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De ~ bloem daarentegen is zeer lang gesteeld, en deze steel kan wel een lengte van 1 M.
bereiken, zoodat de bloem ten allen tijde de oppervlakte van het water kan bereiken, hetgeen
voor de bevruchtin g noodzakelijk is. Deze ~ bloem bestaat uit niet veel meer dan een
stamper en een vruchtbeg insel waarvan slechts de eerste boven de wateroppervlakte uit
steekt. Ten einde de bevrucht ing te doen geschieden laat de d bloem zich los, stijgt naar
de oppervlakte, gaat daar open en laat haar stuifmeelpo llen los, die zich over de .water
vlakte verspreiden en tegen den stamper van de ~ bloem drijven. Heeft de bevruchting
plaats gehad dan rolt zich de lange ~ bloemsteel spiraaIs gewijze op, en trekt zoo de bloem
onder water waar de vrucht tot rijping komt.

Verleden jaar vond ik in de buurt van Garoet in een snelstroo mend bergbeekje,
met kristalhelder water een plant , die opvallend veel op Valisneria spiralis leek.

De bladeren waren echter iets korter, breeder, en liepen meer spit s toe. Daar de
plant niet bloeide, was het mij niet mogelijk ze te determin eeren, en de exemplaren, die
ik er van meenam, gingen helaas verloren. Kan een van de lezers mij misschi en meedeelen
of er werkelijk een Valisneria-s oort op Java voorkomt? Voor ' t toezenden van een paar
plantj es houd ik me dan zeer aanbevolen.

Soemberhardjo, 12 November 1915.

HET KONSERVEREN VAN DI EREN.

J. SVBRANDI.

(2c GEDEELTE).

Voor wetenschaplik e doeleinden worden tegenwoordig de Vogels bijna uitslu itend
bewaard in de vorm van z g. .Jmiden''. De afgestroopte vogelhuiden, waaraan men van
het skelet slechts de schede l en de beenderen van vleugels en poten laat zitten, worden na
zorgvuldige reiniging opgevuld, zodat het dier ten naasten bij zijn natuu rlike lichaamsvorm
herkrijgt. Aan de kop wordt echter een naar boven en aan de poten een naar beneden
ges trekte houdin g gegeven. In de schedelholte steekt men een houtj e, dat door de as van
het lichaam loopt en van onderen iets verder reikt dan de lengte van de staart. De aldus
goed gedroogde vogelhuiden zijn voor verzending zeer geschikt; zij nemen ook weinig
ruimte in en zijn voor wetenschaplike determinatie en beschrijving gehee l' voldoe nde.
Aldus toebereid kunn en de huid en in de musea in goed sluitende laden met toevoeging
van naftaline bewaard worden, en houden zich, daar ze niet aan licht, stof en insekten zijn
blootgesteld, voor onbepaa lde tijd goed.

In vroegere tijd werden alle vogels in de musea opgezet, d. w. z. men gaf hun een
natuurlike houdin g en plaatste ze op een krukje of takje. Dit bracht mee, dat een dergelike
verzameling veel plaats innam en de vogels na verloop van tijd door het verkleuren en
bederven van de veren grotendee ls hun wetenschaplik e waard e verloren, om nog niet eens te
gewage n van de enorme kosten, die het opzetten van zulke grote hoeveelheden meebracht.
Tegenwoordig worden dan ook alleen nog maar een klein aantal interessante vormen opgezet,
die als een showkoilektie voor het publi ek moeten dienen. In modern ingerichte musea zijn
de ter bezichtiging uitgestelde vogels meestal in kunst volle groepen gerangsc hikt, waarbij
de natuurlike omgeving van de dieren zo getrouw mogelik is nagebootst. Zulke groepen
boezemen het lekenpubli ek veel groter belangstelling in en zijn ook veel leerzamer, dan de
oneindige reeks van voge ls op stokjes, een ieder zo wel bekend uit ouderwetse musea.



111 -

De boven beschreven "huiden" zijn geschikt om later opgeze t te worden. Daartoe
weekt men ze op, geeft aan 't lichaam de juiste vorm, legt alle veren in de juiste stand,
zet glazen ogen in en verricht nog veel manipul aties meer. . Het opzetten van vogels is dan
ook een moeizaam werk en vereist jarenlange oefening, wil men werkelik wat moois
tot stand brengen,

Wij zullen het maken van"vogelhuid en" hier niet behandelen. Daarover bestaan speciale
handl eidingen, met behulp waarvan men er toch zelden in zal slagen de kunstgrep en
meester te worden. Veel beter is het voor degenen, die zich hiermee wensen bezig te
houden, les te nemen van een vakman. Bij de nodige aanleg zal men na enige maand en
reeds voldoende vaardigheid verkregen hebben om bruikb are "huiden" te rnaken. De nodige
routine erlangt men echter slechts na langduri ge praktijk.

Na het boven gezegde spreekt het van zelf, dat wij het "opzetten" van vogels hier
geheel buiten beschouwing moeten laten.

Wij zijn nu tot de Reptielen gekomen. Het merendeel van deze dieren bewaart men in
alkohol van 70% I). De Lacertilia of hagedisachtige repti elen worden eerst door ver
drinken in alkohol gedood of men bedw elmt ze nl et · chloroform. Zoo spoedig mogelik
daarna wordt een injektie toege past met alkohol van ± -90% 2), waarbij 10% formaline 3)
gevoegd is, enige percenten meer of minder zullen geen merkbaar verschil in de uitwer
king hebben.

