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VOORREDE, 
EEA DEAL Atez 

Da thans mijne Verhandelingen voor het Derde 
Deel, wederom vijftig bedragen, en het zelve dus, even 
als het Eertte en Tweede Deel die insgelijks ieder uit 
Vijftig beftaan, compleet is; zo is het gevoeglijk hier eenen 
algemeenen Tijtel & Tijtelplaat, benevens eenen Inhoud 

voor uittegeven, het gene alles bij deze Voorrede gevoegt 

is, kunnende nu te zamen behoorlijk ingebonden worden, 

makende een bekwaam Boekdeel uit. 

In de Latijnfche namen van de Vlinders, welke ik reeds 
uitgegeven heb, eenige fouten ingeflopen zijnde, zoo kan 

ik niet nalaten dezelven bij dezen op te geven, volgens 
het Infecten-werk van HUBNER; als, in het Eerfte Deel 

N°. 4., flaat Yperantus, moet zijn Hyperanthus. N°. ar. 
moet zijn Flavago. N°. 27. ftaat Ludifica, moet zijn Aprillina. 
N°, 28 en 29. ftaat Pavonia, moet zijn Pavonia minor of 
Carpini. N°. 35. {taat Amataria, moet zijn Illunaria. N°, 36, 
moet zijn Ulmaria. 

In het Tweede Deel N° 97., ftaat Betulee, moet zijn Pruni. 

N°, 53. moet zijn Brasfice, N°. 73. en 74. moet zijn Trifolij. 
N°, 8r en 82. moet zijn Runica. N° go. moet zijn Prafinana. 

N°. gr. ftaat Procesfionea, moet zijn Crategi. N°. roo. ftaat 
Polytima, moet zijn Leucophwa. N°. 63. ftaat Miata, moet 
zijn Mi. N°. 68, ftaat Rostralis, moet zijn Proboscidalisi 

ui © N°. 87. 
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N°. 87. Fig. 7. moet zijn Margaritaria, en Fig. 8. Zstivarda. 

_N°. 55. ftaat Bilineata, moet zijn Marmorata. N°. 58. moet 

zijn Chenvpodiata. N°. 6g. moet zijn Defuharia. N°-g2. en g3. 

ftaat Marmoraria , moet zijn Betularia, N°. 98. moet zijn 

Variata. N°. og. moet zijn Dolabraria. 

Bij deze gelegenheid kan ik niet nalaten met genoegen 
melding te maken, van eene Liefhebberij bij de Entomologie, 
nog niet lang bekend geweest, zijnde het opzetten van 

Rupfen, om dus deze ook in Natura, even als men gewoon 

is de Vlinders te doen, te kunnen bewaren, waarvan de Wel- 

Edele Heeren j Pp. A ROY en A. D'AILLY, te Amfterdam, 

reeds ieder eene verzameling bij elkander hebben, door 

hun Wel- Edelens opgezet. Het is waar, dat zich dit op- 

zetten van alle Rupfen , niet even goed doen laat, om dat zij 

van hare ingewanden moeten ontdaan worden, zoo dater niets 

als alleen het vel van overblijft, waardoor velen hare kleur 

verliezen, zoo als het groene bijna geheel weg gaat en 

het gele ook aanmerkelijk verliest; echter is het niet on- 

aardig , en misfchien zal hier ook nog wel iets op uittevin- 

den zijn, om dit te voorkomen; en dan is het niet 

onaangenaam eene verzameling van Vlinders te hebben, 
en daarbij van elke Vlinder de Rups, waar dezelve uit 

voortkomt, te kunnen vertoonen , om daardoor de groot- 

heid Gods, die uit eene kruipende Rups, een vliegende 
Kapel laat voortkomen, nog des te meerder te bewonderen. 
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VOORBERICHT, 

Het Tweede Deel van. myn Infeéten Werk, nu ook weder= 

om onder den Goddelyken byftand gekomen zynde tot een 

aantal van vyftig Verhandelingen, zo als het Eerfte Deel ins- 

„gelyks behelsd, acht ik het aldergevoegelykst , de volgende 

Verhandelingen , welken ik nog hoope uittegeeven, indien my 

God leeven en gezondheid beliefd te fchenken; in een Derde 

Deel te fchikken , ik zal om my zelven gelyk te blyven, al 

wederom die eige Orde van Benden en Gezinnen behouden; 

in welken ik de Voorwerpen van het eerfte en tweede Deel ge 

rangfchikt hebbe, doch ik zal dezelven nu door elkander uit- 

geeven, gelyk wel is waar, by de uitgaave van de voorgaan- 

de Deelen ook gefchied is, doch het Deel zelve nu niet in zes 

Stukken , met derzelver aparte Tytels voorzien verdeelen ‚ maar 

telkens op den halven Tytel van ieder Verhandeling bepaalen, 

tot welk Gezin, en Bende, het Voorwerp behoord, het welk 

alsdan het onderwerp dier Verhandeling is „ voor het overige 

dezelven ten aanzien der Signatuur en Pagina's, laaten door- 

loopen, de ongelykheid in het aantal der Verhandelingen van 

ieder Stuk, ’t welk in het eerfte en tweede Deel heeft plaats 

gevonden, zal daardoor vermyd worden , en elk die een zo- 

danig afgewerkt Deel wil laaten inbinden, zal ‘er beeter 

mede te recht kunnen komen, doordien zich deszelfs mindere 

* 2 of 
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of meerdere compleetheid zelver zal aanwyzen , indien men 

maar weet, welke de laatfte Verhandeling is; Voor ’t overige, 

beveele ik wederom dezen mynen arbeid, de goedkeuring myner 

voormaalige Begunftigers aan, met zeer vriendelyk verzoek 

teffens , my in het naarfpooren en opdoen van Voorwerpen; 

tot nieuwe Verhandelingen , de behulpzaame hand te willen 

bieden, mits het zulke Voorwerpen zyn, welken zich onder 

myne reeds uitgegeevene roo Verhandelingen, noch niet be- 

vinden, zullende ik telkens , deze my betoonde hulp en goed- 

willigheid, met vereischte dankbaarheid erkennen. 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 

Beide leiden ee ete reine eikel eieedeseedeiedeie e 

DERDE DEEL 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
 

SSN 

EERSTE VERHANDELING 

OVER DE 

NACHT-VLINDER GS, 

wan ’ Tweede Gezin der EERSTE BENDE, 

De GEVLAMDE EIKE BORSTEL VLINDER: 

P. ILL Tab. L 

$h 

Beeds in het Eerste Deel van dit Infeêten werk, in de 
(2 Zeeventiende Verhandeling van het Vierde Stuk 7a5. 
KL XVII. hebbe ik afgebeeld en befchreeven, eene Rups 

K en Vlinder, door my aldaar genoemd de Eike Borftel 

“ Rups. Het tegenwoordig Voorwerp, als Rups, insge- 

Iyks op de Eike Boomen aazende en oak eene Borftel- Rups zynde 

welks Vlinder veele overeenkomst met de voorgaande heeft, zoude 

A ik 
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ik ook wel de Eike Borftel- Rups hebben kunnen noemens doch des 
wyl het maar verwarring geeft, tweederly Dieren een en denzelfden 
Naam te doen draagen en ook zo wel in de Rups als in de Vlinders 

by elkander vergeleeken een aanmerkelyk onderfcheid plaats viad, zynde 
onze tegewoordige Vlinders, veel meerder gevlamd op deszelfs boven 

Vleugels, dan de eerstbefchreevene, zo noeme ik dan de tegenwoor- 

dige, de gevlamde Eike Borftel Vlinder, 

$. 2. 

In de Maand September des Jaars 1791, buiten Naarden in ’e 
Gooyland zynde, vond ik op de Eike-Bladen, twee wolkomene Bors 

Tab. IL ftel-Rupfen, waarvan eene afgetekend is Tub. IL. Fig, 3. hebbende ter 

Fig. 3. zyden van het Lyf, op den tweeden Ring van het Hoofd afgere. 

kend, eene dunne Borftel, en boven op den Rug, op den vierden 

vyfden en elfden Ring, op ieder eene dikke Borftel , Schuiër of Kwast, 

dus men deze Dieren ook wel Schuiër of Kwast Rupfen, zoude 

kunnen noemen , deze door my gevangene Rupfen, mede naar Huis 
genomen hebbende, vraten dezelven nog eenige weinige Dagen, van 

de Eike Bladen, welken ik hun gegeeven had, waarna zy zich ieder 
Fig. s. byzonder tusfchen verdorde Bladen infponnen , op die wyze als Fig, s. 

afgebeeld is, waarin zig teffens eene door den Vlinder verlaatene en 
dus opengefpleetene Pop, vertoond , doch om dezelve beeter in haas 
re waare gedaante te zien, zo hebbe ik ze buiten het Spinfel, by 

Fig. 4. Fig 4 afgetekend, zynde donker bruin van kleur, met roode geledins 
gen of ringen, en over ’t geheel zeer glanfig. 

5 3 

Dus als Poppen, bleeven zy den geheelen Winter over leggen in 

haare Spinfels, tot het daar aanvolgende Voorjaar van 1792, en wel 

tot den 28 April, wanneer uit het eene Spinfel en Pop, de Vlinder 

te voorfchyn kwam, zynde een Mannetje, afgebeeld in deszelfs vliee 
Fig. 7. gende gedaante Fig, 7. Noch dienzelfden Dag, verliet ook uit het an= 

dere Pop en Spinfel, de Vlinder zyn verblyf , en kwam om zo te 
fpreeken ter Waereld, ’t welk my des te aangenaamer was , dewyl het 
zelve zich een Wyfje bevond te zyu, ia eene loopende gedaante te zien 

by 



van “ Tweede Gezin der EERSTE BENDE. P, 11]. Tab. I. 3 

by Fig. 6. beïde deze Vlinders, hebben Draad formige of zogenaam- Fig. 6. 
de Borftelachtige fprieten, dus men aan dezelven, zonder behulp 

van het Lyf teffens te zien, niet wel het onderfcheid der Geflachten 
zoude kunnen ontwaaren, maar dit ziende, bevind zich dat van het 

Wyfje veel dikker, als dat van het Mannetje, 

5. 4 

Myne zo kort na elkander uit hunne Poppen gekomene Vlinders, 

zette ik terftond by een, op hoop dat zy zich paaren, en het Wyfje 
als dan zyne by zich hebbende bevruchte Eiëren, leggen zoude, het 
eerfte, namentlyk het vereenigen, gefchiede ook voorts in den 

Avond, van den eerften Dag, na het komen uit hunne Poppen, doch 

het Eiër leggen, ’t welk anders ten eerften na de paaring door het 

Weyfje volbragt word, gefchiede thans door dit Wyfje niet, ik had 
dezelven beide in eene tamelyk grootte Doos, met een gaazen Dek- 

zel voorzien, zitten, dus het Haar aan geene ruimte noch luchtigheid 

ontbrak, echter leide het geene Eiëren, dus zat hetzelve tot den 4 May 
zonder zich nog in deeze zes Dagen, van meer dan een enkeld Ei, 

tegen den rand der Doos aangelegd ontlast te hebben, dit lange 

wachten van het gepaarde Wyfje, bragt my op de gedachten, dat 
‘er zekerlyk reedenen voor wezen moesten waarom het zyne Eiëren niet 
leide, en dacht ik, zouden dit ook de reedenen kunnen wezen, dat het 

geene Eike- Bladen by zich heeft om aan te leggen, ten dien einde 

plaatste ik een Takje, voorzien met dergelyke Bladen, in een Flesje 

met Water, te zaamen in de Doos, en het gevolg was, dat het 

Woyfje terftond in de daarop volgende Nacht, aan een der Bladen, 
drie Eiëren gelegd had, afgebeeld door het Microscoop gezien Fig. 2. p, „ 
en in deszelfs natuurlyke grootte Fig. 1. Het Eiër leggen van het te- Fig. 

genwoordige Wyfje, ging na het zetten der Eike- Bladen in de Doos, 

aldus in ’t werk, de eerfte Nacht leide het 3, de tweede Nacht r, de 

derde Nacht ro, de vierde insgelyks zo, den volgenden Tyd konde 
ik het niet wel naargaan, als in zo verre, dat het my toefcheen over 
‘t geheel onregelmatig te zyn, den 19 ftierf het Wyfje, na in ’t geheel 
gelegd te hebben 134 Eiëren, uit welken kort daarna de Jonge Rups- 
jes kwamen. 

fe 
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4 NACHT-VL. van't Tweede Gezin der EERSTEBENDE.P. LIL, Tab. I. 

5. 5. 

Vlinders, welker Eiëren' over Winteren moeten, geeven ’er om 
zo te fpreken niet om, of zy dezen aan de Bladen dier Gewasfen 
leggen, van welken hun volgend Krooft, de Rupfen namentlyk , lee- 

ven moeten , dewyl hun door den Alwyzen Schepper, in haare na- 

tuur gelegd is, dat Inflin?, of die drift, of om zo te fpreeken die 

voorwetenfchap , dat de Bladen der Gewasfen tegen den Winter af- 

vallen, en daarop verdorren of verrotten, dus ook hunne daaraan 

gelegde Eiëren, te niet zouden gaan en der bederving overgegeeven 
zyn, derhalven leggen zy, door deze hun ingefchapene wetenfchap,. 

haare Eiëren tegen de ftammen of Basten der Boomen, of Muuren 

of Schuttingen , of andere blyvende Zaaken aan, en dezen van Hout 
of Steen zynde, komen dus meerder overeen met onze in Huis heb. 
bende Doozen of Glazen, waardoor het dus komt, dat een bevrucht 

Wyfje, in dezelven zich bevindende, om zo te fpreeken geen beden- 
ken draagd, zich van haare Eiëren aan dezelven te ontlasten, zonder 

dat ‘er Bladen nodig zyn om haar tot Eiër leggen uit te lokken. 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 

RE Bite eteteniendeienie dekens iii eee ie Ik 

DERDE DEEL 

ssssssssessssssssssssssssn 

TWEEDE EN DERDE VERHANDELING 

OVER DE 

NACHT-VLINDER GS; 

wan “t Tweede Gezin der Eers Te BENDE. 

De HEBREEUWSCHE LETTER of RESCH VLINDER, 

P, II, Tab, IL en LIL 

% 1. 

