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POTAMIDES T ELESCOPIUM L.

Een van de bijzonder hede n, welke men in den Indischen archipe l aantreft, zijn zeker
we l de Mangroven.

In alle opzic hten, zoowel faunistisch als floristisch is de Mangrove een belangrijk
gebied en tevens een dankbaar studieonderwerp. Het is ook in de Mangrove, dat men
voornamelijk brakwatervormen ontmoet.

Prof. Or. E. VON MAlnENS brengt in zijn besc hrijving van de zoetwatermollusken
van den Indischen archipe l tal van vormen onder het hoofd brakwaterm ollusken, Op bI. 123
dee l IV van Prof. Dr. MAx WEBER'S Zoologische Ergebttisse einer Reise in Niedertändisch
Ost-Indiën toont VON MAlnENS aan, dat, wann eer men de weekdieren rangschikt volgens
het midden waarin ze leven, men de feiten tot hun recht moet laten komen en een gebied
aannemen, waar sommige soorten, we lke men wel is waar of tot de zeewatervormen of tot
de zoetwatervormen rekenen kan samenleven, doch waa r men nooit de eigenlijke zoet-of
zeewatervo rmen aantreft.

Een van deze brakwater
vormen welke ook in het werk van
Dr. KONI NGSBERGER: Java Zoölo
gisch en Biologisc h als kenmerkende
brakwatersoo rt aangegeve n wordt,
is de Potamides Telcseopium.

Deze Potantides Telcseopium
of Zeefall, welke wij in de Am
boinsche Rariteits kamer van G. E.
I~ UMPH I US aantreffe n, was aan den grooten Amboinsenen natuu rond erzoeker waa rschijnlijk
onbekend en het is de Holl andsche uitgever SCHIJN VOET, die het dier in RUM PHI US
wer k bijvoegde.

Dit feit is wel merkwaardig, want de Zeeton is heclernaal geen
archipel en we weten immers ook, dat RUMP HIUS diere n en planten
den archipel toegezondcn kreeg. Dit doet ons vermoeden, dat de
Zeeton zeker wel van eenig belang moet zijn.

Doch ook biologisc h vertoo nt de Potantides Telescopiutn eige naardige bijzond erheden.
In 1835 reeds nam BENSON proeven met de Zeeto n en het gelukte hem het dier eerst 14 dagen
in zoetwa ter in leven te houden, waarna hij hetzelfde exemplaar gedurende vier maand en
in zoutwater hield, om het daa rna veertien dagen lan g zonder water te bewaren. Gedu
rende al dien tijd bleef het dier in leven.

Dit is een merkwaardig feit daar toch in ' t algemeen de zeedieren hij een over plan
ting in zoetwater na korten tijd sterve n. Een dergelijke taaiheid is slechts van weinige
weze ns bekend. P. v. O.

HET KO NSERVEREN V AN DI EREN.

In aansluiting aan de "Wenken voor lnsekten verzam elaar s" , in Jaargang 1915 van de
Tropische Natuu r verschenen, komt het ons niet ondienstig voor, de lezers van dit tijd
schrift ook enigc methodes aan de hand te doe n, hoc de vertege nwoo rdigers uit andere
diergroepen te konservere n zijn.
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Daar bij wordt van de veronderstelling uitgegaan, dat het verzamelde grotendee ls voor
een of ander museum of wetenschap like instelling best emd is, waar de verdere afwerk ing
van het materiaal aan vaklui kan toevertrouwd worden. Het komt toch zelden voor, dat
leken over voldoende tijd beschikken, om zich b. v. met het opzetten van vogels en zoog
dieren bezig te houden.

Wat hier meegedeeld wordt is ons uit eigen ondervinding doelmatig en bru ikbaar
"gebleken, en kan men dus verwa chten daarmee gunstige resu ltaten te bereiken, mits men
slechts de voorschr iften nauwkeuri g opvolgt.

