prof. MAX WEBEReen groot aantal dezer merkwaardi ge Wormen ten geschenke
gaf, er eveneens van gewaagt. Welke factoren, hetzij invloed der getijden, hetzij die van
het licht, of van de atmosph erische electriciteit bij het tot stand komen van dit merkwaardig
biologisch verschijnsel een rol spelen, ligt nog in het duister.

De lezer zal misschien niet geheel tevreden zijn met de bloote vermelding van het
feit, dat het beest gegeten wordt. Waarschijnlijk toch zal in geen der keukenboeken van den
nieuweren tijd een recept voorkomen voor de toebereiding van het dier. Gelukkig heeft
RUMPHI US hiervoor weer gezorgd. Hij geeft een drietal manieren aan, hoe het dier te
bereiden. Het smakelijkste recept is, volgens hem, het volgend e:

"Men kookt de versche dieren in groene Bamboezen, laat het zelve in zout water
drijven en zuivert met eenige stokjes alle vuiligheid daar af, die in ' t vangen of scheppen
daar onder blijven; spoelt het dan met versch water ter dege af, neemt vervolgens groene
bladeren van Sajor songa, snijd ze kleen als gekurven Tabacq , doed daar by geraspte Calap
puspit , zout, peper, en zoo gy wilt, ajuin en look, mengt alles ' t zaamen met de Wawo, en
doet het in de Bamboezen, zet die by 't vuur en laat ze kooken. Men eet het niet alleen,
maar tot visch en andere kost, en dan moet men 't nog eerst doopen in Bocassan *) of andere
sausse, dan geeft het eenen lekkeren geilen smaak, als het te vooren maar ter dege gezuivert is,
van houtjes, kraalsteentjes en stukken van schulpj es, die onder 't Wawo .drijven."

v. W.

*) Bocassan wordt ge maakt va n mosselen en va n de ge zuive rde en ingezoute n in gewan den van
en kele vi schsoorten, in het Ambonsch e Ikan COl/l O en Tjekalang ge noe md .

WENKEN VOOR INSEKTENVERZAMELAARS.

çt» Gedeelte).

Men moet er een vaste gewoonte van maken zijn materiaal onmiddellik na de terugkeer
van een ekskursie te etiketteren en dit niet tot later uit te stellen; wil men zich daarbij op
zijn geheugen verlaten, dan zal men spoedig bemerken, dat de kollekties van verschillende
vindpl aatsen ten slotte niet "meer uit elkaar te houden zijn.

Ontbr eekt de tijd al dadelik elk insekt afzonderlik te etiketteren, dan steekt men de
buit van een bepaalde vindp laats voorlopi g in een aparte doos met een algemeen etiket er
bij tot tijd en wijle men het verzamelde kan afwerken.

Materiaal zonder juiste gegevens omtrent vindpla ats en datum heeft van een weten
schappelik standpunt veel minder waarde, daar zulk material geen gevolgtrekkingen toelaat
omtrent de verspreiding der dieren en de tijd van het jaar in welke zij voorkomen.
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Op de etiketten is te vermelden: de vindpl aats, de maand en het jaar in welke het
dier gevangen is. Het is van weinig belang ook de dag te vermelden, daar het verschijnen
der insekten hier in de tropen niet aan zulke bepaalde jaargetijden gebonden is als in
koudere luchtstr eken. Als het geen algemeen bekende hoofdplaatsen geldt, vermelde men
liefst de residentie of distrikt en in elk geval het eiland waar de vindpl aats gelegen is.
Deze nadere aanwijzing is nodig van wege de overeenkomst in naam van talrijke plaatsen
in de Indiese Archipel. Een etiket b.v. met het opschrift : Wates (Java) of Kota Baroe (Sumatra)
maakt ons niet veel wijzer.

De etiketten neme men zo klein mogelik en gebruike voor het beschrijven een tekenpen.
De etiketten voor alkoholmateriaal schrijve men met Oostindiese inkt en legge ze,

nadat ze goed droog zijn, bij het voorwer p in de vloeistof.
Zoals reeds vroeger opgemerkt kan het van belang zijn insekten van dezelfde soort

doen van verschillende sekse van een zelfde nummer te voorzien. Evenzo -ga men te werk
voor de verschillende vormen van één soort bij de sociale insekten ( rj.... , «, ~ bij de bijen
en bovendien de 2\. bij de mieren).

Van de gebruikte nummers legt men een register aan, dat tevens dienst doet om
biologiese waarnemi ngen omtrent bepaalde insekten op te tekenen.

Het refertenummer schrijft men op een afzonderlik klein etiketje en steekt dit boven
het andere aan de spe ld. Bij insekten op minutienaalden prikt men het refertenummer hoger
dan het mergklosje, terwijl het vindplaatsetiket onder het klosje komt.

Bij insekten, welke ter bewerking aan een specialiteit gezonden moeten worden,
schrijft men op het etiket nog de naam van de vinder (verzamelaar) en voegt daarvoor de
aanduiding leg. (Iegit = verzamelde).