EN Werfcheïdene Vlinders heeft men, welker Vlakken , ftree- 

15 pen of andere teekeningen dis zy op hunne Vlerken heb» 

EN f, ben , gelyken, naar het eene of andere voorwerp, alge 

Ex meen bekend onder dien Naam, die aan hetzelve gegees 

ven is, en waarby men hetzelve onderfcheiden kan van andere zaas 

ken , om nu ook de Vlinders van elkanderen te onderfcheiden 'en 

het geheugen te hulp te komen, heeft men reeds aan veelen zul- 

B ke 
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ke Naamen gegeeven , welken eenige overeenkomst hebben met alge= 

meen bekende Dieren, met Letters, of iets anders , om van de eerften 

niet te fpreeken, maar een paar Voorbeelden van de laat{ten optegee: 

ven, zo heeft men , de Nommer-Vlinder , de Witte C. of C, album Vlin= 

der de Grieks Letter of Gamma Vlinder en nu ons tegenwoordig voorwerp, 

de Hebreeuwfche Letter of Resch Vlinder , om reedenen, dat op ieder bo» 

ven Vlerk van een Wyfjes Vlinder, en wel in 'e midden des Vleu- 

gels een zeer duidelyke Vlak is, volkomen gelykende naar dien Hee 

breeuwfchen Letter , welke Resch genoemd word, in de boven Vlerken 

der Mannetjes Vlinders, zyn deze Vlakken insgelyks te zien, doch 

dewyl de grondkleur der Mannetjes Vlerken, donker bruin is, zo val- 

len deze Vlakken op verre. na zo duidelyk niet in ’t gezicht, dan op» 

de Wyfjes Vleugels. 

Dispar, is de Naam welken Linnzvs aan dit Infect gegeeven heeft „ 

naar alle gedachten, uit hoofde der ongelykheid van kleur , en van le- 

vendigheid beiden, welke de Mannetjes van de Wyfjes Vlinders ondere 

fcheid , want dewyl het Latynfche woord Dispar , in ’t Nederduitsch te 

zeggen is ongelyk, zo denke ik, dar diet den Ridder tot het geeven van 

dezen Naam zal aangedrongen hebben. Veele Lifhebbers hier te Lan- 

de, noemen dit Inf.ét ook wel Groot - Kop, om: reedenen , dat de Rups 

eenen tamelyk grooten Kop heeft , in vergelyking van deszelfs overige 

Lichaam, zynde de meeste Rupfen naar achteren toe merkelyk dikker 

als naar vooren , waardoor dus ook de Kop veel kleinder en dunder is. 

dan ’t overige Lichaam » doch 't welk by dit foort van Rupfen geen 

plaats vind. 

5. 2. 

De Eiëren waaruit de Rupfen van dit foort voortkomen, worden 

door de Moeder Vlinders doorgaands gelegd in de Maand Augustus, en 

dewyl dezelven eenen geheelen Winter moeten overleggen en deszelfs 

koude 

Je 
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koude doorftaan , zo heeft de alwyze Schepper, aan de Moeder Vlin- 

ders het vermogen gegeeven, om deze Biëren, welken zy altoos by 

koopen leggen, van meer dan honderd ftuks By elkander , met eenen 

zachten Dons of Wol te overkleeden en te bedekken , zekerlyk om hun 

voor de Winter, Koude, Sneeuw of Hagel te bewaaren. De Natuur- 

Iyke groote van zodanig een enkeld Ei, is afgebeeld Fig. 2. op Tab. Tab, 

JI. en door eene tamelyke vergrooting, Fig. 3. Gefigureerdheid' op de Fig. 2, 

eene of andere wyze, is aan hetzelve niet te zien , maar wel eene es 

zachte ruuw of oneffenheid, Fig. r, vertoond eenen hoop Eiëren met Fig, re 

den zachten Dons overdekt zynde, deze Dons, beftaad niet alleen uit 

de wolligheid , welke onder en wel voornaamentlyk aan het achter 

Eyf des Vlinders is , maar dezelve word ook ten deele voortgebragd, 

uit het Lichaam des Vlinders zelven, onder en by het leggen der 

Eiëren, want een Wyfjes Vlinder, legd niet eerst den hoop Eiëren 

en dan daarna dit gedaan zynde, den Dons ‘er over, neen, zo 

dra een of twee Eiëren gelegd zyn, werkt het Wyfje terftond het 

bekleedzel daar overheen. Mogt men vraagen, hoe komt het, dat 

dergelyke hun tegen de koude befchuttende Wol of Dons overdekt 

zyn? ik antwoorde , naar alle gedachten ‚ zyn zulke Eiëren , welken 

onbedekt den Winter overleggen, dikker van Schaal of dop, dan de 

met Wol bedekten, ook kan het mede daartoe dienen , om de groote 

verfcheidenheid van middelen te doen zien, welken het den Almach- 

tigen mogelyk is te gebruiken, om zyne Schepfelen, voor bederf te 

bewaaren , want even zo wel als men Eiëren heeft welken geheel be- 

dekt, anderen wederom die ten eenenmaale onbedekt zyn , zo heeft 

men ‘er ook, welken maar ten deele of zeer weinig ruigte over zich 

hebben. 
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5. 3- 

In ‘het laatst van April, of begin van May, al naar maate dat 

eene vroegere of laatere Voorjaars warmte, de Bladen der Boomen, 

fpoediger of traager doed te voorfchyn komen, zo worden ook de 

jonge Rupsjes, of vroeger, of laater uit derzelver Eiëren gekipt, Zy 

vreeten zich alsdan niet alleen door «hunne doppen, maar ook door 

de daarop zittende dikke Wol heen , beginnen te kruipen en zich te 

verfpreiden, blyvende niet gezellig by elkander , dit kruipen doen zy 

zomtyds eenen tamelyk langen Tyd, eer zy het hun aangebodene Voed- 

zel gebruiken , of fchoon hetzelve zomtyds naby hun is, *t fchynd 

my toe, wederom eene wyze Voorzienigheid tot oorzaak te hebben, 

want door dien de Moeder Vlinders, derzelver Eiëren veelal leggen 

aan de Stammen der Boomen, of ook wel aan Muuren of Houte 

Schuttingen, zo moeten de jonge Rupsjes, uit hunne Eiëren ko- 

mende, dikmaals eenen langen Tyd loopen, voor en aleer zy het 

hun fmakelykfte Voedzel gevonden hebben, ’t welk, ‘hoe wel zy de 

Bladen van zeer veele Gewasfen wreeten, echter toch de Eike Bladen 

/ 

5 

by voorkeur zyn. De jonge Rupesjes, zyn op het oogenblik dat zy 

uit derzelver Eiëren komen rosachtig van kleur, met witte Haairt- 

jes, doch worden ten eerften bynaar zwart, zynde van groote als 

Fiz. 4. Fig. 4. hebbende door een Vergroot-Glas gezien, voor aan ter weder 

zyde van den Kop, twee Knobbeltjes of Bosjes Hair , welken hoe 

langer hoe duidelyker worden naar maate de Rupfen in groote toe- 

neemen, blyvende vervolgens deze Hairen altoos veel langer als de 

overigen van het Lichaam, behalven die welken aan het laatfte of 

Staart -Lid geplaatst zyn, Tamelyk fpoedig is de wasdom dezer Rup- 

fen, want na verloop van zeeven Dagen, vervelden zy voor de eerle 

Fig. 5. maal, en hadden de groote verkreegen als Fig. s. wederom na ver- 

loop van omtrent een dergelyk getal Dagen, vervelden zy voor de 

1 tweede 
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tweede keer , na welke vervelling, zy zich reeds vertoonden met 

twaalf roode en acht blaauwe Knopjes, gelyk Fig. 6. afgebeeld is. Fig. 6. 

Nu beginnen zy reeds vry wat vorderingen te maken in het vreeten 

wan Bladen, want tot dien trap van groote gekomen zynde, is het 

hun bynaar om ’t eeven welke Boom Bladen men ze tot Voedzel 

geeven wil , ik hebbe dezelven gevonden op Eike, Linde, Willige, 

Abeele, en genoegzaam alle Soorten van Vruchtboomen , ja wanneer 

men' eens een Jaar heeft in ’t welk zy menigvuldig zyn , doch ’t 

welk Gode zy dank niet alle Jaaren is, alsdan kunnen deze Rupfen, 

volwasfen zynde, eene groote verwoesting aanrechten , verfchoonende 

alsdan ook niet eens het‘Graan Gewas. Fig. 7. doed ons de afbeel Fig. 7e 

ding eener Rups zien, driemaalen van Vel verwisfeld zynde ‚ nu 

word men tusfchen de twaalf groote roode Knopjes, nog eenige an- 

deren , wekken kleinder zyn gewaar, naar maate de Rupfen nader 

aan derzelver volkomene groote geraaken , ontwikkelen zich ook 

hoe langer hoe meerder derzelver tekeningen en fraaiheden, uit geele 

en witte, kleindere en grootere Vlakken en Stippen .beftaande. By 

Fig. 8. ziet men eene Rups in derzelver volle groete afgetekend. Fig. 8 

‘Wanneer men verfcheidene dezer Dieren by elkanderen «heeft (en dezen 

zyn genoegzaam jaarlyks te verkrygen) zal men bevinden , of fchoon 

men dezelven uit het Ei af aan heeft groot gefokt, dat zy op verte na 

miet allen eeven groot worden, dit komt daar van daan , dat die Rup- 

fen , welken het klynfte blyven, eigentlyke Mannetjes Rupfen zyn, 

of liever in Mannetjes Vlinders veranderen , daarentegen de groot{te 

Rupfen, zeer zeker Wyfjes Vlinders worden, In dezen volwasfenen 

ftaat, hebbe ik reeds gezegd, kunnen zy groote verwoestingen aanrech= 

ten ‚ dit zag ik onder anderen eens, nu reeds eenige Jaaren geleeden, 

op eene Hofftede buiten Naarden , aldaar waren groote en kleine 

Eike Boomen, ten eenenmaale van derzelver Bladeren beroofd , en niet 

alleen de Eike, maar ook alles wat in dien omtrck maar Bladen had, 
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werd door deze Rupfen opgevreeten , tot de Rogge , Haver en Gras 

Planten zelfs niet uitgeflooten , ook dezen werden door hun niet vry 

gelaaten , zo dat het toen daar ter plaatze in de Maand July, eeven 

zo kaal van Bladen was, als midden in den Winter, hoe nadeelig dit 

Voor de Boomen is, weet een ieder. 

Kr 

De Rupfen volwasfen geworden zynde , zoeken eene naar hunne 

verkiezing bekwaame plaats uit, om aldaar tot Poppen te veranderen, 

veeltyds bezigen zy hiertoe eenige oude verdorde Bladen, welken zy 

door middel van enkelde Draaden, te zaamen haalen, gelyk Fig. 9. op 

Tab. HI, doed zien , in zodanig Verblyf, ’t welk de eene Rups alwe: 

derom anders maakt als de andere , ondergaan zy alsdan de verwisfe- 

ling van ftaat , namentlyk uit dien van Rups, in den taat van Pop, 

zeer duidelyk zyn de aanftaande Mannetjes Vlinders, van de Wyfjes, 

reeds in derzelver Poppen te onderkennen, zynde die der Wyfjes, zeer 

veel grooter, als de Mannetjes Vlinder Poppen , Fig. zo, is naar een 

der laatften getekend, daar Fig. rr. integendeel naar een Wyfjes 

Pop, en wel van ’t grootfte foort vervaardigd is. Zeer verfchillende 

zyn dezen van meest alle de overige Nacht- Vlinder Poppen , en wel 

hier in betaande, dat onze tegenwoordigen , zo wel die der Mannetjes 

als Wyfjes Vlinders, met eene aanmerkelyke hoeveelheid bruin Hair 

voorzien zyn, 't welk by regelmatige Bosjes, rondom het Lyf der Pop 

zit, en wel ter plaatze daar de Vleugels des Vlinders niet zyn, deze 

Bosjes, aan eene Pop tellende , bevond ik op ieder Ring, acht te zit- 

ten, makende dus met diegeenen welken aan *t Hoofdeneind der Pop 

zich bevinden , na genoeg een getal van zestig Bosjes uit, inderdaad 

eene aanmerkelyke hoeveelheid , welke ik niet weet dat eenige andere 

Vlinder Poppen, in zulk een aantal bezitten. 

Ss. 
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5.5. 

De Maand Augustus, is doorgaands de tyd , in welken deze Vlin- 

ders te voorfchyn komen , en offchoon het Nacht- Vlinders zyn, ziet 

men echter de Mannetjes, ook zeer dikmaals midden op den Dag vlies 

gen, naar alle waarfchynlykheid doen dezelven dit vliegen op den 

anders ongewoonen tyd, om Wyfjes, welken zeer log en loom zyn 

_optezoeken , met dewelken zy zouden kunnen paaren, Fig. 12. is de Fig‚ra, 

afbeelding van een vliegende Mannetjes Vlinder , zo als dezelven ge- 

woonlyk van kleur zyn, daarentegen is by Fig. Is. afgebeeld, een meer Fig.rse 

dan gewoon donkergekleurd Mannetje in eenen rusttenden ftand, zynde 

dusdanig donker van kleur, zo als my nog maar een is voor ’t gezicht ge- 

komen, onder alle de menigvuldige Vlinders, welken ik van dit foort 

gehad hebbe , evenzo is het ook met de Wyfjes Vlinders geleegen, zelden 

vind men anderen, welken fterker gekleurd zyn als Fig. 13. en waarop Fig.13e 

men den Hebreeuwfchen Letter Resch duidelyk zien kan, evenwel heb- 

be ik ook in myne Verzameling eenen Vlinder, naar welk Voorwerp 

de afbeelding Fig. 14. vervaardigd is, zynde over het geheel , niet Fig.14» 

alleen in de grond kleur, maar ook in alle deszelfs Vlammen-en Teke- 

ningen, zeer veel donkerder als anders de gewoonlyke kleur is. 

