-

173 -

vandaa n gehaald en wat voor mieren. De tuinj ongen wist raad; hij maakte een gaatje
in een der rugsc hubben van het dier, haald e daar een ringetje en een touwtj e door en
geleide zoo, bijwijze van het uitlaten van sc hoot hondjes onze Pu ssing naa r buiten om
zelf zijn maal te zoeken. In het begin was het dier wat onhandelbaa r, bij de minst e
aanraki ng rolde het zich tot een bal inee n en het duurde dikwijls geruimen tijd voor die
houdin g tegen een meer normale verwisseld werd. Langzamerhand echter sc hee n het dier aan
zijne nieuwe omgeving te wenn en en was vrij gemakkelijk naar mierenn esten te geleide n.
Nadat de Plant entuin bericht gezo nde n had, dat de Miereneter aldaar reeds ruim vertegenwoordigd was, gaf ik het dier weder de vrijheid. T ot mijn s pijt kwam mij eerst later
"De Dierenw ereld van Insulinde" door J. H. VAN BALEN in hand en, waarin een zeer interressante besc hrijving van dit soo rt diere n gegeve n word t en waaruit o.a. ook blijkt dat het
kunstje van den ring ,en het touwtj e niets nieuws was.
Aangezien ik geen plagiaat wil plege n verwijs ik den lezer, die nog nadere bijzonderheden van dit eigenaa rdige dier wil weten, naar bovengenoemd boekwerk. Alleen zij
hier nog vermeld, dat volgens de inland ers de Miereneter voor zijn voedse l de voorkeur
geeft aan de volgend e mierensoorten : die Sireutn kilang (s.), Sireutn telos (s.) en Sireutn .
bongkok (s.).
Door vriendelijke tusschen komst van den Directeur van 's Land s Plant entuin verna m
ik nog de wetenschapp elijke namen van deze mierensoort en, en wel : Si reum kilang is
Plagiolepis longipes behoorende tot de onde rfamilie de r Camponotinae, de Sireurn telos is een
soort van het ges lacht Polyrhachis van dezelfd e onderfamilie en de Sireutn bongkok is een
Myrmicine (uit de buurt) van het geslacht Tetramorium.
W. F. W.
H ET KONSERVEREN VAN DI EREN.