Voor het bewaren van kollekties, die men zelf aanhoudt, bezigt men houten dozen
met een glasruit in 't deksel, zodanig bevestigd, dat geen stof door de voegen kan dringen.
Om dezelfde reden moeten de opstaande randen van deksel en doos met een sponning in
elkaar grijpen.

Ook kan men dozen van zeer dik karton laten maken, waarvan het deksel, van een
glasruit voorzien, een heel eind over de rand der doos schuift. Zulke dozen zijn wel goed
koper, doch minder stevig dan houten en beschutten de inhoud niet zo goed tegen vocht.

De bodem der dozen bestaat uit turfplaten, die men uit Europa moet bestellen. Bij
gebreke daarvan kan men zich ook zeer goed behelpen met smalle plankjes gesneden uit
het pore uze en zachte inwendige van de bládstelen der sagopalm (inlands e namen: Kirai,
Roembia) . Kurkplaten zijn zeer hard, waardoor de spelden bij 't insteken veelal ombuigen.
Voor dat insteken bedient men zich, vooral bij de dunn e spelden, van een krom pincet
(z.g. insteek-pincet). ·

De bodemplaat, onverschillig uit welk materiaal deze vervaardigd is, moet stevig aan
de bodem van de doos zelf bevestigd, en netjes met wit papier beplakt worden.

Voor 't tijdelik opbergen en ook voor het verzenden van insekten zijn kartonnen dozen
zonder glazen ruiten met een klapdeksel zeer handig. Als men een groot aantal tegelijk laat
maken zijn de kosten zeer gering. *) Men laat ze ongemonteerd z.g. in plano. De zijwanden en
de bodem zijn uit een enkel stuk karton, dat zodanig is ingesneden, dat men de opstaande
randen naar boven kan buigen en het deksel is met een reep katoen aan de achterste zijwand
vastge plakt. Aan de vier hoeken (van de opstaande randen) zijn strookjes katoen van buiten

*) Een goe d adres voo r deze dozen is FADDEGON & Co" Haarl em sche Houttuinen , Amsterdam ; doch
oo k hier in Ind ië kan men de ze dozen lat en ma ken, mit s men turfplaten da ar voor bezit.



Fig . 15.

In sekt enkart on in plano.

- 188 -

aangebracht, doch telkens slechts aan één zijwand tegelijk. Neemt men nu zo'n doos in
gebruik, dan behoeft men slechts de zijwanden naar boven om te buigen en met de reepjes
katoen aan de hoeken vast te plakken. Rijst of stijfsel is daar voor 't beste plakmiddel. Op
de bodem der doos is reeds een met dun papier overtrokken turfplaat vastgeplakt. Bij de
bestelling moet ·.men niet verzuimen op te geven, dat de kartons met turfplaten te leveren
zijn. Bij de vervaardiging is er op te letten, dat het deksel aan de voorkant 2 cM. over
de voorste zijwand uitsteekt, d.w.z. 2 cM. breeder moet zijn dan de bodem, opdat het
deksel niet in de.' doos gedrukt kan worden.

De meest geschikte afmeting voor deze dozen is :

grote soort: 221/ 2 X 18 X 5 cM.
kleine soort : 221/ 2 X 10 X 5 cM.

Deze afmetingen zijn zodanig gekozen, dat bij verzending ener kollektie 6 grote
of 12 kleine gemonteerde .dozen in een petroleumbl ik passen.

Tegen het beschimmelen van de insekten, een euvel, waartegen men hier veel te
kampen heeft, helpt alleen flink en herhaald drogen. De vers opgeprikte insekten steekt
men eerst in een kartonnen doos, strooit daar wat naftalin e in tegen de mieren en zet de
doos in de volle zon. De direkte zonnestralen mogen
echter de insekten niet treffen, daar de kleuren and ers
verschieten. Men zet daarom het deksel op een kier
en schuift er een houtje onder, opdat de waterdamp
kan ontwijken. Dit drogen moet herhaalde malen ge
schieden; eerst dan kan men de insekten in de kollektie
opnemen. Ook de insekten in de verzameling moeten
af en toe met doos en al in de zon gedroogd worden.
Men opent het deksel daarbij een weinig en legt over
de glasruit een stuk papier.

Ontdekt men in de kollektie insekten, die toch
door schimmel zijn aangeta st, dan moet men ze
spoedigst verwijderen. Eerst worden ze flink, als aangegeven, in de zon gedroog d, daarna
voorzichtig met een pens eel afgeborsteld. De insekten, die daar tegen kunnen, doo pt
men enige tijd in sterke- alkohol (95 Ofo ) o.n alle schimm elsporen te 'doden. Als het niet
gaat om zeldzame soo rten, is het beter beschimm elde insekten weg te werpen, dan de kans
te lopen de rest van de verzameling ook te besmetten.

Vettig geworden insekten, b.v, vlinders, kan men trachten met benzine te ontvetten,
of men strooit er bolus op, welke stof het vet abs orbeert en na enige dagen er af geblazen
kan worden. Erg bevredigend e resultaten verkrijgt men echter zelden.