Ongemeen, en voor ons Menfchen onbegrypelyk fyn, moeten de ge- 

waarwordingen wezen, waardoor deze Mannetjes Vlinders, de Wyfjes 

kunnen opfpooren en vinden, ook zonder dezelven te zien, waarvan ik 

ten bewyze het volgende Geval kan mededeelen; voorleden Jaar, had 

ik in eene Doos , welke met een gaazen Dekzel toegedekt was, een 

Wyfjes Vlinder zitten, deze Doos (tond op eene Tafel voor een open 

Venfter, en terwyl ik my juist op dat Vertrek bevond, eenige andere 

bezigheden te verrichten , vloog een tamelyk groote Vlinder , eenige 

maalen voor by‚dit Venfter, terwyl dezelve vliegende was, kon ik 

niet zien wat het voor een Vlinder ware, doch ik vermoede dat het 

C 2 mis- 
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gmisfchien een Mannetje van dit foort kon zyn, na dus eenige keeren 

heen en weder gevloogen te hebben, kwam dezelve eindelyk ftoutmoe- 

dig het Venfter in, vliegende op myne Kamer nog gints en herwaards „ 

toen zag ik dat het een Mannetje was, hierop deed ik het Dekzel wan de 

Doos open, waarop 't gevolg was, dat dit Mannetje, terftond naar het 

daarin ftil zittende Wyfje vloog en ogenbliklyk met hetzelve paarde 

Hoedanig, of door welk middel, is nu de gewaarwording by dit Man- 

netje veroorzaakt, om het Wyfje op te zoeken, dat op myne Kamer in 

eene Doos gevangen zat? heeft hetzelve eenen reuk van zich afgegeeven, 

welke door hee Mannetje in de ruime en vrye Lucht waaruit ‘het naar 

myn Vertrek kwam vliegen is waargenomen ? hoe onbegrypelyk aan- 

doenlyk moeten dan niet deszelfs reukdeelen zyn, of heeft het Wyfje 

eenig voor onze Ooren volftrekt onhoorbaar geluid gemaakt, *t welk 

het Mannetje , als eene roepende Stem gehoord heeft ? want een van 

byden. moet volftrekt waar zyn, het Mannetje heeft het of gerooken , 

of gehoord, zien, was volftrekt onmogelyk, men moet dus bekennen , 

dat, of het Zintuig van den reuk, of dat des gehoors , onbegrypelyk 

fcherp in deze Diertjes is, en ons Menfchen, zeer verre te boven gaad, 
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Reeds veele Jaaren, ben ik zeer verlangende geweest de huishoudiag 

van dit in allen opzichte fchoone Fnfeét machtig te worden, doch altoos 

te vergeeffch en geen wonder , want dewylin den geheelen omtrek van 

Amfterdam, ja tot op eenige uuren af{tand van deze Stad, niet te vin- 

den is, het Kruid, waarop dit Infeét in deszelfs eerfte ftaat als Rups zya 

leevens onderhoud of voedzel heeft, en ik niet geloove, dat ons tegen- 

woordig Voorwerp, zich op eenig ander Gewas onthoud , ten minften 

voor zo veel ik weet nergends anders op gevoaden word, zo volgd van 

zelfs, dat het ook in onz: Landsdouwen niet te vinden is. Het eigent- 

lyke en eenige Gewas waarop men deze Rups vind, is het WWolfs= Melk 

Kruid, in ’t Latyn Euphorbia campeftris , en wel juist maar deze eene 

Soort van Wolfs- Melk , want of fchoon ’er wel elf Soorten van dit 

Kruid zyn, vind men echter dezelven maar by uitzondering op deze 

eene Soort, wel is waar, ik hebbe myne Rupfen, by gebrek vande Eu» 

phorbia campeftris ook tot voedzel gegeeven de Euphorbia Efula of klein 

Wolfs-Melk, als ook de Euphorbia paluftris, of Groot Wolfs-Melk„ beide 

deze Gewasfen lieten zy zich ook zeer wel fmaaken, echter word de 

Rups, in de vryheid zynde, maar alleen op de eerstgenoemde Soort 

gevorïden, 

52. 

De meest algemeene Naam, by den welken dit Infect als Vlinder aan 

de Liefhebbers bekend is, is die, wan JVolfs- Melk Vlinder , zynde naar 

’t Gewas daar de Rups op aast, de Ridder Linnzvs, noemd dezen Vlin- 

der insgelyks Euphorbi, zynde hieromtrent ook niet afgegaan van het voed- 

zel der Rups, om dit tot de naamgeving van den Vlinder te gebruiken ; 

Het is ook zeer goed, dat men een tamelyk algemeen gewordenen 

Naam, van een Dier of Plant, denzelven vooral daaraan laat behouden, 

dewyl 
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dew! anders al te licht verwarring daaruit gebooren word , wânmeer 

feder Auteur aan het Voorwerp ’t welk hy befchryfd, eenen Naam naar 

zyn welgevallen aan hetzelve geefd, ik noeme daarom dit Infeêt insge- 

Iyks de Wilfs- Melk Vlinder, of fchoon hetzelve ook by zommige Lief- 

hetbers by den Naam van de bonte Olyfant bekend is, 

& 3. | 

In de Maand May des Jaars 1793 „ ontfing ik van mynen zeer geach- 

ten Vriend, den Heere D. pe Cocq vAN NeREYNEN te Deventer 4 wien 

ìk opentlyk hier voor dankbaar ben, 3 Poppen, welken van Rupfen wa- 

ren, des Jaars te vooren in dezelven veranderd, uit deze Poppen , kwa- 

men de Vlinders ook in het laats der Maand July te voorfchyn , zynde 

twee Mannetjes, en een Wyfjes Vlinder , ik zette dezelven alle drie , 

dewyl zy genoegzaam tegelyker Tyd uitkwamen, ook allen by elkande- 

ren, in hoop dat zy paaren en het Wyfje alsdan zich van derzelver be- 

vruchte Eiëren ontlasten zoude, doch hoe vlytig ik ook naar dezelven 

zag, inzonderheid tegens den Avond, dewyl zy den geheelen Dag over 

ftil zaten, maar in de Avond- Schemering, in Hun ruim verblyf waarin 

ik Hen geplaatst had, zich in beweeging begaven, niet alleen , maar 

zelfs daarin begonnen te vliegen, ik zegge» hoe vlytig ik ook naar Hun 

zag en derzelver bewegingen waarnam , kon ik echter ia ’t geheel niet 

bemerken, dat zy de minfte ‘genegendheid tot paaren toonden of gepaard 

hadden, na dus ruim anderhalve Week by elkander gezeten te hebben, 

in welken tusfchen tyd , ik niet naliet Hun Water te geeven , waarin 

cenige Honing opgelost was, en ’t welk zy ook door middel van Hun- 

nen langen Zuiger, zeer gretig tot zich namen of gebruikten , ftierf 

een der Mannetjes Vlinders, en eenige Dagen daarna ook het Wyfje, 

dich ’t welk vooraf aan een ftruikje Euphorbia. Efula of Klein Wolfs: 

Melk , (waarvan ik eenige Takjes by myne Vlinders gezet had, uit 

D 2 gebrek 
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gebrek dat ik de Hun eigene Euphorbia campeftris niet bezat) een enkeld 

Eitje gelegd had, zynde rond, glad en donker groen van kleur, afge» 

beeld Tab, IV. Fig. 1. door het Microscoop gezien niet geribd, of an- 

derszints gefigureerd , maar eenigzints gemarmerd van kleur, of met 

eenige witachtige Vlakken , gelyk te zien is aan Fig. 2. om nu wel 

verzekerd te zyn , of dit enkelde Ei, wel van dit overleedene Wyfje 

ware gelegd, of dat het ook mogelyk van eenen anderen Vlinder was, 

en aan het Kruid reeds gezeten had , tsen ik hetzelve aan myne Vlin- 

ders in Hun Verblyf gaf’, fneed ik het Lyf van het Wyfje open , en 

haalde noch twee , eeven zulke groeneen gladde Eitjes, als het door 

Haar zelfs gelegde was, uit het Lichaam , hier door wierd ik nu ten 

vollen verzekerd , dat het Eitje aan het Blaacje klein Wolfs- Melk ge- 

vonden, inderdaad van mynen Vlinder was, alle de overige, in het 

Lyf van deze Wyfjes Vlinder zich bevindende Eitjes, waren zo week, 

‘dat dezelven aan ftukken gingen en uit elkander vloeiden, door dezel- 

ven uit het Lichaam te willen uithaalen. Veele Weeken lang wachte 

ik met geduld, of ook dit eene enkeld gelegde Eitje, noch mogt be= 

vrucht zyn, en dus een Rupsje uit hetzelve komen, maar te vergeeffc'1, 

noch des te meer leefde ik in die hoope, door dien het zeer langen Tyd 

eeven rond en glad bleef, zonder eenigzints een bewys van verdrooging 

te geeven , door hier of daar intevallen, zekerlyk is dit veroorzaakt 

geworden, door de harde Schil van het Ei, welke door het werdroogen 

van het inwendige Vogt, juist niet terftond inviel, zo als dit wel aan 

zeer veele andere Vlinder Eiëren ten eerften gefchied, eevenwel einde- 

lyk verdroogde het. 

$. 4. 

Ik was door het te leur gaan van ’t bovengenoemde Ei, nu wederom 

teh aanzien der overige Huishouding van dit allezints fraaije Infe&; 

eeven 

Rie ea ee “en mnd 
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eeven zo onkundig als te vooren, doch door de vriendelykheid van reeds 

genoemden Heere De Cocq van Nereynen, ontfing ik eenige Jaaren daarna 

werfcheidene van dit Soort van Rupfen en wel in verfchillenden ouder- 

dom en groote, de kleinften welken ’er by waren en die naar myne ge- 

dachten zich reeds tweemaal hadden verveld , waren reeds zo groot als 

Fig. 3. zynde Hun als gezaaide grond , groen van kleur, en aan Fig. 3 

welken men de voornaame Vlakken, die Zy door de noch volgende ver- 

vellingen behielden , reeds ten duidelykften zien kon, het Hoorentje op 

den Staart, was nu bleek rood , maar dit wierd naderhand merkelyk 

donkerder van kleur, na eenige Dagen van het Groot Wolfs - Melk 

Kruid, (Euphorbia paluftris) *t welk ik Han tot Voedzel gaf, om dat ik 

dit in tamelyke menigte alhier in onze Stads Kruide Tuin bekomen kon, 

en dat Zy zich ook zeer wel {maaken lieten, gevreeten te hebben, na- 

men Zy in groote toe, en verwisfelden van Huid naar myne gisfing 

voor de derde keer, waar na Zy zich vertoonden , gelyk Fig. 4. de Fig. 4, 

koofd kleur was nu donkerder groen als voor deze vervelling, thans kon 

men ook den rooden Streep over den geheelen Rug volkomen zien, het 

Hoorentje , te vooren licht rood, was niet alleen donkerder van 

kleur geworden, maar zelfs omtrent de helft zwart, over ’t geheel was 

het nu reeds een Voorwerp, dat voor ’t Oog des Aanfchouwers , met 

aangenaame kleuren pronkte , als zynde aan hetzelve donker en bleek 

rood, licht en donker geel, groen en zwart, alles zeer van elkander 

verfchillende kleuren; Myne Rupfen, zich verders Hun gewoone Voed: 

fel zeer wel laatende fmaaken, te weeten het Wolfs- Melk Kruid, klein 

en groot, welk alles van eene Natuur fchynd te weezen, niet alleen ten 

aanzien der Melk , of witte Zap geeving , wanneer men het kwetst of 

wond, maar ook ten aanzien der voeding dezer tegenwoordige Rupfen, 

zo groeyden Zy aanmerkelyk , waar door Zy zich nu wederom ter vere 

wisfeling eener andere Huid ter neder zetteden, om deze Vervelling 't 

welk ook de laatfte was, als met geduld aftewachten, deze dan gekomen 

E en 
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en myne Rupfen ’er door geraakt zynde , groeiden zeer fterk , se 

was het in *t laatst der Maand Augustus, wordende nu de eene voor, de 

andere na, volwasfen, eene dus volwasfene, maar flil zittende Rups, is 

Fig. 6. afgeteekend Fig. 6. daarentegen eene welke in loopende en daardoor 

Fig, s. uitgerekte houding zich bevind, ziet men Fig. 5. kruipende op het 

groot Wolfs-Melk, daar integendeel de ftil zittende, op het klein Wolfs 

Melk Kruid, zich vertoond, Veelen van deze Rupfen, hebben volwas- 

fen zynde, eene zwarte Lyn langs den geheelen Rug , anderen daarente: 

gen eenen donker rooden Streep in die zwarte Lyn, aan zommigen zyn de 

groote geelachtige ovaale of ronde Vlakken , aan de Zyden der Rups, 

volftrekt zwart , echter als door eenen bepaalden Omtrek te zien, wee 

derom by anderen bevinden zich de drie voorften van deze Vlakken, 

welken het naast naar den Kop toe zitten, rood, de groene grond kleur , 

welken myne Rupfen in den beginne hadden, was nu geheel weg , zynde 

eene zwarte voor dezelve in de plaats gekomen , verder befpeurde men 

tusfchen de eene en andere Rups, nog al meer verfchil, doch ’t welks 

niet alles noembaar is. 

S. 5. 

Den 8 September des Jaars 1796, ging de eerfte van myne volwasfene 

Rupfen aan ’t loopen , om zich eene plaats naar welgevallen , ter veran= 

dering uittezocken, deze gevonden hebbende boven op het Zand, onder 

eenige ruigte van verwelkte Bladen, welk een en ander ik in de groote 

Zuiker Glazen waarin Zy waren gegeeven had, fpon Zy door middel van 

Fig. 7. niet zeer fyne Draaden, deze ruigte en Zand aan elkander, gelyk Fig. 7. 