Wij beginnen met de hoogste groep, de zoogdieren.
Kleine vormen als vleermuizen, muizen, ratten, eekhoorntjes, enz. bewaart men in

alkohol van 700/0' Het gebruik van formalin e is af te keuren, daar de huiden daardoor
hun rekbaarheid verliezen en later niet goed meer gesc hikt zijn om opgezet te worden.

Alvore ns de dieren in de alkohol te leggen, opent men de buikholte door een diepe
snede in de lengterichting van af de onderkant van het borst been tot aan de anus, waa rbij
men het borstb een zelf niet mag beschadigen. Bij de kleine zoogd ieren toch, b. v. bij
ratten en muizen, wordt voor de determinatie van de soort aan de kenmerken van het
skelet tegenwoordig meer aandacht geschonken dan dit vroeger het geval was. Het is
gebleken, dat de kleur van de beharing, waaraan men vroeger zulk een overwegend gewicht
hechtte, bij een en dezelfde soort zeer uiteen kan lopen, al naar gelang van klimaat, voeding
en andere laktoren. Zo kan soms bij een zelfde individu door verandering van voedsel de
kleur een niet geringe wijziging onde rgaan.

Elk dier wordt van een perkamenten hangetiket voorzien, als hieronder bij gevilde
huid en in alkohol nader aan te geven.

Verzamelt men gedure nde een reis of moeten de dieren in alkohol vcrzonden worden,
dan is het noodzakelik ze bij kleine partijtjes tegel ij k in vierkante lappen katoen te binden.
Doet men dit niet, dan worden gedurende het transport de haren en het vel aan de uit
stekende delen afgeschuurd.

Grotere dieren dan de bovengenoemde moeten gevild worden. Voor het prepareren
van huiden heeft men enige instrumenten nodig. Alleree rst een ste l z. g. ska lpe llen ; dit
zijn messen, die in vorm veel op radeermesjes gelijken en bij instrumentmakers te krijgen
zijn. Men bestelt ze in drie afmetingen, waarva n het lemmet resp. 2 3 en 3' /2 c.m. lang is.
Deze mesjes moeten bij het villen telkens opnieuw op een oliesteentje aangezet worden.
Verder een paar stevige pincetten met niet al te fijne pun ten. Zeer prakties voor het
schoonmaken van de huiden van grotere d ieren zijn de z. g. schrapijzers, bestaande uit een
driehoekig stalen plaatje, dat aan alle drie zijden scherp geslepe n is ; in het middelpunt
van de driehoek is een ijzeren staafje bevestigd, dat in een houten handvat steekt.

Alvorens met het villen te beginnen, moet men van het gedode dier de lengtemaat
opnemen. Het vel is in alle richtingen zeer rekbaa r, zodat na het prepareren de juist e
maat niet meer te bepalen is. Volstaan kan worden met de lengte, die, met een meetlint ,
gemeten wordt van af de punt van de smit langs de bovenkant van kop, nek en rug tot
aan de staartw ortel. De lengte van de staart afzonder lik op te nemen, waarbij men tot aan
't puntje van de vlezige staart meet en de haarpluim aan 't uiteinde niet in aanmerking
neemt. Deze maten zijn op ' t later te vermelden hangetiket in te vullen.

Wordt het gehele skelet bewaard , dan is het nemen van maten overbodig.
Men legt het te villen dier op de rug en maakt een snede vanaf het strottenhoofd

tot aan de anus; dwars daarop een snede, die van de zool van de ene voorpoot langs de
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binnenkant van de poot over de borst naar de zool van de andere voorpoot loop t. Een
overeenkomstige snede verbindt de zolen van de achterpoten en loopt over de onderkan t
van de buik.

Ook moet een snede gevoerd worden van de anus langs de onder kant van de staart
tot aan het puntje daarvan . Men houdt de staa rt tussen duim en wijsvinger der linkerhand
stevig vast en duwt het mes in de groeve aan de onderkant van de staartwervels vooruit,
met de linkerhand steeds het mes volgend. Vooral bij het laatste dunn e gedeelte van de
staar t moet men oppassen niet uit te glijden.