Tegen vreterij door -Insekten (Mieren, Psociden, Lepismen, Mijten, e.a.) strooit men in
de doos een flinke hoeveelheid naftaline, die in 'z.g. schilfers verkrijgbaar is of anders tot
poeder gestoten moet worden. Steeds moet men zorg dragen, dat af en toe weer wat
naftaline bijgevoegd word L

Met karbol, kreosoot, Iorrnalin blijve men uit de dozen weg, evenzo met kalk tegen
vochtigheid. Flink in de zon drogen en naftaline zijn geheel afdoende.

Moet men insekten verzenden, dan schudt men de naftaline uit de dozen, omdat anders
de inhoud beschadigd zou worden ; men pakt elke doos apart in 'papier en bren gt alles in
een blik onder. In dit blik doet men dan een voldoende hoeveelheid naftaline.
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Men verzuime noo it, om grote re insekten, als ze verzo nden moeten worden in de
doze n goed vast te zetten, met behul p van enige sp elden.

Bij grote inse kten kan men, om de inwendi ge rottin g te voorkomen, aan de onde rzijde
van de buik een dwarse (bij Coleoptera) of overlangse (bij ande re insekten) insnijding maken
en met een pincet de ingewand en en spi eren verwijderen .

Onopgeprikte inse kten verzendt men in grof zaagsel, dat eerst door zeven van alle
stof .en fijne delen bevr ijd moet worden. Daarn a wordt het gedroogd en wat naftalin e er
bij gevoegd . Men brengt nu de vooraf gedroogde insekten laagsgewijze in een doos of
blik en stro oit daarop telkens een laagje zaagse l. Deze methode is echter alleen voor meer
weerstand biedende inse kten te geb ruiken. Instede van zaagsel worden door so mmigen
watte n aan bevo len, waa rtusse n men laagsgewijze de insekten legt. Het best gebruikt men
daarvoor gego mde watten en zorgt, dat de insekten steeds tussen twee gego mde kanten
komen te liggen. Men loopt anders kans, dat ze met de pootjes in de watten vastraken.

Odonata (Libellen) verzendt men in papil otten evenals vlind ers, met naar boven
dichtges lagen vleugels. Eksemplaren, die reeds met uitgespreide vleuge ls gedroog d zijn,
kan men niet anders da n opgepr ikt verzende n, doch heeft dan veel kans op brekage.

Grote Sp rinkhanen, Ph astniden (Wa nde lende Takken) en Mantiden (Roofsprinkhanen)
rolt men in pap ieren hulzen. Zowel bij deze als bij de Odonata schrijft men de biezon
derheden buite nop het papier.

Diptera (Vliege n) zijn steeds opge prikt te verzend en, evenzo alle Planipennia,
Trichoptera, Plecoptera , Embiidae, in 't kort alle tere en licht breekb are insekten.

Hiermede is het voornaa mste op dit gebied meegedeeld en hop en wij, dat de lezers
met de gegeve n voorschriften succes zullen hebben. Mocht en belangstellenden omtrent 't
een of ande r nog nadere ophelde ring of inlichtin g wensen, dan zijn wij gaa rne bereid, door
'tussenkomst der Redaktie van dit tijdschrift, deze te verschaffen, voor zover wij daartoe in
staat zijn.

E DW. j ACOBSON.

E XCU RSIE NAAR DE MANGROVE BIJ ANTJOL.

In verband met het besluit van het Hoofdbestuur van de Nat. Hist. Vereeniging om art. 3
van de statuten, n.1. het houden van excursiën, beter tot zijn recht te doen komen, had genoemd
H.B. een botanische excursie uitgeschreven naar de Mangrove bij Antjol op Zondag, 17 Oct. j.1.
Een 10-tal Dames en .Heeren hadden zich dien Zondagmorgen vroeg opgemaakt om onder leiding
van den Heer VAN WELSEM de Mangrove in te gaan. Te ruim 7 uur arriveerden we te Antjol
en lieten ons daar over het kanaal zetten. Terwijl we nog op het prauwtje stonden te wachten,
keken we eens rond naar de planten aan den kant van den weg en weldra 'kwam de Heer
VAN WELSEM aandragen met een Tjeplikan (Ru ellia tuberosa) , die cleistogame bloemen droeg.
Deze soort bloemen, die bij de Tjeptikan nogal vaak voorkomen, zijn bloemen, die zich nimmer
openen en weinig ontwikkelde bloembekleedselen hebben, doch goedgevormde vruchten of zaden
voortbrengen. 't Best neemt men ze 's morgens waar, omdat men dan de afgevallen bloemdeeIen
vaak op de bladeren ziet liggen. Ook de Commetina benghalensis L., beschreven in de laatste afl.
van De Tropische Na tuur, vertoont in de onderste bladoksels vaak cleistogame bloemen. Wel
werd het lieve blauwe bloempje is groote menigte aangetroffen, doch het mocht ons niet gelukken
cleistogame bloemen te vinden.
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