
Smirre meddelanden och notiser.

Nyc om tillverkning av gedtelpreparat.

Vid metoden att fdr6rdiga genitalp.eparat av celluloidbitar ocb med
kaDadabalsam som medium (se t. ex. stritdelen av Svensk ins€ktfauna sid.
r8-r9) lAda vissa nackdelar. Fiir det litrsta ar den negot oEstAndlig och
fordrar tillgeng till absolut alkohol. Fiir det aadra blir kanadabalsam med
tiden mycket sprtid, medan celluloiden behr,ller sin btijlighet. Hiidgenom
bli preparater dmti.liga for mekadska pifrestningar. Garnla preparat ge
lett stinder nar man ldr unders{iloing tar loss dem frln nllen. Celluloiden
bjer sig ofta av sig sjalv. Vill mao aDvenda atrdra medier er1 kaDadabal-
sam, sl mAste man ltirvissa sig om att ej nl.gou iagrediens i dessa angriper
celluloid. Vidare angt-ipes celluloiden av vissa kemikalier, vilka stundom
anvanda^s i samliagar fdr att dtida eller avsloecka i dessa icke onskverda
insekter. Paradiklorbensol t. ex. ar sjrolxerligen larlig Itir celluloiden,

Pe sista tidetr gt r jag darfiir Dira geoitalpreparat pl annat satt. Det
finas uumera i handeltr ruadskuma t5ckglas Bed eudast ro mm geoom-
skiirning. IIan tillverkar ett .objekglasr genom att limma ett sadant tack-
glas iiver ett med hihhg eller stans utslaget hll i en rektangullr kartong-
lapp av Empliga dimensioner, t.ex. so@ fig. r wisar. Limmet bdr vaia
vattetrfast, Karlsous Klister gar bra- Man tillverkar lamplgen pt en glng
ett litet fiirrAd av dessa robjektgtas,. Ner man s€dan vill g6ra ett genital-
preparat, tillftir matr ftirst med en gllsstav eu Iagom stor droppe av mediet
pa ghsets ftln kartongen vanda ].ta. De utpreparerade genitaldelarna pla-
ceras ceutralt i droppeu, sA att de befiDna sig hom det utstansade helets
omkrets. Derelter peEgges pi. vanligt satt ett tickglas av samma sort som
man anvent 16r tillverkning av ,objektglasetr.

Vilket medium som helst kan givetvis aDvardas, men sjelv gtir jag nu
dessa preparat av rCelodab, ed s,'ntetisk produli.t soE tillverkas av den
kenda firman Bayer i IJverkusen. rCelodab er en siiapstjock, vattetrklar,
farglits vatsLa, som kan blandas med vatteo i alla ItitheUandeo. Detta Ded-
ftir den Itirdelen att genitaldelarna eft€r kokningen i kalilut endast behttva
tvett2-s i vattetr irDan de litras tiver i mediet. Dettas ljusbrytningsindex
er ungefer detsamma som kanadabalsarns, d.v.s. fiir httgt om Datr vill
studera mycket subtila detaljer, men ftir de i aumaolet starkt sklerotise-
rade insektgeuitalia duger rcelodal. bra, i a'arje fall lika bra som kaaada-
balsam. Man spader Empligen ut en kvantitet rCelodab med sl Eycket
dest. vatten att det blir lagom tutrnllltaDde. Detrna ltisning f6rvaras i en
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burk ded kork och glasstav. Vid tillverktritrg av preparaten tar man till
se mycket av mediet att vol)'mmitrskningen getrom vattoets avdustning
kompenseras. Luftblisor b6ra avliigsnas med en preparerDal iDDan tack-
glaset peEgges. Preparaten torka mycket leugsamt och behilla efter lArg
tid en guEmiaktig konsistens. Detta ir dock ej till uackdel pt Degot satt.
Fttrseglitrg av alessa preparat tycks ej va.a ntidvindig servitt jag hittius
kunnat finna. Preparaten kulrrla uppldsas i varmt vatten, om sl tinskas.

Jag hat kiipt mi! Celodalburk genom AB Rudolph Grave i Stockholm-
Till sist ml neonas derr viktigaste svirigheteu: rCelodah siitjes endast i
burkar om r kg. Priset fiir detrna kvaotitet var virren 1954 ett par tior.
Itrtresserade etrtoEologer kuntra traturligtvis slt sig ihop nigra stycken om
en sedan burk, som torde recka till ett par huadra tusen prepalat.

Frei Ossiannilssoh.
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