(Slot).
(5e GED EELTE).
Alvorens over te gaa n tot de behandeli ng van de Mollusken en andere lagere dier en,
wil ik een toestel beschrijven , dat bij ' hun konserverin g toepassing vindt. Het weefsel van
de mecs :e lagere dieren bevat een groot percen tage water ; brengt men zulke dieren dir ekt
in ste rke alkohol, dan wordt daaraan het water ,onttrokken nog voordat de weefsels gefixeerd
zijn. Het gevolg daarvan is, dat de dieren so ms tot onkenbaar-worden toe inkrim pen
en verschro mpelen. Dit kan men voor komen, door ze eerst in zeer slappe alkohol te
bre ngen en deze met tussen pozen door steeds sterkere te vervangen. Men gaat daarmee
zo lang voort tot de gewenste alk oholsterkte bereikt is. Het water in de weefsels is dan
geleidelik verdr on gen door a lkohol en de voorwerp en hebb en slechts een onbeduidende
krimping onde rgaan. Het telkens verwisse len van de alkohol is echter tijdrovend -werk,
dat men zich in de meeste gevallen kan besparen door de toepassin g van een toest el,
dialisator genaa md.
Het bestaat, in de vorm, die Voor ons doel het meest ges chikt is, uit een groot
glazen vat met wijde opening, b.v. een stopfles of iets dergeliks, gevuld met alkohol van
de sterkte, die men ten slotte wen st te bereiken. Het glazen vat is gesloten door een
de ksel (b .v. een grote kurk), die in het midd en doorb oord is en waard oorheen een glazen,
cylind er (b.v, een lamp eglas) steekt. Deze laatste wordt aan de onderkant, die in de
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a lkohol gedompeld is, gesloten door een daa roverhee n gebonden membraa n, dat is een
voor vloeistof doo rlaatbaar vlies, zoals een st uk perkamentpapi er of du nne dierlike blaas.
Het boveneind e van de cylinder is door een kurk gesloten. De dieren, die behandeld
moeten word en, brengt men in de glazen cylinder en giet daarbij zo veel water, dat ze
geheel ondergedo mpeld zijn. Wordt nu de cylinder zo ver in de alkohol neergelaten, dat
de vloeistoffen in beide vaten eve n hoog staan, dan heeft tengevolge van osmose door de
membraan heen een uitwisseling van beide vloeis toffe n plaats, die zeer geleidelik geschiedt,
en zo lang voortduurt, totdat de samenstelling van de vloeis tof in beide vaten gelijk is.
Met dit toeste l, waarvan hiernevens een afbee lding, wordt dus het zelfde bereikt als met
het telkens verwisselen van de alkohol.
Van de Mollusca of Weekdieren bezit het merend eel hard e kalkschalen, doch sommige soo rten zijn naakt. Deze laatste kan men het best met "behulp van de dia lisator
prepareren. Daar ze echter bij aa nraking met alkohol hun
tentakels meestal intrekken en aldu s sterven, moet men ze eerst
in uitgestr ekte toestand doden. Dit gesc hiedt door ze te verdrinken in water, waaruit door koken al de lucht verdreven is.
Als het water afgekoeld is, doet men de slakken er in en zorgt,
dat de fl es tot de rand toe vol is en bij het sIuiten met een
stop of kurk niet de kleinste luchtb el in de fl es achterblijft.
De volgende dag zijn de slakken bij gebrek aan lucht
verd ronken met alle organen goed uitgestrekt. Men brengt ze
daarna in de dialisator om ze te fixeren.
Niet alleen landslakken, doch ook de in het water levend e
Mollusken zijn aldus te behand elen. 1)
Voor het konserveren van ,'I\ollusken moet de alkohol 70 %
à 80 % sterk zijn. Van de soo rten met schalen word en meestal
slechts deze laatste bewaard . Wil men echter de dieren zelf in
hun schalen konserveren, wat voor anatomies onderzoe k soms
gewenst is, da n behand elt men ze als hierboven voor naakte
Dialisat or.
slakken aa ngegeve n.
Wil men slechts de schalen of slakkenhuisjes hebben, dan kookt men de dieren
vijf minut en lang in water en verwijdert dan de zach te delen. Bij die ren met twee schalen
gaat dit zeer gemakkelik, bij ' slakkenhuisjes niet altijd met even veel succes. Men moet
het dier dad elik na 't koken met een pinc et of kromme naald in zijn geheel uit het
slakkenhuis trekken, waarbij men het om zijn as laat draaien, opdat niet het laatste stuk
afbreekt en in het slakkenhuis blijft zitten. Bij de meeste soorten gelukt dit na eenige
oefening zeer wel ; er zijn er echter ook, waar bij het lijf niettege nstaa nde alle voorzorgen
toch afbre-e kt. Zulke slakkenhuisjes laat men in de buitenlucht uitrotten en sch udt af en
toe de in ontbi nding overgega ne inhoud uit, tot de schelp leeg en droog is. Ook kan
men ze van tijd tot tijd miet wat water "uitsp oelen. De schelpen mogen niet in de zon
liggen, daar de conchilin e-Iaag 2) bij vele soorten alsdan loslaat. Ook het laten
uitrotten in water is verkeerd .
I) Oo k kan me n de Mollu s ken , voordat men ze in de dia lisa to r br e ngt , eerst bedwe l men me t ee n
op lossing va n c hlo raalhyd ra at in wate r. Ee n 5 tot 10 d rup pel s van ee n 1 % oplossi ng o p ee n half g las
wa te r zijn vo ldoen de . De die re n moeten 6 uu r in de bedwe lmen de vloeistof blijven .
2) D. i. de buite nste, hoorna chtige laag.

