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anders dan de lezers mijne excuses aanbieden voor de afmetingen die het relaas heeft
aangenomen, afmetin gen, die naar ik vrees de limiet, die aan een dergelijk opstel in dit
tijdschrift zou zijn te stellen, bedenkelijk hebb en overschreden. Toch valt er op het geb ied
van "Aquarienkunde" zooals de grondige Duitseh er het noemt, nog heel wat meer op te
merken, doch hiervoor zou ik belangstellenden willen aanraden zich het boek van Dr.
E. ZER NECKE .Leitfaden für Aquariën- und Terrarienfreunde" aan te schaffen , hetg een zeer
zeker als een van de beste werken over dit onderwerp zal mogen gelden .

Mocht het gevolg van mijn opstel wezen, dat velen zich op 't houden van een
aquarium gaa n toeleggen, en dat de redactie over een paar maand en met tallooze waar
nemingen op aqu atisch gebied zal worden overstroomd, dan zal ik me ruimsch oots voor
mijne moeite beloond achten.

Soemberhardjo , 10 Febr. 1916.

HET KONSERVEREN V AN DI EREN.

J. S VBRANDI.

(4e GEDEELTE).

Amphibien (Kikvorsen) word en evenals kleine repti elen behand eld, dus met het
alkohol-formaline-mengsel door de anus geïnjiceerd. De dier en moeten door het inspuiten
een natuurlike rond ing krijgen en mogen er niet onnatuurlik dik uitzien. Ook mag niet
z ó veel ingesp oten worden, dat de tong uit de bek geperst wordt.

Na ' t inspuiten zijn de dieren niet dadelik in st erke alkohol te brengen, daar ze
anders verschrompelen. Eerst legt men ze een dag in oude, slappe alkohol en brengt ze
daarna in die van 70 % over.

Kikvorslarven bewaart men in een waterige formaline-oploss ing van 3 %' Alkohol
geeft voor deze dieren zeer slechte resultaten.

Vissen spuit men eveneens met het alkohol-formaline-mengsel in. Bij kleine visjes
is dit niet nodig , deze legt men één nacht in oude, slappe alkohol en daarna in die van
70 %' Exemp laren langer dan 10 cm. injiceert men door de anus en steekt met de naald
van daaruit tot in de spieren van de rug. Hoe groter de vis, hoe meer injekries men,
door de anus, in verschillende delen van het lichaam moet maken. Zijn de die ren zo
groot, dat men ook met de langste naald van de anus uit het voorste of bovenste deel
van de rug niet meer kan bereiken, dan injiceert men van buit en af, door de naald sch uin
onder de schubben te steken en een eindweegs in het spierweefse l te pri kken. Men moet
niet dire kt onder de huid inspu iten, daar alsdan bulten en blaren ontstaan. De vloeistof
is eerst op verschillende plaatsen van de rug in te spuiten en daarna door de anus in de
buikh olte, totdat deze laatst e goed gevuld is. Ten slotte bewaart men de vissen , na ze stuk
voor stuk geët iketteerd te hebben, in alkohol van 70 %'

De hangetiketten bindt men om het midd el achter de borstvinnen.
Omtrent de verpa kking van reptielen, amphibien en vissen op reis of later bij

verzendin g wil len wij nog enige opmerkingen maken.
Hebben de dieren, nadat ze met alkohol-formaline zijn geïnjiceerd, een of meer dagen