De injektie geschiedt met een injektiespuit van 5 of 1°cM3 inhoud, welke voorzien
is van een lange, doorboorde naald. De naald is aan een kleine konus bevestigd, die op
de tuit van de spuit vastgezet wordt. Hierdoor kunnen de naalden gemakkelik verwisse ld
worden. Men bestelt bij een spuit een stel .naaldcn in verschillende afmetingen, b.v. zes
stuks van elk der lengten 9 c.M. en 41/ 2 c.M. De helft met een l '/z m.m. dikke naald en
de helft van 1 m.m. Deze injektiespuiten, die o.a. in de veeartsenijkunde veel gebruikt
worden, zijn bij elke leveranci er van chirurgiese instrumenten te krijgen. Bij het gebruik
moet de zuiger steeds opnieuw met vaseline ingesmeerd worden, daar de alkohol na en ige
tijd het smeermiddel oplost en de sp uit dan moeilik funkt ien eert.

De injektie geschiedt bij kleinere reptielen door de anus. Men spuit zó veel in,
dat het dier, waarvan het lichaam na de dood ineenvalt, weer zijn natuurlike ronding
herkrijgt. Dadelik na het inspuiten geeft men het lichaam en de poten een natuurlike
houding of men buigt het in de vereiste vorm, opdat het in de fl akon of glazen buis past,
waarin men het dier bewaren wil. Heeft de injektie enige tijd ingewerkt en zijn de
weefsels daard oor gefixeerd, dan is het voorwerp geheel stijf geworden, zodat men het
dan alleen maar kan buigen op gevaa r af, dat de ledematen of staart breken.

De injektie met het alkohol-formaline mengsel heeft ten doe l de weefse ls te
konserveren en de kleur zoveel mogelik te behouden. Voorwerpen, die men zonder meer
in alkohol of formaline legt, ondergaan meestal een inwendige rottin g nog voordat het
konserveringsmiddel voldoende is doorgedrongen.

Om de natuurlike kleur bij reptielen (hagedissen en slangen) zo veel mogelik te

I) Waa r hier onder van alkoho l s prake is, kan s tee ds eve ngoed de go edko pe re ge de na turee rde
alkohol gebruikt worden. Aa n weten sch apl ike inste llingen en ook aa n o nde rzoeking sreizigers wordt door
de Rege ring op aa nv rage mees ta l vrijdom va n accijns op a lkohol verlee nd .

2) Ook a lko ho l van lagere ste rkte ka n gebezigd worden, doch het konserverend ve rmo ge n
daar van is Biet zo ste rk . . Lager dan 70% mag de al koh ol ec hte r niet zijn.

3) De in de hand el verkrijg ba re form alin e bevat mees tal 40% form ald eh yd e.
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houden, wordt aanbevolen ze enige ogenblikken in kokend water te leggen. Wij hebben
hierin geen ondervinding, daar het op onze reizen te lastig bleek voor elk gevangen reptiel
telkens kokend water te rnaken.

Na het inspuiten voorziet men elk dier van een perkamenten hangetiket met opschrift
als reeds bij de zoogdieren opgegeven. Het touw of garen van ' t etiket mag nooit zo
strak gebonden worden, dat aan het lichaam een insnoering ontstaat

Bij repti elen langer dan 30 c.M. moet men ook in het voorste gedeelte van het
lichaam één of meer injekti es geven. l\1en moet daarbij zorgen met de naald steeds diep
genoeg in het vlees te prikken, and ers treedtde vloeistof onder de huid en vormt lelike
bulten of blaren. In de kop mag men niet inspuiten, daard oor zouden de ogen gaan
uitpuil en, wat aan het natuurlike voorkomen afbreuk doet. Is de staart tamelik dik, dan
stee kt men met de naald door de anus heen in de as van de staar t, zo diep mogelik ,
trekt daarna de naald halverwege terug en injiceert een kleine hoeveelheid vloeistof.

Na het inspuiten en etiketteren legt men de dieren in alkohol van 700 / 0 ,

KORTE MED ED EELINGEN.

Samaca. De Heer J. H. IKEN te Tji bin ta ro sc hr ijft ons:
De pu bli ca ti e va n den Heer JACOBSON in de Tropische Natuur Mei aflev. 5 ge tite ld: " W at is

Samaca" we kte ook mijn ni euwsgi eri gh eid, en na ee nig nad en ken kwam ik tot de s lo tso m : "Is met Samaca
niet de Zuu rzak (An ona muricataï bed oeld ; in het Soendan ees ch : Manalica of we l Nangka blanda
genoemd".

De vruc ht van dezen boom is imm ers groen va n buiten doch nie t rood van bi nnen, we l wo rd t de
schil a ls ze b lijft ligg en eenig szins bruin van kleu r en zijn de zade n zwa rt.

De boom va n de illu strati e heeft he t blad va n d e dad ap , doch komt in vo rm we l met ee n jon ge
Zuurzak-boom overeen, oo k d e besc hr ijv ing der bladeren komt we l w at met het Zuurzak blad ove ree n.
Misschi en vindt U nog wel meer pu nten va n overee nk o ms t.

W elk e vruc ht hi e r bed oeld ma g zijn is voor d e red actie nog a ltijd een raad sel. W eliswaar komt
de Zuurzak in e nkele opz ichten met de beschrij vin g overe en, doch da t Zuurzak geco ns ervee rd wordt in
az ijn en pekel en dan a ls mid del tegen buikloop zo u worden aa ngewend, lijkt ons wel wat
onw aarschij nlijk. Red.

Zon dag, 30 Ju li a.s, excur si e naar Pri ok la ng s een bi nnenweg ove r Kem aj o ra n onder leid ing va n den
Heer BACKER. De toch t kan ze er inter essant worden , doch men d ien t er op te re kenen, da t het, volgen s
den Heer B. hier en da ar ee n beetj e "voc htig" za l z ijn. Witte schoe ne n zijn dan ook niet ve rplic hte nd.
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