Tab. op Tab. V. aanwyst, en veranderde in dit Verblyf , na noch eenige 

Dagen in hetzelve gelegen te hebben , doch hoeveele kon ik niet wel 

waarneemen , door tusfchen komende verhindering, tot eene Pop. Uit 

Fig. 8. deze Pop, zeer groot van ftuk zynde afgebeeld Fig. 8. hebbe ik geenen 

Vlinder bekomen , dezelve is geftorven zonder dat ik de reedenen weet 

waarom. Aan 
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Aanmerkelyk is het, dat van het aanzienlyk getal Rupfen, welken ik 

gehad hebbe, en aan my door meer dan eenen Infeêten Liefhebber, van 

Tyd tot Tyd zyn ten Gefchenk gezonden, als onder anderen door eenen 

myner zeer geachtfte Vrienden , die zich den 3o Augustus. 1797 na by 

Zutphen bevindende op de Euphorbia campeftris eene dergelyke Rups by- 

naar volwasfen vond , de goedheid had my dezelve toetezenden , zo 

ook hebbe ik eens zes Poppen in de nabyheid der Stad Roermond gevonden 

ten gefchenke gekreegen en van noch meer andere Plaatzen , maar juist van 

dezulken, alwaar de Zuphorbia campeftris in ’t wild groeid, van alle deze 

verfchillende Rupfen en Poppen, zyn my veelen zonder dat ik ’er Vlin- 

ders uit bekomen hebbe geftorven, maar uit geen een van allen, is eeni- 

ge Maade, Worm of Wesp gekomen , 't welk uit andere Rupfen zeer 

dikmaals gebeurd , zelfs myn boven genoemde Vriend te Deventer , heeft 

in den Tyd van zes Jaaren, uit meer als twee Honderd Rupfen van dit 

Soort, waarvan zyn Wel Edele omtrent Honderd en Zestig tot Poppen 

gehad heeft, nimmer geene Wesp of Maade verkregen ‚ zyn Wel Edele 

is daardoor op die gedachten gekomen (en dezen fchynen my toe niet 

ongegrond te zyn) welke my zyn medegedeeld, in eenen Brief van den 

29 September 1796, zynde van dezen Inhoud. „ Ik geloove de waare 

„ oorzaak waarom de Wolfs- Melk Rupfen en {Popp>n van Maaden, 

„ Wormen, Vliegen , Sluip- Wespen of diergelyk Ongedierte bevryd 

„ blyven ontdekt te hebben, deze Rupfen , geen ander Voedzel gebruie 

„ kende als het Wolfs- Melk, welkers Sappen, zo als alle Kruidkenners 

„ weeten, zeer brandig bytende en fcherp is, daarby fterk purgeerende, 

‚„ om welke reedenen- ook geen Schaap of ander Vee daarvan vreet, zo 

„ is het geheele Lichaam eener zodanige Wolfs-Melk Rups, uit dit by- 

„ tende Sap om zo te fpreeken te zaamengefteld, nu'is het mis{chien een 

„ Inftin&t by de Wyfjes Sluip- Wespen, of Wyfjes Vliegen, om hunne 

„ Eitjes, op deze Rupfen niet te leggen , dewyl hun Kroost, in plaats 

„ van Voedzel daaraan te vinden , zulks fchadelyk ja zelfs dodelyk zoude 

„ wezen.” E z $ 6 
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S 6. 

Den 1 Augustus, kwam uit een myner Poppen, de eerfte Vlinder ten 

voorfchyn, van Rupfen welken het Jaar te vooren in Poppen veranderd 

Fig.11. waren, zynde een Wyfje, afgebeeld Fig. rr. men heeft het zomtyds 

onder deze Poppen, dat dezelven inplaats van eenen Winter in dien ftaat 

over teleggen, zo als de meesten van dit Soort doen, eenigen echter 

twee Winters over blyven, komende dus de Vlinder uit dezelve , eerst … 

in ’tderde Jaar na de verandering. Daags daar aanvolgende, dus den 

2 Augustus, kwam wederom een Vlinder uit deszelfs Kerker, zynde een 

Fig. 9. Mannetje, in eene loopende houding afgebeeld Fig. 9. Het onderfcheid 

der Kunne is niet zeer zichtbaar aan deze Vlinders, want de Sprieten der 

Mannetjes, zyn maar weinig dikker dan die der Wyfjes, meerder kan 

men het noch aan het Lyf der Vlinders zien , want dit is van de eerften 

dunder en puntiger, daar het integendeel van de laat{ten dikker en {tom- 

Fig.1o. per van achteren is. Fig. ro. is insgelyks naar een Wyfjes Vlinder ge- 

tekend, alleen maar om het onderfcheid van kleur en fchikking der 

Vlakken te doen zien , en men heeft ’er welken al wederom van dezen 

verfchillen. Dat men dit Soort van Rupfen en Vlinders, maar eenmaal 

in ’t Jaar vind, heeft men uit de Befchryving wel kunnen opmaaken. 

nf 
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\elARier VraK noeme ik dezen Vlinder uit hoofde van deszelfs 
JN, vier aanmerkelyk fterke- Vlakken, welke alle de Wyfjes 
(AMAS Vlinders van deze Soort, op de bovenfte zyde hunner twee 

boven Vlerken hebben, zynde op ieder boven Vlerk, twee Lazuur of 

Staal blaauwe Vlakken; De Ridder Linnzvs, heeft in de Naam gee- 

ving aan dezen Vlinder, zich ook Ven het viertal bediend, noemende 
die 
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dit Infet quadra, naar alle waarfchynlykhzid om reedenen der vier 
Vlakken bovengenoemd, offchioon quadra eigentlyk zeggen wil vierkant, 
dewyl nu de Vlakken ieder op zich zelven niet vierkant, maar veel 
meer rondachtig te noemen zyn, heeft Hy zekerlyk op het getal vaa 
vier zyn oogmerk gehad, 

$. s. 

Den 27 Juny 1797, buiten de Stad Utrecht, aan de Malie- Baan wan- 
delende, viel myn Oog op eene Rups, kruipende aan den Stam van eene 
der groote Linde: Boomen aldaar ftaande, nader bykomende, vond ik 
dat deze Rups, my vreemd was, terwyl ik naar dezelve, en den Stam 
van dezen Boom, verders zag , ontdekte ik noch veel meer van dezel- 
ven, niet alleen aan den Stam van dezen eenen Boom, maar ain noch 
veel meer anderen allen voor zan by ’t begim van deze fchoone Wan- 
del- Dreef ftaande, integendeel verder naar ’t einde toe, vond ik geen 
eene meer, Zy hadden allen reeds derzelver laat{te verwisfeling van 
Huid ondergaan, dit bleek daar uit, dewyl geen van Hun by my 
meer vervelde, echter waren zy niet allen eeven groot, maar vefchilden 
hier in nog al de eene merkelyk van de andere; veele van deze Rupfen, 
waren bezig met het vreeten van het platte Mosch, zynde een foort van 
Lichen - Pulmonalis, aan de Stammen dezer Boomen groeijnde; Myne nu 
gevondene Infecten, in Doozen , welken ik doorgaands by my draage, 
gedaan hebbende, nam ik dezelven mede naar Huis, na vooraf eenig 
Mosch, daar ik Hun had van zien vreeten, ‘er bygedaan te hebben, ter- 
wyl ik zag dat deze Hunne Rupfen gedaante niet lange mêer zoude duu- 
ren, was het tyd dezelve aftetekenen, gelyk men dan de afbeelding naar 
eene van de grootften derzelven, ziet by Fig. 3. op Tah. VL ’er zyn 
daarom twee als befchadigd gevreetene Linde Bladen by afgebeeld, de« 

Fig. 3. wyl ik zeker geloofde , en zo als my ook naderhand gebleeken is, dat 
zy allen welken ik aan de Stammen kruipende vond, uit de Boomen 
naar beneden gekomen waren, niet om het Mosch te vreeten, maar om 
zich bekwaame gelegendheden uittezoeken, tst derzelver aanftaande 
verandering, en dat het Mosch, * welk zy op deze Hunne ryze ge- 
bruikten, niet haar eigentlyke Voedzel is of was, maaar wel de Linde 
Bladen zelfs. 

% 3. 

Na dat ik deze Rupfen, nog twee of drie Dagen, in ruimere Verbly- 
ven dan waarin zy tot dusverre waren, gezet had, begonnen zy zich 
intefpinnen ieder in een geheel luchtig doorfchynend wit Spinfel, in 

het. 
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hetwelk zy, na niet langer als vier of vyf Dagen nog de gedaante van 
eene in elkander gekrompene Rups behouden te hebben, tot zeer fterk 
glansfende donker bruine Poppen veranderden, zo dat ik den gts July, 
geene enkelde Rups meer overig had, eene dusdanige Pop is afgebeeld 
Fig. 4. Zeldzaam hebben Vlinder Poppen zulk eene gladdigheid als de« Fig. 4. 
zen, want veelen waren als met eenen glans veroorzakenden Gom of 
Vernis overtrokken; daar integendeel de meefte anderen Vlinder Pop- 
pen, inplaats van glad of glansfig te zyn, integendeel geheel dof van 
kleur, of ook zelfs wel met eenen blaauwen Daauw of Schimmel over: 
trokken zyn, en dus niets minder als glansfig. Ì 

&. 4. 

» Des Nachts tusfchen den r5de en róde July , kwamen uit de eerst in 
Poppen veranderde Kupfen, reeds de Vlinders uit, dezen hadden dus 
niet langer in den Staat van Pop geweest, als omtrent veertien Dagen , 
het getal dezer uit Hunne Poppen te voorfchyn gekomene Vlinders, was 
neegen, waaronder twee Manneijes waren, zynde de overige zeeven alle 
Wyfjes, zeer verfchillende van kleur en tekening, zyn deze Mannetjes 
van derzelver Wyfjes, gelyk te zien isaan Fig. 5 en 7. waarvan de eerst Fig. 5. 
genoemde naar een Wyfjes Vlinder, daar de laatfte integendeel naar 7» 
een Mannetje geteekend is, beiden in eene {til zittende gedaante; om 
nu de kleur der onder Vleugels van den eenen zo wel als van den ande- 
ren te doen zien, zyn dezelven by Fig. 6 en 8 in eene vliegende gedaan- 
te afgebeeld , alwaar Fig, 8 naareen Manvetjes Vlinder, Fig. 6. daaren- Fig; 6. 
tegen naar een Wyfje vervaardigd is. De Heer, Röser heeft her zeer * 
mis gehad, wanneer Hy fchryfd, ‚het Mannetje van deze Vlinders is 
„ aan niets anders als alleen aan het fmaller Achterlyf, van het Wyfje - 
») te onderkennen ” (*) daar ’er gelyk uit de Afbeeldingen blykt, zulk 

“een aanmerklyk onderfcheid plaats vind, dat , wanneer ik en meer Lief- 
hebbers met my , zulks niet by cigene ondervinding hadden, dat deze 
zo zeer van elkander verfchillende Vlinders, uit eeveneenfé Rupfen ko- 
men, en als Vlinders uit-Hunne Poppen gekomen zynde, fpoedig met 
elkander paaren, men heel gemaklyk dezelven voor twee onderfcheidene 
foorten van Vlinders zoude houden. Hunne ftilzittende gedaante, is 
ook zeer verfchillende van de meefte overige Vlinders, dewyl onze te- 
genwoordigen derzelver Vleugels bynaar geheel over elkander leggen, 
daar anderen integendeel dezelven tegen of aan elkander voegen, door 
dit over elkander leggen der Vlerken, komt het, dat deze onze Voor- 
werpen, in derzelver ftilzittende houding, zo zeer fmal zich voordoen, 
daar zy anders indedaad zo {mal niet zyn. 5 

es 

(*) Röser Infeéten Belustigung Ifter Theil ofte Cldsfe der Nacht- Vögel Zub, XVIE 
Pez. 112. . 

F 2 
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Des Avonds van dien Dag, waarop myne twee Mannetjes en Zeven 
Wyfjes Vlinders waren uitgekomen, paarden reeds de genoemde Man- 
netjes met twee Wyfjes, waarna dezen, zich ieder van eene groote hoe- 
veelheid Eiëren ontlasteden, en wel allen gelyk de Gezelligen doen, 
zeer veelen by en op elkanderen, afgetekend in Hunne natuurlyke groote 
als Fig. r. door het Microscoop gezien, vertoonde zich een enkeld 
Eitje, zeer aartig en vreemd, zyndz vol met Kuiltjes, eeven gelyk een 
Vingerhoed, duidelyker te zien als te befchryven aan Fig. 2. alle deze 
Eitjes waren groen van kleur. Den 19 en 20 July wierden 'er nog zeer 
veelen door Hun gelegd, en den 27 en 28te van dezelve Maand kwamen 
de jonge Rupsjes uit de eerst gelegde Eiëren reeds uit, zynde kleine wits 
te ruig Hairige Rupfen, ik zette dezelven terftond op Linde en Peere- 
Boom Bladen, welke eerften zy ook vraten, dat dezelven ook nog op 
meer Gewasfen zyn, blykt, dewyl zeker goed Vriend van my, een ge- 
heel School Eiëren gevonden had, welke door een Wyfjes Vlinder gee 
legd waren aan Denne -Naalden, welk voedzel de Rupfen ook gebruike 
ten. Van myne jonge Rupfen, welke ik met Lind=- Bladen fpysde, was 
de voordeelig{te reeds den 9 Augustus voor de eerfte maal verveld, gee 
Iykende toen volkomen naar eene jonge Pi. Vlinder Rups, afgebeeld 
en befchreeven in myn Tweede Deels vierde Stuk, Tab. XXII DIE. 87e 
Den 13de en 1gde van dezelfde Maand, zaten de groot{ten op Hunne 
tweede vervelling. Dewyl ik nu reeds te vooren een goed aantal van 
Vlinders van beide kunnen had, zo floeg ik op deze jonge Rupfen geen 
verderen acht, maar gaf dezelven Hunne vryheid, door op een groote 
Linde- Boom te zetten, zekerlyk ware het met Hun zo gegaan, dat zy 
voor den Winter in Poppen zouden veranderd zyn, welken alsdan in dien 
ftaat den Winter overgelegen hadden, waaruit alsdan in ’t Voorjaar de 
Vlinders waren gekomen, wier Kroost alsdan den volgenden Zomer, 
Rupfenen Vlind.rs word, zo dat men dit Infcét, in de beide Straaten 
van Vlinder en Rups, tweemaal in 't Jaar heeft, 
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Tl“ aar in den Zomer, de menfchelyke Oogen ftreelende groene 
PS kleur, zeer veel gezien word aan de meeste Plant - Gewasfen , 

in den barren Winter daarentegen , deze lieffelyke kleur by- 
naar in ’t geheel niet te zien is, zo zoude men dus de groene 

kleur, wel met recht eene Zomer kleur kunnen noemen, daar nu ons 
tegenwoordig Voorwerp, zo wel in den Staat van Kups, als ook in dien 
van Vlinder, eene fraaije groene kleur bezit, zo noeme ik dit Infe@& 
in zynen laatften Staat, Zemer-Vlinder, De Zweed{che Ridder Linnzus, 
heeft aan dit Voorwerp, den Latynfchen Naam van Papilionaria gegeeven. 

Î 5 2. 