Bij het maken van al deze insn ijdin gen schuift men eers t de haren op de lijn van
insnijding ter zijde, opdat ze niet doorgesneden worden; verd er vermijde men zo veel
mogelik bloedva ten of de buikwand door te snijden.

Men prepareert nu de huid los, te beginn en bij buik en borst, daarbij het bindweefsel
tussen vlees en huid doorsnijdend , waar dit weerstand biedt en met de vingernage l het vel
terug schuivend. Men mag maar matig hard aan het vel trekken en moet reeds bij het
villen zorg dragen, dat zo min mogelik vlees en vet aan het vel blijven zitten.

Na buik en borst komen de voor-en achterpoten aan de beurt ; de zool snijdt men
tot aan het midden ope n en van daaruit voert men straalsgewijze langs de onderz ijde van
elke teen een snede tot aan de nagel.

Het verd ient de voorkeur de beenderen van hand en voet aan het vel te laten. Bij
het opzetten der huiden kunnen deze later uitgenomen en event. bij de over ige delen van
het skele t gevoegd worde n.

Het lospre pare ren van de nagels, die steeds aan het vel moeten blijven, vere ist enige
routine, die leken gewoonlik niet bezitten. Men scheidt dus de hand en en voeten van
het skelet af door bij de gewrichten voorzichtig de sp ieren, pezen en banden door te snijden
zonder de beenderen te beschadigen. De beenderen van hand en voet moeten geheel uit
het vel losgep repareerd worden en ook de vingers uit de opengelegde tenen, zodanig dat
ze alleen nog maar aan de punt en vastzitten. Doet men dit niet, dan zullen die delen tot
rotti ng overgaan. De staa rt wordt geheel uit het vellosgeschild ; men mag daarbij vooral
niet trekken. Het lastigst is de kop, in 't biezonder de oren vereisen een zekere bedrevenheid.

Heeft men de huid tot aan de bazis van de oren losgewerkt, dan mag men die niet
vlak langs de schedel afsnijden. Het inwendi ge van de oorschelp zit namelik als een zakje
in een uitholling van de schede l en moet men dat zakje door het aanbrengen van een
circulaire snede en doorsnijdin g van de inwendi ge gehoorgang in zijn geheel uit die holte
lichten. Is men tot aan de ogen gekomen, dan moet men voorkomen, dat de oogleden
doorgesneden worden. Daarom trekt men het over de schedel gestulpte vel enigzins naar
voren en snijdt de bindweefse ls zo dicht mogelik langs de rand en van de oogkas door.
De oogbol laat men voorlopig in de kas zitten. Het tandvl ees wordt vlak langs de tanden
losgesneden en van de neus snijdt men het kraakb enige deel door, zonder ' t dunn e benige
tusse nschot te beschadigen.

Nu wordt het vel zorgvuldig gezuiverd van al het nog aanhangende vlees en vet.
Men mag dit er niet aftrekken, daar 't vel dan dikwijls inscheurt, maar moet alles ver
wijde ren door met het skalpel te schrappen of voorzichti g te snijden. Vellen van grotere
dieren bewer kt men met het schrapijzer.

Van het allergrootste belang is de verwijd ering van al het op de huid, soms in een
zeer dunne laag, zittende vet, want dit verhindert het doordrin gen van het konserverings
midde l. Waar vet is blijven zitten vallen later de haren uit.
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D~ allerlaatste en moeilikste bewerkin g is het van binnen uit sp lijten van de oorschelp.
Deze bes taat uit twee aa n elkaar gegroeide lagen, die gescheiden moeten worden zouder de
rand door te snijden. Men legt het vel over de linker hand met de vleeszijde naar boven
en duwt met de wijsvin ger de oorschelp naar boven. Na behoedzaam de zich aan de
vleeszijde bevindende bind vlieslagen doorgesneden te hebb en, zal men een halfcirkelvormige
lijn (aan de bazis van de oorschelp) zien, waarlangs de twee lagen zijn vastgegroe id.
Terwijl men steeds met de wijsvinger van de linkerhand het oor naar binnen, dus van de
haarzijde naar cle vleeszijde, .dru kt, snijdt men zeer voorzichtig langs de verbindiu gslijn
de twee lagen uit elkaar. Het oor word t zodoe nde als de vinger van een handschoen naar
binnen gestulpt. Hoe meer men de punt van het oor nadert des temoeiliker wordt de
bewe rking, Met wijsvinger en duim van de linker hand overtuigt men er zich telkens van
hoe ver men reeds gevo rderd is.