-

175 -

Sommige slakken zijn voorzien van een operculum , een deksel van ronde of ovale
gedaante. Dit deksel mag niet verloren gaan. Men maakt het van de slak los en legt het
in de opening van het geledigde slakkenhuisje met een propje watten er op. De watten
plakt bij het drogen aan de schelp vast en voorkomt zodoende, dat het operculum er uit valt.
Mollusk en van verschillende vindplaatsen moet men in afzonderlike doosjes bewaren of
elk apart in papier pakken, met een etiket er bij, waarop alle biezonderheden vermeld staan .
Insektenlarven kan men middels de dialisator zeer fraai konserveren. Men bewaart
ze ten slotte in alkohol van 90 %'
Voor het konserv eren van de verschillende soorten van Wormen is de dialisator
onmisbaar. Daarna komen ze in alkoh ol van 70 %'
Van vele Landplanaria is mij de konserv ering nooit gelukt. Bij de toepassing van
allerlei methoden vervloeien zij tot slijm, breken aan stukken door zich in allerlei bochten
te wringen, of storten hun ingewanden uit. Met uitzondering van enkele meer resistente
soo rten kreeg ik in de gunstigste gevallen erg verschrompelde voorwerpen , die weinig of
niet op de levende dieren geleken. I).
Het konserveren van de verschillende marine vormen van lagere dieren zullen wij
hier niet behandelen. De daarv oor gebruikte methodes zijn zeer · talrijk en omslachtig.
Dikwijls moet elke soort op andere wijze behandeld worden en komen daarbij zoveel
kunst grepen te pas , dat een bepaalde studie daarvan nodig is. Over de techniek van het
konserveren van marine dieren bestaan dan ook uitvoerige handleidingen.
Het verst in de kunst om van de meestal zeer tere zeedieren prachtige preparaten
te vervaardi gen met beh oud meestal van hun natuurlike kleuren, heeft men het ongetwijfeld
gebracht aan het lab oratorium van het zoologies Stati on te Napels, dat ook om zijn zeeaquarium wereldb eroemd is. De voornaamste daar toegepaste methodes zijn beschreven
in een publikatie van de Smithsonian \nstitution, United States National Museum, getiteld:
The Methods employed at the Naples z oologtcal Station f or the Pres ervation o] Marin e Animals
door Or. SALVATORE Lo BlANCO. Bulletin Unifed States Nat. Mus. No. 39. 1899. 2)
Hiermede is het voornaamste behandeld op het gebied van het konserveren van
allerlei dierv ormen.
Edw . jACOBSON.

"

') Dr. VAN OVE, wa s zo v rie ndeli k mijn aanda cht te ve s tige n o p ee n voorschrift voor het konserveren
va n Dendrocoelia (een onderorde der worm en, waartoe d e Planaria behoren) vo ork omend e in " The Methods
employed at the N aples zoo logical Station f or the Pr eservation of Marin e AnimaIs". (zie hi erboven ). Dit
voo rs ch rift luidt :
" W he n th ey a re th orou ghl y distended in a littl e water the y are killed with bo ili ng sa t ura te d s u bli ma te
a nd at o nce poured int o a larger receptacl e co nta ini ng fr esh water, where liquid a nd animals a re all owed
to coo l. From th is mixture the y are tr an sferred to fr esh water , a nd after a few minutes to a lco ho l (70 OIo)".
2) In deze brochure wordt oo k aa ngegeve n, hoe men marine kr eeften e n krabb en moet d od en
zo da t de sc ha re n e n pot en ni et afbre ke n. Men d oet ze daart oe in zoe t water , totdat zij do od zijn.
De ze meth od e is echte r niet va n toepassing voo r vo rme n, di e in zoe twa te r lev en . Misschi en dat men dez e
in d e ' o pgegeve n o plossing van chl oraal h ydraat kan bedwelmen alv orens ze in de alk oh ol te br en gen.