Den 19 Augustus des Jaars 1796, ontving ik van den in dit Werk 
reeds meer genoemden Wel Edelen Heere D. ve Cocq van NEREYNEN te 
Deventer, wien ik mynen oprechten dank hiervoor, opentlyk betuige, 
38 Eitjes, zynde allen geel van kleur, wordende vervolgens bruinder , 
een daarvan is afgebeeld in deszelfs natuurlyke groote op Jab. II. Fig. 1. Tab, 
en door het Miícrofcoop gezien by Fig. 2. De Eitjes, waren van een ZI, 
Vlinder gelegd, welken gemelde Heer gevangen had den, zoden te vo. Fig-I» 

<_ren,door het fchudden van een Beuken- Haag, en daar dezelve een Wyfje * 
G was, 



26 NA CH DeVL DIN DE RAK 

was, zette myn hooggeachte Vriend, hetzelve in eene Doos, in hoope 
dat het Eiëren zoude leggen; dewyl dit Wyfje zich reeds zeer befchadigd 
had, zo maakte meergenoemde Onderzoeker der Natuur, hieruit op, en 
met reeden, dat hetzelve reeds eenigen Tyd uit deszelfs Pop was ge- 
weest , dus gevloogen en gelegendheid gevonden had, om te hebben 
kunnen paaren, en alzo bevruchte Eitjes te leggen, dit was dan ook 
van dat gevolg, dat het meergenoemde Wyfje, in den Tyd van vyf 
Dagen, 88 Eitjes. gelegd had, hiervan zond. gelijk boven gezegd is, 
meergenoemde Vriend, my den 19 August 38 {tuks, dezen ten mynen 
Huize gelegen hebbende tot den often gaaraanvolgende , dus niet veel 
meer als twee Weeken, kwamen de jonge inwoonders 'er op dezen en 
eenige volgende Dagen uit te voorfchyn. 

9 3 

De jonge Rupsjes, uit de Eiëren koomende, waren tien pootige Span- 
Rupfen, bruin van kleur, behalven het Kop en Staarteinde, 't welk licht 
graauw was, echter wierd dit kort daar na, van dezelfde bruine kleur, 
als het overige Lichaam der Rups, maar nu was goede raad duur, na- 
mentlyk, om te weeten wat Zy voor Voedzel hebben moesten, het eerst 
waren myne gedachten op de Beuke- Bladen, dewyl de Vlinder in eene 
Haag van Beuke Boomen gevangen was, dacht ik voor zeker, dat de 
Moeder-Vlinder , hier haare Eiëren had willen leggen, ik gaf dierhalven 
terftond aan mijae jonge Rupfen, fyne en groffe Beuke, om te beproeven 
welke Zy het liefst wilden vreeten, maar neen, zy wilden in *t geheel 
niet, toen-gaf ik Hun Eike, Abeele, Ype, Willige, Linde, Peere, Ha- 
gedoorn, Vlier, Melde, Kruiswortel , Kaasjeskruid, Klaver, Gras , Kool 
en Kropfalade, welk laatfte zeer veele Rupfen , offchoon Zy ‘er anders 
niet op tHuis behoren, echter vreeten, doch neen ook niet, Zy liepen 
over alle deze 15 verfchillende foorten van Gewasfen, heen en weder, 
even als of Zy over het Glas kroopen, daar ik Hun in gezet had, en 
vraten ’er dus niet alleen niets van, maar beproefden het ook niet eens 
om ’er vante vreeten, toen gaf ik Hun ook nog Elfe Bladen, daar ik in 
“tbegin niet op gedacht had, zo dra Zy dezen hadden , begonnen Zy 
terftond een weinig te vreeten „ enook voorts met loopen op te houden, 
vervolgends begonnen Zij 'er allen van te vreeten, zommigea graasden , 
anderen vraten kleine gaatjes in de Bladen, wederom anderen begonnen 
aan de kanten der Bladen hoekjes er uit te vreeten, zo dat ik zelfs ua ’t 
verlopen van eenen Dag, reeds merkelyk zien kon, dat myne Rupfen ia 
grootte hadden aangewonnen, dit ging dus verder voort, zodat de groote 
ften, den 1rden September voor de eerftemaal verveld waren, terwyl ane 
deren op dezen zelfden Dag, noch op derzelver eerfte verwisfcling van 
Huid zaten, ’t welk zeer lang is na het komen uit de Eiëren, want nu 

‘waren 'er toch al 15 Dagen verlopen, Na de eerfte vervelling, wiers 
“den zommigen zeer aartig getekend, namendlyk het voorfte en achrerfte 
gedeelte , ter langte van omtrent vier Ringea of Gelediagen, was ak” 

Î 

er aad 
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de middelfte vier daarentegen waren geelachtig groen. Den 18de Sep- 

tember, dus maar zeven Dagen na de eerfte verandering van Huid, zas 
ten de grootften op hunne tweede vervelling, en warén den 2often reeds 
verveld , zynde toen voor ’t groot{te gedeelte geelachtig groen , uitge- 
zonderd naar vooren toe, alwaar zy roodachtig bruin waren met eenige 
Bultjes of Verhevendheden, afgebeeld fig. 3. In deze grootte en ge- Fig. 3. 
daante, bleeven zy zo lang, als ‘er nog Elfe- Bladen voor den Winter 
te bekomen waren, aan ’t vreeten , doch groeiden genoegzaam niets meer, 
intusfchen hadden ’er van ‘t begin af aan, tot nu toe, reeds veele het 
leven verloren, zo dat ik met het begin van den Winter, terwyl ik hun 

ook geen Voedzel meer geeven kon, niet meer als zeven of acht in ’ 
leeven overgehouden had, deze moesten nu, zoude het wel gaan, den 
aanftaanden Winter, zonder eenig vreeten leevend overblyven, om ver- 
ders met het volgende Voorjaar, wanneer, ‘er wederom Elfe- Bladen 
zouden te verkrygen zyn, te kunnen vreeten, en zo doende tot derzel- 
ver vollen wasdom te geraaken, ik liet dezelven derhalven ftil ftaan , in 
een matig warm Vertrek, in een groot Zuiker- Glas, voorzien van Tak- 
jes en dorre Elfe- Bladen ‚om, indien myne Rupsjes het konden goedvin= 
den zich te verfchuilen , hun de gelegendheid daartoe niet ontbreeken 
mogt, eindelyk zag ik naar dezelven den 5 April des volgenden Jaars, 
en bevond tot myn leedwezen, dat ‘er niet meer als maar'twee, leven- 
dig waren overgebleeven, waarvan. de eene zelfs reeds een weinig ge« 
vreeten had van een Elfe-Knopje, *t welk met noch eenige anderen, 
uitgebot was uit het Fakje, ’t welk ik hun voor den Winter in een 
Vlesje met Water gegeeven had, ik zond op dezen Tyd wel naar bui 
ten de Stad, om te zien of de Elfe in de vrye Lucht voordeeliger ware 
dan by my in Huis, maar dit was zo niet, integendeel eerder iets min- 
der, myne jonge Elfe meer en meer uitdottende, hoopte ik, dat ook 
myne jonge Rupsjes, met dezelve in grootte tegelyk zouden aanwinnen , 
maar neen, Zy begonnen zonder dat ik ’er eenige reedenen voor weet 
te geeven te kwynen en eindelyk te fterven, dus was hiermede voor 
ditmaal, alle hoop ten einde, om dit fraaije Infeét, tot deszelfs volko- 
menheid te brengen, doch tot myne grootte blydfchap ontfing ik den 
xóden May van dit lopende Jaar 1795 wederom uit Deventer, van my- 
nen, en voor de gehecle infeCten Liefhebbery, zeer waardigen Vriend, 
den Heere D. pr Cocq van NekeYNeN, vier Rupfen , reeds naar 
het my voorkwam meer als half of byna volwasfen , deze had zyn 
Wel Edele, eenige Dagen te vooren op Berke- Bladen gevonden, af- 
getekend Fig. 4. een daarvan zat reeds op *t vervellen , welke ’er ook Fig. 4 
na veele moeite den roden gelukkig door geraakte, dit was toen gelyk 
bleek, derzelver laatfte verwisfeling van Huid, een tweede zette zich 
Daags daarna op ’t vervellen en geraakte ‘er den aatten door, vreetende 
het afgeftroopte Vel niet op,-zo als anders de meeste Rupfen doen wel- 
ken niet ruig Haairig zvn Eene byzondere eigenfchap nam ik aan deze 
Rupfen waar, namenuyk, dat zy veel meer fmaak ícheenen te hebben 
in de Bladíteelen, als in de Bladen Suf: vreetende de meesten van hun , 

2 ER 
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big. 7. 

Fig. 8 
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en ook den meesten Tyd, de Steel van het Blad midden door, mogtende 
dus het Blad zelfs, noodzakelyk afvallen en verwelken, zonder dat ’er 
voor ’t overige iets aan befchadigd of van gevreeten was, eindelyk 
waren myne Rupfen volwasfen. Langzaam in al hun doen, en teffens 
zeer fchuw daar by, zyn dez2 Rupfen, houdende als zy zich aan ’ vree= 
ten bevinden terftond op, wanneer zy eenig gerucht hooren, en begees 
ven zich alsdan veelal in die gedaante en houding. als Fig. 5. afgebeeld 
is, zynde tegelyk naar eene volwasfene Rups vervaardigd. - 

$. 4. 

es Nachts, tusfchen den 26 en 27ften May, had de eerfte van myne 
Rupfen, begonnen zich intefpinnen, door maar een Berke- Blad, in ’ 
welk buiten dat eene plooy was , met eenige weinige Draaden te zaa- 
men te haalen, doch ’c welk vervolgends de Rups, al dichter en diche 
ter te zaamen fpon, zo dat men van dezelve niets meer zien kon, en ik 
dus nietin ftaat was te kunnen waarneemen, hoe veele Dagen de Rups 
onveranderd in hetzelve leggen bleef. Den eden Juny,befpon de twee- 
de Rups zich tusfchen een verdord Blad, ’t welk op den Bodem van haar 
Verblyf was. Den zden Juny, deed het myne derde, tusfchen geheel 
frisfche. Bladen, welken aan het Takje waren, ’t geen in een Vleschje * 
met Water ftond. Den Glen Juny, fneed ik voorzichtig het te zaamen 
gefponnen Blad der eerfte Rups open, dus elf Dagen na het infpinnen 
en bevond dat Zy kort te vooren eerst veranderd was in eene groene 
Pop, doch welke naderhand, bleek bruin naar vooren , en geelachtig 
naar achteren toe wierd, blyvende alieen maar groen op den Rug, ge- 

„tyk uier de Afbeelding van Spinfel en Pop by Fig. 6. te zien is. Den 
zeen Juny, begon myne vierde of laatfte Rups, zich insgelyks intefpin= 
nen, hierdoor was het mu zo verre reeds gevorderd, dat alie myne vier 
Rupfen, volkomen ingefponnen waren, en ik 'er dus de Vlinders, eer- 
lang uit verwachte. 

$. <5. 

In myne billyke verwachting, dit Infe&, van zyn eerfte begin af aan, 
tot deszelfs laat{ten of volkomenen Staat toe te zullen leeren kennen, 
wierd ik ook niet te leur gefteld , want tusfchen den 19 ten en often Juny, 
kwam uit de eerfte ingefponnene Rups, de fchoone Vlinder uit, zynde 
een Mannetje, afgeteekend Fig. 7,, zynde ‘er noch maar eerst vier en 
twintig Dagen, na het begin van de infpinning der Rups, tot de wor= 
ding des Vlinders verloopen. Den 28 en ogften van dezelfde maand, 
kwamen wederom twee Wyfjes uit, en vervolgends ook de vierde of 
laattte Vlinder, ’t welk insgelyks een Wyfje was, waarvan men de Af. 
beelding ziet Fig. 8. Dat men die Infcét als Vlinder, maar eens in ’t 
Jaar heeft, kan men uit den befchreevenen Levensloop zeer licht op» 
maaken. 

ARR 
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B pn het Eerfte Deel van dit Infeéten- Werk, in het Vierde 

EN SY Stuk, Pag. 5. Tab. IL. is afgebeeld en befchreeven, de Rups 
JE en Vlinder, De Kleine Wapendraager uit de Matjes- Rups, 

door Linnzvs genoemd Fuliginofa , de reedenen waarom dic 

Vlinder en Rups dezen Naam draagd, is daar ter plaatze breedvoeri- 

ger gemeld, dewyl nu ons tegenwoordig Voorwerp, met het aldaar be- 

fchreevene , zeer veele overeenkomst heeft , inzonderhéid de Vlinders 

behalven dat deeze op verre na in groote niet haalen kan by den eer- 
ften, ‘en er zo veel my bekend is, geen kleindere zichbevind, zo noeme 

ìk daarom ons tegenwoordig Voorwerp de Kleinfte Wapendraager- Vlinder. 

H Sz. 
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% 2. 