(Wordt vervolgd).

KORTE MEDEDEELINGEN.

Eow . JACOBSON.

Voor loopig antwoo rd op de vraag v. d, Heer L. SCHULD voo rkomend in Af l. 1 Jaargang V .
Naar aanleidin g van de vraag van den Heer L. SCHULD te W elt evr eden, over de wij ze waa rop

~ ku st- en brakwatervisschen voor het aquari um aan zoetwater zij n te wennen, kan ik U meedcelen. dat ik
op 't oogenbl ik j uist bezi g ben pr oeven met .deze visse tren te nemen. Het bleek me tot nog toe, dat een
zeer voo rname factor daarb ij is . een spoedig en voorz ichtig t ransport der di eren van de vangplaats naar
' t aquarium. Vi sschen die daardoor iet s geleden hadden, zoodat ze min der fri sch aankwamen gingen all en
zonder uitzunderin g dood. A llee n de vu l ko men gezo nde exemplaren bleven in leven. Op 't oog enbli k
heb i k cenigc soorte n echte zcev isschcn, waaronder jui st de door den Heer SCHULD genoemde Scatc
plutgus Argu s en Tetrad on di e reeds van 30-60 dagen volkom en gezo nd en met ui tstekenden eetl ust in
zoet water verbl ij fhouden. De over levende individu en di e zich aan ' t zoete water aanpassen bedragen
echter nog geen 10'10 van de genen van elke soort waarm ee de pr oef werd begonnen. Het merkwaardige
is echte r dat bij al de gestorven di eren de dood intrad binn en 1 à 5 dagen na de ov erbreng ing en toch
niet al deze gesto rven d ieren hadd en althans zichtbaa r van ' t t ransport hadd en geleden. Zoodra ik meer
voll edige gegevens over deze kw esti e heb, hoop ik er ' t een en ander over in de Tr opische Natu ur mee te decl en.
Omtrent het toevoegen van zout aan het water ( ik gebruikte daartoe verdund zeew r ter) heb i k ju ist om
gekeerde result aten als de heer S., daar in di t geval de beplan ti ng achterwe ge moet blijven en toevlucht
moet worden genomen tot kunst matige luch tverversehin g. wa t een eenigszins ingewi kk elde inr ich t ing van
het aquar ium vereis cht. T enslot te wi l ik hierbij nog even op merken dat er op de Java kust ver schi ll ende
soor ten Tetradon voorkom en di e opperv lakkig veel op elka ar geli j ken, maar waarv an de eene soort zich
veel gemakkelij ker aan zoetwater aanpast dan de andere. Ove r laatst genoemde famil ie hoop ik reeds
binnen kort meerd ere bij zonderheden te kun nen meedcelen .

De Heer W. M ULDER. A ntwoord vo lgend nummer. (

STORENDE DRUKF OUT.

In het artikel " Een lui e Rei zi ger" verschenen in af l. 12, IV jaarg. staat overal Echin eus, dit moet
zij n Echencus.

Bij deze gelegenheid wil ik er nog bi jvoegen, dat A. GiiNTHER de Echeneis-s oouen i n de fami li e
der Scombridae pl aatst, terwijl dit in de ni euwere we rken niet meer het geval is . Hi er wo rden ze
meestal in een afzonder l ij ke famili e Echeneididae vereeni gd . Om redenen van prak t ischen aard echter,
vol gen wij steeds voor de systematiek der vi sschen A. GiiNT HER'S " Cata logul' of Fi shes" voor zoover het
w erk van M . W EBER en L. T. DE BEAUFORT nog ni et verschenen is. P. v. O.
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