in alkohol gelege n en zijn daa rdoor alle weefsels goed gefixeerd, dan is het niet meer zo
dringend nodig, dat ze geheel onder de alkohol staan. Zolang ze maar door een vocht ige
alkohol-atmosfeer omgeven zijn, houden de gefixeerde dieren zich goed; uitdr ogen mogen
ze echter niet.
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Tegen het afschave n va n de huid door 't heen en weer sc hudde n der blikken bij
' t transport moet men de kleinere dieren bij partijtje s tegelijk in katoenen lapp en binden .
De grotere omwikkelt men met houtw ol, of bij geb reke daarvan met gedroogde alang-a lang,
rottanbladeren, etc. In het met dieren gev u lde blik giet men een kleine hoeveel heid alkohol,
ongeveer 1/ 10 van de inhoud, en sluit het blik zo goed mogelik met een dekse l. Af en toe
moet weer wat alkohol bijgevoegd worden, om uitdroging te voor komen. Is men daartoe
in de gelegenheid, dan brengt men de dieren ove r in blikken, die dichtgesoldee rd word en.
Gebruikt men daarv oor petroleumblikken, dan snijdt men daaruit de top weg, zo dat een
rand van 1 cm. blijft staan; daarop wordt dan ' t deks el vastgesoldeerd. Tw ee liter alkohol
per petrol eumblik is vo ldoe nde.

Men denke er echter aan, dat blikken, waarin alkohol-materiaal geborgen is, sp oedi g
doorroesten, meestal reeds binn en 3 of 4 maand en, ook al neemt men geheel blanke blikk en.

Nooit mag men dieren, die met formalin e zijn ingesp oten, sa men met zoogdierhuiden
in één en 't zelfde blik doen, daar de formalin e de huid en stijf en onhandelbaar maakt.

Het kons erveren van de meeste Arihropoden (Gelede Dieren) werd reeds behandeld
in "Wenken vo or Insektenverzamel aars." I) Alleen blijven daarvan nog te behandelen de
Crustacaeen of Schaaldieren. Men doodt en bewaart ze in alkohol van 70 %' Daar for
maline soms de kalkschalen aantast, is ' t niet raadzaam ze samen met materiaal te verpakken,
dat met formaline behand eld werd.

Vele Krabben en Garnalen hebben de onaa ngename gewoonte hun schare n en poten
te laten vallen als men ze in de alkohol doet. .Bij Krabb en kan men dit dikwijl s voorko men,

door ze eerst stevig in een doekje te bind en en ze alsdan in de alkohol te verdrinken;
afdoende is dit midd el echter niet bij alle soo rten. Om de dikwijl s voorko mende zelfamputatie
van de scharen bij Garn alen te voorko men is ons geen goede methode bekend. Waarschijnlik
zal men zijn doel bereiken door eerst een of ander ve rdovend midde l toe te passen.
Misschien dat een onzer lezers ons iets prakties aan de hand kan doe n.

(Wordt vervolgd) . Eow. j ACOBSON.

I) Tropische N atuur 1914 af!. 10-11- 12; 1915 af!. 1- 2-4- 5-7- 8- 9-1 0-1 2.

KORTE MEDEDEELING.

Zondag 17 Septem ber a.s. 9 uur toc ht je na ar Passer ikan. Ver za melplaats eindstation st oom- of
elec trische tram, Or. P. V AN OYE is be reid bij die ge lege nheid een en ander mede te deelen over plankton .

De zer dagen ve rte ld e een kennis mij het vo lgende :
Mijn kat was ziek, wilde nie t eten en verm a gerd e zichtbaar. Volgen s med edeeling va n de kok ki

groeid e daarv oor in de kamp on gs een afdo ende obat , Ik liet de obat hal en en zoow el de ziek e als ee n
gezo nde kat vloge n op de wortels van de p"!ant aan en ka uw den met zichtbaa r wel ge valle n er op. De zieke
kat was na ee n paar da gen ge nezen .

Op mijn verzo ek kreeg ik enke le plan tjes en het b lee k te zijn de be kende Acalypha indica. Ik liet
mijn ka t de worte ls ruiken en da delijk begon ze er op te ka uwe n en liet zic h de pla nt niet meer ontneme n.
Ze vrat ec hter de wor tels nie t op . Kan ee n de r lez ers mij soms meded eele n, of het boven staande bekend
is en welke stof hier zoo 'n aantre kkin gskracht op d e kat uit oe fent?

v. W.
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