Den 6 May des Jaars 1794. ontfing ik van een zeer geacht Liefhcb- 
ber en Waarneemer der Infeêten, buiten deeze Stad woonachtig, een 
Ppartytje fchoone groenkleurige tamelyk groote Eiëren, welken door de 

Moeder- Vlinder gelegd waaren den gden tevooren, een daarvan hebbe 
Tab, Afgebeeld in deszelfs natuurlyke groote op Tab. VIII Fig. r. en door 

VIII, eene tamelyke vergrooting des Microscoops, by Fig. 2, te zien. Uit 

5 1e deeze vergrooting blykt, dat ’er geene gefigureerdheid hoegenaamd, 

aan de Eitjes te zien is, zynde niet anders, als eene doffe Schaal te 
befpeuren. Deeze Eiëren, bleeven na dat ik dezelven ontfangen had, 

noch omtrent veertien Dagen , hunne fraaije groene kleur behouden , 
maar toen begon dezelve te veranderen, wordende eerst licht, vervol. 

gends donker paarsch, ja zelfs eindelyk genoegzaam zwart, dus van 

kleur „ bleeven zy verfcheidene Dagen, zo dat ik byna begon te 

denken , de Rupsjes zullen waarfchynlyk in hunne Eiëren fterven, of 

reeds geftorven zyn, doch eindelyk tot myn wezentlyk vermaak, den 

24ften May des morgends daarnaar ziende, vond ik dat des Nachts te 

vooren , zeer veele jonge Rupsjes derzelver Eiër- Doppen verlaaten 

hadden , en door de Doos kroopen , waarin ik de Eitjes bewaarde, 

de Rupsjes waaren voorzien met zestien Pooten , zynde over het ge= 

heele Lyf zwartachtig van kleur en met tamelyke lange Haairtjes 
bezet, 

fi, 3e 

Zo dra ìk de jonge Rupsjes vernam, plaat{te ik dezelven op Po.- 
pulier- Bladen, dewyl myn Vriend, van wien ik de Eiëren ten gefchen- 

ke ontfangen had , my teffens daarby fchreef , dat zyn Ed: de Rup- 

fen, op deze Boomen wel gevonden, en met de Bladen daarvan on- 

derhouden en groot gefokt had, het vreeten van Populier- Bladen, ge= 
lukte ook zeer goed, zy graasden om zo te fpreeken in elkanders ge- 

zelfchap of maatfchappyelyk, de oppervlakte van de Bladen af, ver- 
volgends na een of tweemaalen verveld te hebben, fponnen zich tel- 

kens drie of vier Rupfen, twee Bladen op elkander, en leefden te zaan 

men 
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men zeer verdraagzaam tusfchen deeze op elkander gefponnene Bla- 
den, vreetende intusfchen van de Bladen zelfs, waarin zy als gehuis- 

vest waaren , dit infpinnen, en wel met zeer fterke Draaden, deeden 

zy ock telkens wanneer zy zich op het vervellen zetteden, ’t welk 
geduurende hunnen levensloop viermaal gefchiede, blyvende voor ’t 
overige genoegzaam door alle verwisfelingen van Huid, eveneens van 
kleur; Den 4 en 5 Juny, dus na verloop van elf a twaalf Dagen, na 

het komen uit de Eiëren, waaren de voorfpoedigften volwasfen , eene 

dusdanige , haare volle groote bereikt hebbende Rups, is afgebeeld 

by Fig. 3. de overeenkomst in tekening, tusfchen deeze Rupfen, en diee Fig. 3%. 

geenen , afgebeeld in het Eerfte Deel Vierde Stuk, pag. 5. is zeer 

gering, want de gefiguureerdheid op den Rug der laat{ten , en ’t welk 

eenige overeenkomst met eene gevlogtene Vloer-Mat heeft , van waar 

dus ook de Naam van Matjes Rups herkomftig is, kan men aan onze 

tegenwoordige in ’t-geheel niet gewaar worden, offchoon de Vlinders, 

zeer veele overeenkomst met elkanderen hebben, 

5e 
Myne Rupfen volwasfen zynde, fponnên zy zich niet langer in tuse 

fchen frisfche groene Bladen, maar verkoozen nu verdorde, het infpin- 

nen was ook zodanig, dat men wel zien konde, dat ’t niet maar al- 

leen zoude verftrekken om ‘er zich voor eenige Dagen, tusfchen bei- 

den in optehouden, maar dat het moest dienen tot een Verblyf, om 
in hetzelve tot Pop te veranderen, ik zegge dat men aan dit laatste 

Spinfel wel konde zien, dat het tot eene Pop befchutting zoude die- 
nen, om reedenen , dat hetzelve veel dichter in elkander gefponnen , 
de Bladen veel naauwer op en tegen den anderen getrokken waaren , 

dan de eerfte Spinfels, waarin zy zich als Rupfen onthielden, welken 

zy veel losfer tot. elkander gefponnen hadden. De verandering in Pop, 

gefchiede nu ook van de eerst ingefponnenen den 8 July, gevolglyk 
hadden deze Rupfen , naauwelyks vier Dagen op derzelver verandering 

gelegen, ’t welk zeer kort is, eene uit het Spinfel genomene Pop; 
zien wy by Fig. 4. Op verre na waaren dezelven niet allen eeven Fig, 4. 

groot, zynde deze afbeelding naar eene van de grootften vervaardigd. 

Ha 5. 5e 



Fig. s. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

u NACHT-VLIEN DER 

5% 5 

Het duurde niet lang dat deze Poppen in dien ftaat leggen blee- 

ven , want reeds den r8den van dezeive Maand July, kwamen de 

eerfte Vlinders, uit hun Bekleedzel te voorfchyn, hebbende dus maar 

tien Dagen als Poppen gelegen, ’t geen een ongemeene korte Tyd is, 

om als ik my zo eens mag uitdrukken, tot de rypheid van Vlinder te 

komen. Fig. 5. zien wy een vliegend Mannetje, 't welk op ’t uitere 

lyk aanzien in niets anders van het Wyfje onderfcheiden is, dan alleen 

maar in de meerdere gepluimdheid van het achter Lyf, zynde de Spriee 

ten van beide de Kunnen eeven dik, Fig. 6, vertoond een vliegend 

Wyfje , Fig. 7. daarentegen is wederom in den rustenden ftand naar 

een zeer groot Mannetje van dit Soort getekend, zo als ik maar een 

gehad hebbe, zynde alle de overigen welken uit myne Poppen kwamen 
van groote als de eerstgenoemde Afbeelding, 

Deeze Vlinders, Mannetjes en Wyfjes, by elkander zynde, paarden 

zich wederom, waarop de laatstgenoemden Haare Eiëren leiden, welken 

insgelyks eeven zo fchoon groen van kleur waaren , als diegeenen , 

welken ik van mynen Vriend ontfangen hade 
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e Naam van Schild- Draager, hebbe ik ontleend van den geel- 

D achtig langwerpig vierkanten Vlak, welke dit Infe@ in den 
Staat van Rups, op deszelfs derden Ring van achter afge. 
reekend heeft, en welke door alle vervellingen heen , vry 

“ zichtbaar i is, doch inzonderheid na den laatften; Het dacht my niet onei- 
gen te zyn, aan dit Voorwerp dezen Naam te geeven, want naar eenige 
eigenfchappen of gedaantens van Vlakken, in den Staat van Vlinder 

zich bevindende , kon ik denzelven niet vinden aan dit tegenwoordig 

Voorwerp, ik zoude het noch wel bepaaldelyker hebben kunnen noe- 
men de Schild- Draager- Rups, maar dewyl dit alsdan een altezeer teza- « - 
mengeftelde Naam, alleen op de Rups doelende, en geentzins de Vlin- 

& € I der 
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der hierby in aanmerking komende, zoude geweest zyn, zo verkieze ik 

dan maar liever alleen den Naam van Schild- Draager, dewyl toch de 

Vlinder zelfs, in ieder boven Vleugel, ook eenen meer dan alle de 

overige Vlakken en teekeningen op deszelfs boven Vlerken, uitmun= 

tenden ovaalen Vlak heeft, welken men dan ook, eenige verbeelding 

daarby te hulp geroepen zynde, voor een Schild of Schildje zoude kun= 

nen aanneemen. 

$% 2. 

Geen van beiden, zo min den Vlinder, als deszelfs voorafgaanden 

Staat van Rups, vinde ik in eenige my bekende Auêteur, afgebeeld of 

befchreeven , als Vlinder zal dezelve misfchien nog wel in ’t een of an- 

der Werk over de Entomologie afgebeeld of befchreeven zyn, maar 

geentzins deszelfs Ei, Rups of Pop, ik gaa dierhalven zonder verdere 

vooraf{praak hiertoe over, In 't midden van den Zomer, in ’t laatst 

van de Maand Juny, of wel in ’t begin van July, al naar mate de 

Vlinders of vroeger of later te voorfchyn komen, vind men de Eitjes 

van ‘dit Soort, doch ook maar geheel enkeld, op de Willige Bladen „ 
en wel aan derzelver onderkant, het fchynd eene vry algemeene eigen- 

fchap, van verre de meeste Vlinders te zyn, dat zy Hunne Eiëren, 

aan de onderzyden der Bladen plaatzen, dit word zekerlyk door eene 
den Vlinderen ingefchapen Inftin&t of Natuurdrift veroorzaakt, of 

zulks diend, op dat de Regen, welke, indien zy op de bovenzyden 

der Bladen zaten, alsdan mogelyk in ftaat zoude zyn, om de Lym of 

Gom, of liever het klevende vogt, waarmede alle Eitjes aan de Bla- 

den vast gelymd zyn, te kunnen los weeken, nu daarentegen dewyl 
zy niet op dien bovenkant , maar aan de onderzyden zitten, dus zo ge- 

maklyk niet nat kunnen worden , hetzelve derhalven ook niet los kan 

weeken, dan of het om nog andere reedenen is, kan ik met geene ze- 
kerheid bepaalen. De Eitjes zyn groen van kleur, van gedaante en 

Tab, Brootte als fig. 1. op Tab. IX. , met het bloote Oog gezien, zonder 
xk 

Fig. 2, 

eenige Vlakken of gefigureerdheid, integendeel door het Microscoop 

1 befchouwd wordende, met eenige weinige Ribben, en boven op eenige 

bruine Vlakken of Spatten, gelyk zulks afgebeeld is, Fig. 2. 

Se 
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De jonge Rupfen blyven niet lang in Hunne Eiër- Doppen befloo- 
ten, maar komen eerlang uit dezelven te voorfchyn , zynde alsdan ta- 

melyk ruig Hairig, beginnen ook voorts aan de Onderzyden der Wil 

lige-Bladen te graazen, dat iste zeggen, het bovenfte groene of 

vleeschachtige gedeelte des Blads, aftevreeten , laatende het dunue 

midden Vlies, van ieder Blad zitten, ’t welk zo ’t fchynd voor Hun, 
alsdan in dien nog jeugdigen Staat, te hard is, dit graazen, duurd zo 

Jang, tot dat zy ouder en dus ook grooter en fterker worden, wanneer 

zy ook door dit midden Vhies heen en das beginnen Gaten in de Bla- 

den te vreeten, eindelyk hoe langer hoe meerder in‘groote toenee- 

mende , vreeten zy niet meer alleen maar Gaten, maar vatten de Bla- 

den, aan derzelver kanten of eindens aan en vreeten dus dezelven of 
geheel, of gedeeltelyk weg, intusfchen vervellen onze Rupfen eenige 

maalen voor dat zy volwasfen zyn, doch waarin zy niet veele verande- 

ringen van kleur ondergaan, alleenlyk word het Schild, op den derden 

Ring van achteren, hoe langer hoe duidelyker ‚om reedenen, dat hete 

zelve telkens hoe langer hoe grooter word, eindelyk wolwasfen gewore 

den zynde, ’t welk in de Maand August, of September gefchied, vers 
toond zich eene dergelyke Rups, naauwkeurig naar ’t leeven geteekend 

als Fig. 3., zynde in dusdanige kromme ftelling geteekend, op dat men Fig. s, 

ook den Kop, welke zeer aartig gefigureerd is, van vooren zoude kuns 

nen zien, 

6. 4. 

Eindelyk de Rupfen volwasfen geworden zynde, zoeken zy zich eene 

goede gelegendheid uit, om derzelver aanftaande Verblyf te kunnen ver- 

vaardigen, waarin zy als Poppen overwinteren zouden kunnen, hiertoe 

verkiezen zy geene Aarde, zo als anders zeer veelen doen, welken als 

Poppen het koudfte faizoen van het Jaar moeten doorftaan, maar onze 

tegenwoordige foort van Rupfen , bezigen hiertoe oud Hout, maken 
in, en door middel van afknaaging van hetzelve, Hun aanftaande Pop 

verblyf; Dit Spinfel, is, al naar maate van de kleur van het Hout ver- 

fchillende is, daar de Kups hetzelve van gereed maakte, insgelyks van 
Ia kleur 
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kleur onderfcheiden, zo had myne tegenwoordige, het van droog Wil- 

ligen Hout tezaamen gefteld en wel zodanig verborgen, dat men hete 

zelve van het overige Stuk Hout , aan niets anders konde onderken. 
nen, als alleen aan de meerdere verhevendheid of dikte, ik heb he:e 

zelve opengefneeden , om 'er met een de Pop in te kunnen zien leg» 

Fig. 4 gen vertoond Fig. 4. Deze laatíte is donker rood en niet glandfend, 
maar dof van kleur. 

6 5 

Als Pop overwinterd dit Infeft, en wel niet maar alleen de koudfte 

Winter- Maanden, maar ook noch het daarop volgende Voorjaar, want 

bij mij is geen Vlinder van diet Soort, vroeger uit deszelfs Pop- Vere 

blyf uitgekomen , als den 27 Juny , zynde alsdan reeds een gedeelte 
van den Zomer aan ’t voorby gaan. 

De Vlinder, offchoon dezelve met geene prachtige kleuren pronkt; 
is echter gantsch niet ontbloot van Cieraad, gelyk zulks uit de daarnaar _ 

Fig. 5, gemaakte afbeeldingen Fig. 5 en 6. blykbaar is. Lig. 5. toont denzelven 

6. in zyne vliegende geftalte, daar integendeel Fig. 6, ons denzelven loos 

pende vertoond, 
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5. r 

sot eaderd- Witje, of ook wel zwart Geaderd Witje ‚is de algemeene 

BEAR bekende Naam welken dit Infe&t als Vlinder by de Nedere 

be landfche Liefhebbers heeft, de Ridder Linneus noemd de- 

“gen Vlinder Crategi, zekerlyk om die redenen, dat men des- 

zelfs Rups veelmaals op de Crategus of Hage- Doorn vind; Den Naam 

van Geaderd Witje heeft men ons tegenwoordig Voorwerp met allen 

recht gegeeven, uit hoofde der fterke en zo zeer in ’t Oog loopende 

zwarte Aderen , zo wel aan de boven als onder Zyden van alle vier de 

Vlerken; In het Eerfte Deel van dit Werk, in het Tweede Stuk, de 

Eerfte Verhandeling, is insgelyks Befchreeven en Afgebeeld een Gea- 

derd Witje, aldaar genoemd De kleine geftreepie Witjes Vlinder, doch de 

K Adee 
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Aderen van de aldaar befchreevene Vlinder zyn op verre na zo fterk 
niet, als van ons tegenwoordige Voorwerp , waarom het dit Infeê& in 

den ftaat van Vlinder ook met allen recht toekomt , den Naam van: 

zwart geaderd te draagen. 

% 2 

Reeds verfcheidene Jaaren, hebbe ik dezen Vlinder gekend, en wist 

ook dat dezelve op veele plaatzen in Duitschland , zeer gemeen was, 

maar nimmer heeft het my mogen gelukken, denzelven hier in onze 

kwartieren, aantetreffen, doch door mynen hooggeachten Vriend, den 

Heere D. pr CocQ van NeEREYNEN te Deventer, ben ik ook hierin wee 

derom in ftaat gefteld, aan alle Liefhebberen der Infeétenkunde, de 
geheele Huishouding van dit Diertje , in alle deszelfs verfchillende 

Staaten, zo wel in Afbeeldingen, als in Befchryving, mede te deelen, 

Den 7 July 1795, ontfing ik van welgemelden Heere, een Schooltje: 

Eiëren, afgebeeld in derzelver natuurlyke grootte op Tab. X. Fig. r… 

het getal der in dit Hoopje zich bevindende Eiëren, was zeer aanziene 

lyk, en beftond naar myne gisfing ten minften uit 200 of 250 Stuks ; 
Keeds den goften Juny te vooren, had zyn Wel Edele my. het volgende 

gefchreeven: „ Gisteren buiten de Stad zynde, vloog een zwart geaderd 

»„ Witje, eenigen Tyd voorby en om my heen, dit doorgaands Hunne 

» Ordinaire vlugt nìct zynde, kwam ik op de gedachten, dat dit wel 

» Een bevrucht Wyfje konde wezen, het welk eene bekwaame plaats 

uitzocht, om Haare Eiëren te leggen , en juist was dit ook in der 

daad zo, want rondom my ziende, bevond ik my in de nabyheid van 
» eene Doorne-Hegge, te ftaan , als mede by eenige Struyken Slee- 

Pruimen, ik hield my toen zo ftil als mogelyk was, den Vlinder 

» zorgvuldig naargaande, toen zag ik duidelyk, dat deze Wyfjes Vlin- 

» der, op een Tak van de Siee- Pruimen, dewelke vier of vyf treeden 

van my afftond, op de bovenzyde van een Blad, Schoolsgewys Haare 

» Eitjes leide.” De Rupsjes uit deze my toegezondene Eiijes, zyn ook 

allen uitgekoomen, en waren ruig Haairig met zwarte Hoofdjes, maar 

tot myn leedweezen , offchoon ik dezelve terftond Slee- Pruim + Blaadjes 

gaf, zyn zy echter allen geftorven. Voor dat de Rupsjes noch uit Hun- 

ne Eitjes kwamen , teekende ik een van deze laatfte naar ’t leeven on= 

der 

ne 
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der eene flerke vergrooting af, ’t welk zich toen vertoonde als Fig. 2. Fig, z, 

hebbende wel eenige overeenkomst met de afgebeelde Eiëren op Tab. 
I, [Ien IV. in het Tweede Stuk van het Eerfte Deel, doch by eenc 

nadere befchouwing vind men ’er een aanmerkelyk onderfcheid in, 

Het was met den dood dezer Rupsjes, toen wederom gedaan om de 

geheele Huishouding van dit Infeét te kunnen waarneemen, en hetzelve 

in zyne verfchillende Staaten aftebeelden en te befchryven , maar door 
de goedheid van meergenoemden Heere, ben ik toch in ftaat gefteld 

geworden hetzelve te kunnen doen, want den 24ften May 1799, ont- 

ving ik wederom eenige Rupfen van zyn Wel Edele , waarvan de 

meesten reeds in Hun laatfte Vel waaren, eenigen echter moesten der- 

zelver laatfte Verhuiding noch ondergaan, voor dezelve, was Hunne 

gedaante en klenr als Fig. 3. Alle deze aan my gezondene Rupfen, 
had meergenoemde Heer, op de Haag- Doorn gevonden, en waar mede 

ik dezelve ook tot Hunne verandering toe, groot gebragt hebbe, zeer 

gezellig en vreedelievend houden zich deze Rupfen by elkanderen. Na 

dat de jongfte myner tegenwoordige Diertjes, eenige Dagen by my ge- 

vreeten hadden, vervelden zy , en hadden toen insgelyks, zo als alle de 

overigen, Hunne laatfte Huid, hierna -noch eenige Dagen groeiende, 

bereikten zy derzelver uiterfte grootte „ naar dewelke de. Afbeelding: 

Fig. 4e vervaardigd iss 

Fig, 3% 

Lig. 4. 

$. 3. 

“ Den gften Jany, dus maar veertien Dagen na dat ik dezelven ontfan: 
gen had, maakten de voorfpoedigften toeftel, zich ter aanftaande veran» 

dering voortebereiden, hiertoe verkoozen. zy onderfcheidene Plaatzen 

maakten zich aldaar eeven als alle de Rupfen wan deze Tweede Bende 

der Dag- Vlinders, met het achter einde vast, door middel van eenig 

Spinfel, vervolgends noeh eenen Draad dwars , doch echter fchuin over 

het Lyf heen, in deze gefteldheid „ en met dien geringen toeftel, wachte 

iedere Rups derzelver gedaanteverwisfeling ftil en geduldig af, deze 
verandering van gedaante, duurde ook niet lang daarna, want den 

zoden Juny, dus maar twee Dagen na het vast maken, veranderden de 

voorfpoedigften in Poppen, en wel in zeer aartig getekende of gefigu= 

reerde Poppen, welker Vlakken, door haare regelmatigheid eene Bloems- 

gewyze Vvertooning maakten , Fig. 5. toont eene dusdanige naar het Fis. s. 

K 2 lee- 
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leeven getekende Pop; Wanneer men verfcheidene van deze Poppen 
heeft, zal men niet licht twee vinden, welken in de gedaante en plaat- 
zing der Vlakken, volmaakt met elkander overeenkomen , doch echter 

kan men zeer wel zien, dat zy allen van eene en dezelfde Soort zyn, 

54 

Uit de vroegst in Poppen veranderde Rupfen, kwamen ook de eerfte 
Vlinders te voorfchyn, want na verloop van vyf en twintig Dagen, na- 

mentlyk den 5 July, kwam de eerfte Vlinder uit, vervolgends ook de 

overigen, de eene iets vroeger, de andere wat laater. De vliegende 

gedaante, en dus met een de bovenzyde der Vlerken, van een dezer 

Fig. 7. Vlinders, ziet men afgebeeld Fig. 7., de rustende of ftil zittende gee 

daante, en tegelyk ook de onderzyde der Vleugels, vertoont de afte: 

Fig. 6. kening Fig. 6, zo veel ik heb kunnen waarneemen, is ‘er tusfchen de 

Mannetjes en Wyfjes Vlinders, geen ander onderfcheid te zien, als in 

de meerdere of mindere dikte van het Lyf, zynde dat der eerften dun- 

der, dan dat der laat{ten, voor ’ overige komen zy met elkanderen in 

kleur en tekening zeer overeen. Ik twyffele 'er niet aan , of men heeft 

deze Vlinders tweemaal in ’t Jaar, namentlyk in ’t Voorjaar, uit over- 

winterd hebbende Poppen, en naderhand in ’t midden van den Zomer 

in July of August, en ’t fpreekt van zelfs, wanneer men de Vlinders 
tweemaal in een Jaar heeft , dat alsdan de Rupfen insgelyks tot twee 

keeren toe zich zien laaten, en door Hunne vraatachtigheid, inzondere 

heid wanneer dezelven in eene aanzienlyke meenigte zich bevinden, de 

Boomen waarop zy alsdan zyn, van derzelver Bladeren berooven kunnen, 

2 
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DAENS nder de veele Nacht- Vlinders welken zich hier bevinden van 

Î GE) p de twee Gezinnen, waaruit volgens myne verdeeling de eerfte 

NAS /S Bende beftaat, zyn my niet meer als twee foorten bekend en 

wel van het tweede Gezin dier genoemde Bende, waarvan de 

Wyfjes Vlinders geene Vleugels hebben, zynde dit cieraad maar alleen 

den Mannetjes Vlinders gefchonken, eene van deze twee foorten, heb- 

be ik reeds afgebeeld en befchreeven in het Tweede Deels vierde Stuk , 

de drie- en- twintigfte Verhandeling pag. or. Tab. XXIII. aldaar door 

my genoemd de Wit. Vlak Vlinder, de andere foort is my insgelyks en 

Rups en Vlinder byde, zeer wel bekend, doch, offchoon ik de Rupfen 

reeds meer dan eenmaal gehad hebbe, is het my echter tot nog toe niet 

ki à L ge 

es 
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gelakt, dezelven tot de volkomene verandering in Vlinders toe, groot 

te brengen, anders zoude ik deze mogelyk ook al afgebeeld en befchree. 

ven hebben,dochhoe weinig ’er gelyk ik zegge ook maar mogen zyn van 

de ongevleugelde Wyfjes Vlinders, in de twee Gezinnen van de eerfte 

Bende, is zulks daarentegen zo niet onder het tweede Gezin der tweede 

Bende, hier zyn my verfcheidene van bekend waarvan de Wyfjes Viin- 

ders, volftrekt geene Vleugels hebben, anderen wederom, waar van de 

Wyfjes een zeer gering bewys van Vlerken aan zich draagen, van eene 

der eerften hebbe ik in myn Tweede Deels zesde Stuk Tab, VI. pag. 23, 
de Afbeelding en Befchryving reeds gegeeven , thans geeve ik in deze 

Verhandeling wederom eene andere foort, waarvan het Wyfje insgelyks 

in ’t geheel geene Vleugels heeft , het Mannetje daarentegen volmaake 

wel met dezelven voorzien is, 

CEA 

Het was den e2gften May des Jaars 1798, dat ik van mynen waarden 

Vriend den Heere W. D. V. pe Graar , Apothecar te Enkhuyfen, en 
Liefhebber der Infeêten, den navolgenden Brief ontfing. ‚, De Rupfen 

welke de Eere hebbe Uw toetezenden, ontdekte ik reeds in ’t begin 

dezer maand in mynen Tuin op de Appelen en Peere Boomen, die 
volgens hunne klynte naauwlyks het Ei hadden verlaaten, Ik heb de- 

zelven van Tyd tot Tyd waargenomen, doch geene de mintte veran- 

dering van kleuren, door alle vier de vervellingen heen kunnen bee 

fpeuren, en door dien ik de Vlinders ’er van onder myne Verzameling 

heb, zag ik tegen de moeite aan om dezelven aan mijn Huis op tê 

kweeken , doch dewyl dit Infet, door Ued. niet is afgebeeld noch 

befchreeven , hoope ik Wed. geen ondienst te doen, van een party 

van dezelven toe tezenden , Ued. gelieve dit in acht te neemen, dat 

zy zeer diep in de Aarde kruipen, en als Poppen overwinteren, wel- 

ken gemeenlyk in de maand February, by facht Weder, hunne Vlin- 

ders voortbrengen, waar van de Wyfjes ongevleugeld zyn, en het 

„„ Ued. dus gemaklyk zal vallen om'er de Eiëren van machtig te wore 

bid 

bid 

”) 

Eid 

Lid 

a 

w den 
By dezen Brief had zyn Edele de goedheid my te zenden twintig Rup- 

fen, waarvan de kleinften , van kleur, tekening en grootte, waren als 
Fig. 
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Fig. 3. ik gaf aan alle myne Rupfen, teiftond na den onfangst Peere- Tip, 

Bladen, van welken zy ook gretig vraten, hierna groeiden zy en be- ike 

reikten den ouderdom kleur en tekening als Fig 4. ’t welk bleek hunne fig. Ze 
iterfte grootte te zyn tot welke zy geraakten. 

6. 3 

Myne Rupfen, derzelver meeste volkomenheid bereikt hebbende be- 

gaven zich in de Aarde, om in dezelve tot Poppen te veranderen, hoe- 

danig dat nu deze Poppen van gedaante en kleur waren, zag ik toen ik 

de Aarde doorzocht in dewelke zy gekropen waren, eene van deze in 

Pop veranderde Rupfen, hebbe afgebeeld Fig. 5. allen waren zy niet eeven Fig. s. 

donker rood van kleur, zynde de eene wel iets lichter als de andere; 
Dewyl myn Vriend my gefchreeven had, dat de Rupfen, diep in de 

Aarde kropen, om zich ter verandering te fchikken; zo had ik ook 

deze Rupfen, in de Glazen welken ik tot hun verblyf bekwaam maakte, 

veele Aarde gegeeven, om in dezelve diep te kunnen inkruipen, ’t welk 
zy ook deeden, zekerlyk diend dit daarvoor, dewyl zy als Poppen moe- 

ten overwinteren, zo heeft de alwyze Schepper, in hunne Natuur dit inge. 

plant, om zich ter betere bewaaring voor de Winterkoude, in de Aarde 

diep in te vroeten, dewyl de vorst veel minder in de diepte , dan in de 

oppervlakte der Aarde kan doordringen , dit tamelyk diep zich in de 

Aarde begeeven , vind ook meest al plaats, by alle als Poppen overwintee 

zende Rupfen. 

5 4. 

Alle myne Poppen, bleeven leggen in plaats van tot in de Maand Fe- 

bruary des volgenden Jaars, daarentegen tot in de Maand April, door 
dien de Winte: zeer lang duurde, en dus de Voorjaars warmte, welke 

veel al de Vlinders uit hunne Poppen lokt, eerst laat plaats vond, in de 

gezegde Maand April, kwamen ’er drie Wyfjes Vlinders uit hunne Pop- 

pen, zynde geheel zonder Vlerken, waar van een afgebeeld hebbe Zig. Fis. 

7. ik liet dezelven zitten en zo lang ik konde in ’t leeven blyven. op hoop. 

dat uit myne overige Poppen, ook Mannetjes zouden komen, en ik de- 

zelven dan by elkander konde zetten on te paaren, en dus Eiëren daarvan 
zoude bekomen, maar neen, alle myne overige Poppen ftierven, waar- 

fchyn- 
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fchyn!yk om dat ik dezelven te vroeg uit d> Aarde genomen, en dus 
voor de opene Lucht had bloorgefteld; Offchoon veele Vlinder Wyfjes, 

na een poos tyd zittens, ook zonder met een Manneij: gepaard te heb. 

ben , zich voor een gedeelte van derzelver Eiëren ontlasten waar door 
men dan ten minften de gedaante, kleur, min of meerdere gefigureerd- 

heid, en manier van legging, *t zy enkeld of by Schoolen zien kan, zo 

wilden nu daarentegen deze Wyfjes alle drie, in t geheel ook niet een 

enkeld Eitje leggen , waardoor ik derzelver kleur en gedaante had kunnen 

gewaar worden, maar ftierven een voor een alledrie, om nu toch evenwel 
de gedaante en kleur der Eiëren te weeten, fneed ik een dezer Wijfjes 
open , en bevond in hetzelve zeer veele langwerpig groene Eitjes, welken 

Fig. 2. door het Microscoop gezien, zich vertoonden als Fig. 2, met flaauwe 

vlakken, donkerder als de grond kleur zelfs was, de Natuurlyke grootte 

Fig. 1. van een dezer Eiëren is afgebeeld. Fig. r. 

5. 5 

De Natuurlyke Historie van dit Infeêt , fchoon ik hetzelve, als Ei, 
Rups, Pop en Vlinder Wyfjejnu kende, had ik echter noch niet com- 
pleet, door dien my de Mannetjes Vlinders ontbraken , dit gebrek ,fchreef 

ik aan mynen zeer geëerden bovengenoemden Vriend, waarop zyn Ede- 

le de goedheid had my twee by hem uit deze zelfde foort van Poppen 

uitgekomene onbefchadigde Mannetjes Vlinders tot een Gefchenk te zens 

den, nu had ik de geheele Huishouding compleet, en ’t is dus aan de 

vriendelykheid van dezen Heer, alleen toe te fchryven, datik deze Ver=- 

handeling hebbe kunnen uitgeeven ; een van deze Mannetjes Vlinders 

Fig. 6, hebbe in zyne vliegende gedaante afgebeeld. Fig. 6, 

5. 6. 

Dat deze Vlinders maar eenmaal in het Jaar zyn, blykt uit derzelver 

Huishouding en het lange leggen als Poppen, en dat ik den Naam van 

Peere= Tak aan de Rups gegeeven hebbe, is om dat dezelve in haaren rus- 

tenden ftand, met een dor Peere-Boom- Takje , veele overeenkomst 

heeft, zich van de Bladeren dezer Boomen ten vollen geneerd, 

ElS 
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DE ETULA is de Latynfche Naam welken de Ridder Linnavs aan 
ES Re dit Infeêt, of liever aan dezen Vlinder gegeeven heeft, of 

D): Hy dit Diertje in deszelfs ftaat van Rups op de Berke - Boo- 

men gevonden en het om die reedenen den Naam van Betulg 

of Berken gegeeven heeft, kan ik niet bepaalen, ik hebbe hetzelve in 

myne dikmalige wandelingen en naarfpooringen , nimmer op de Berken 

gevonden , echter is het zeer wel mogelyk dat ook de Bladen van dezen 

Boom, der Rups tot Voedzel kunnen dienen, het is om die reedenen en 

om dat de Vlinder aan ieder van deszelfs onder Vlerken eene meer dan 

gewoone uitftekende punt heeft, als zynde het onderfchydende kenmerk 

der zogenaamde Pages, dat ik dezen Vlinder de Berke- Page noeme, 

M Den 

), 
K 
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5. 2. 

Den rgden September des Jaars 1793, ontûng ik van mynen zeer ge» 
achten Vriend den Heere D. pe Cocq VAN NeREYNEN te Deventer, tien 

Eitjes, zynde geheel wit, allen enkeld gelegd, ieder in een mik of hoek. 

je van een Takje, op de Slee- Doorn, of Slee- Pruim, afgebeeld Tas, 

XII. Fig, 1. in deszelfs natuurlyke grootte, zeer fraay om te zien waren 

dezelven door het Microscoop, vertoonende zich bynaar als Echiniten 

of Zee- Appels doch zonder Pennen, maar vol met zeer fyne Kuiltjes, 

welken ieder eenen verhevenen rand hadden, zo naar by als mogelyk was 

afgebeeld by Piz. 2. Melk wit waren dezelven ook onder deze vergroo- 

ting en zo als het fcheen zeer dìk van Schil, want dezelven eenigen Tyd 
gehad hebbende, en toevallig naar dezelven ziende met een tamelyk ver- 

groottend Glas, zag ik dat eene zogenaamde Kaas-Myt, aan een dezer 

Eitjes doende was met het af of doorvreeten der Schil, zynde hier reeds 
op een gedeelte van het Ei mede gevorderd, tot op het binnen Vlies toe „ 

’t welk noch om de Dooyer zat, toen ik deze Myt met de punt van een 

Penceel ’er afnam, zag ik by diegelegendheid, dat de Schil eene aanmer- 

kelyke dikte had. 

$. 3 

Den geheelen daarop volgenden. zeer kouden Winter, tusfchen 1798 
en 1799 over gelegen hebbende, kwamen ’er den 19 May van het laatst- 

genoemde Jaar, vier Raspjes uit eeven zo veele Eiëren te voorfchyn, en 

den volgenden Dag nog twee; zeer aartig was het om te zien het uitko» 

men dezer Diertjes uit hunne Eiëren, zy vraten namentlyk boven op juist 

in het midden van den Dop alwaar zich het groot{te kuiltje bevind, hete 

zelve open, knaagende al in de rondte dit gedeelte tot een Gat, tot dat 

hetzelve zo groot was, dat hun kleine Hoofdje daar door kon, dit ’er 

door zynde, volgde de rest van het Lyf gemaklyk achter na, blyvende 
de Dop van het Ei, voor het overige geheel ongefchonden. 

Myne 
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6. 4 

„Myne vier jonge Rupsjes, zette ik terftond op Slee - Pruime Blaadjes, 
daar zy in ’t eerst niet van fcheenen te willen vreeten , doch den volgen: 
den Dag, zag ik dat zy dit evenwel deeden; Met genoegzaam alle Rup- 

fen, welken in ’t Voorjaar uit derzelver Eiëren komen is dit zo, dat zy 

niet terftond aan ’t vreeten gaan, zo dra zy gekipt zyn, maar eerst nog 

een Tydlang op en over hun wezentlyk Voedzel over kruipen offchoon 

zy dit hebben als ging hen dit in ’t geheel niet aan, dit komt zekerlyk 

daarvan daan, om dat zy door de Moeder Vlinder, als.Eiëren voor het » 

begin van den Winter gelegd zyn, niet aan de Bladen van het hun eigen 
zynde Gewas, maar aan de Takken of Stammen der Boomen waar op zy 

“Huis behooren, of ook wel dikmaals aan geheel andere zaaken als by 
voorbeeld Muuren, Schuttingen enz. dus zy uit de Eiëren komende, dik- 

maals noch lang moeten vasten, voor en aleer zy het hun eigenzynde 

Voedzel gevonden hebben ; wederom een bewys eener alles regeerende 

Voorzienigheid, die dezen en andere jonge Diertjes krachten geefd, een 

Tyd lang, en wel kort na hunne geboorte Voedzel te kunnen ontbeeren , 

dewyl hunne omftandigheden zulks vereifchen. De jonge Rupsjes wa- 
ren grys van kleur, met koolzwarte Hoofdjes en met tamelyke lange 

Hairtjes voorzien, gelykende toen in ’t geheel niet naar Rupfen, waar: 

uit Dag Vlinders zouden voortkoomen , behalven hunne ongemeene 
traagheid en langzaamheid in 't voortkruipen , want dit fchynt toch eene 

tamelyk algemeene eigen{chap te zyn, van alle Dag - Vlinder Rupfen van 
de Tweede Bende, Den zr Juny, dus reeds elf Dagen na dat zy uitde 
Eiëren waren gekomen, en zo ’t fcheen naby derzelver eerste verwisfe« 

ling van Huid kwamen, begon men duidelyker te kunnen zien, dat het 

Dag- Vlinder Rupfen waren. Den ro Juny hadden zy zich reeds voor 

de tweede maal verveld, derzelver kleur was toen: een licht geelachtig 

groen; Dewyl ik nog van den een, nog van den anderen, eenig afge- 

ftroopt Vel gevonden hebbe, befluit ik hieruit dat zy terfsond na de 

vervelling het afgeftroopte Vel geheel opvreeten. Den go Juny en 1 Ju- 

ly, waren zy allen volwasfen, zynde zekerlyk in dien tusfchen Tyd van 

den ro Juny, tot den laatften dier Maand, nog eens, zo niet nog twee: 

gaaalen van Huid verwisfeld, want indien zy nog twee keeren in dien 
Ma Tyd 
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Tyd verveld zyn, is bet noch maar vier maalen in 'c geheel geweest, en 
dic getal van vervellingen ondergaan de meeste Rupfen. Toen myne 

Rupfen zich volwasfen en dus in haare grootfte fchoonheid bevonden, 

waren zy allen niet eeven groot, zynde de eene wel iets grootter als de 

andere, dit kwam zekerlyk of door ’t verfchil der aanftaande Sexe of 

door eenige andere omftandigheid, eene der grootften is afgebeeld 

Fig. 3. Fig. 3. 

% 5. 

Den 2 July, begonnen twee van myne Rupfen, derzelver fchoone groe: 

ne kleur te verliezen en wierden paarschachtig , begonnen ook eenige 

Draaden te fpinnen, als wilden zy een aanftaande Verblyf vervaardigen 

hierop maakten zy zich haar eigen achter of Staart-Einde, door middel 
van ecnig Spinfel vast, en noch daar en boven, eeven als andere Dag- 

Vlinder Rupfen der Tweede- Bende, ook eenen Band of Draad om het 

Lyf, doch deze was by zommigen zo dun, dat dezelve genoegzaam niet 
gezien kon worden; Den 5 July, dus maar drie Dagen na het vast ma- 

Fig. 4 ken der Rups, veranderde dezelve in eene Pop, afgebeeld Fig. 4. den 

zden daaraan volgende des morgends, veranderde eenetweede Rups insgee 
Fig. s. lyks in een Popje, by Fig. 5. afgeteekend zynde zwarter als het eerfte, 

het afgeftroopte Rupfen- Vel, bleef aan het Staart- Einde van de meeste 

Popjes zitten, gelyk de af beeldingen zulks doen zien. 

$. 6 

Vier Weeken, na het veranderen der eerlte Rups ineen Popje, kwam 
uit hetzelve de Vlinder te voorfchyn, namentlyk den 4 August, den 

Gden en 7den en vervolgends, kwamen ook de overigen uit, voor dat de 

Vlinders zich zouden ontzwachtelen, wierden de Popjes genoegzaam zwart 

ie van kleur, Fig. 6,en 7. vertoonen de Vlinders in hunn enrustenden (tand, 

ee “_en dus ook tegelyk de onderzyde der Vlerken, daarentegen doed Fig. 38 

8 ed en 9. derzelver vliegende gedaante en teffens de boven zyden der Vleugels 
zien, 

lS 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 
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DERTIENDE VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS, 

van het TwrEEpE GeziN der ErrsTE BENDE. 

DE GROEN-VLAK-VLINDER. 

P, III Tab, XII, 

5.1. 

NP xyacantha of Berberis, of Haage-Doorn, zyn de Gewas- 

B fen waarvan de Ridder Linneus den Naam van dezen 

9 Vlinder ontleend heeft , noemende denzelven Osyacanthe , 

naar alle gedachten heeft Hy de Rupfen, waaruit deze Vlin- 

ders voortkomen op genoemde verfchillende Planten gevonden, en de- 

wyl dezelven beiden in ’t Latyn den genoemden Naam van Oxyacantha 
draagen , ook den Vlinder daar naar genoemd , doch dewyl ik deze Rup- 

fen nooit daarop gevonden hebbe, de Vlinder daarentegen in afwyking 

van zeer veele, ja verre de meeste andere Vlinders, groene Vlakjes en 

Stippen in deszelfs boven- Vlerken heeft, zo noeme ik denzelven de 

Groene Vlak- Vlinder, 

ES 

Door mynen zeer geëerden en in dit Werk reeds meergenoemden 

Vriend, den Apothecar W‚ D. V. pe Graar te Enkhuyfen, wien ik my- 
N ue 
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ne dankbaarheid hiervoor opentlyk betuige, ben ik in ftaat gefteld ge- 

worden , de geheele huishouding van dit fraaije Infeét, den Lief hebberen 
van Gods Wonderen in de minstgeacht{te Schepfelen mede te deelen, ik 

ortfing van genoemden Heer in de Maand August des Jaars 1793, drie 

Poppen, van Rupfen, welken zyn Edele in ’t begin der maand Jany, aan 

de onderzyden van de met Mosch begroeïde Appel- en Peere- Boom- Take 

ken gevonden had, met welker kleur zy veele overeenkomst hadden; uit 
deze my toegezondene Poppen, kwamen eerlang ook de Vlinders, zynde 

twee Wyfjesen een Mannetje, ik zette dezelven alle drie by,elkander „ 

op hoop dat dezelven paaren zouden, na niet lang gezeten te hebben „ 

begonnen de Wyfjes hunne Eiëren te leggen, waarin zy zeer mild wa- 

ren, zo dat ik een goed aantal van dezelven bekwam, doch allen enkeld: 
en niet in fchoolen gelegd, in derzelver Natuurlyke groote afgebeeld, 

in Tab. XIIL Fig. 1. daarentegen door eene tamelyk fterke vergrooting „ 

Fig. 1. Fig. 2, 3. zynde het eerfte genoegzaam recht van boven, het andere 
Fi 
Er B: daarentegen meerder op zyde te zien, of nu deze Eiëren bevrucht zoue 

den zyn, ja, dan neen, dit wist ik niet, echter, dewyl dezelven lang 

na dat zy gelegd waren, hunne volkomene gedaante zonder intedroogen 

behielden, en ook aldus den geheelen ftrengen Winter door, zonder 
eenige verandering leggen bleeven , twyfelde ik geenstins langer, of 

dezelven zouden wel bevrucht zyn. 

5 s 
In myne verwachting welke ik had, dat deze Eiëren wel bevrucht zou 

den zyn, door dien zy zo gaaf en wel zonder intedroogen, den geheelen 

Winter overbleeven , wierd ik ook niet te leur gefteld, maar de uitkomst 

bewaarheden hetzelve, want den 2 May des volgenden Jaars 1799, daar 

naar ziende (hoewel ik ’er alle Dagen naar zag) vond ik drie noch geheel 
jonge Rupsjes in de Doos kruipen, waarin ik deze Eitjes bewaarde, en. 

welke Rupsjes, dus des Nachts te voorén waren uitgekomen, derzelver 

kleur was donker bruin, fpannende met tien Pooten „ doch mer een fterls 
vergrootend Glas, kon men zien, dat "er noch zes middel of Buik Pooten 
zouden bykomen, de ledige Eiër- Doppen, lieten alle myne Rupsjes zits 

ten, dus een bewys dat zy dezelven niet, zo als vecle andere Rupfen- 
doen, opvreeten, ik gaf myne jonge Rupsjes terftond eenige Takjes van 

een Peere- boom , waaraan eenige Blad- Knoppen zaten, want Bladen 

waren. 

4 
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waren ’er noch niet, en befpeurde ook kort daar na, dat zy aan deze 

Blad- Knopjes begonnen te vreeten; Nadat in de vrye Lucht, de Knop- 

pen aan de Boomen zich meer en meer ontwikkelden, en Bladen voort- 

bragten, zo konde ik ook myne Rupsfen hoe langer hoe meerder en be- 

ter van dezelven voorzien , ’t welk van dat gevolg was, dat de eerst 

uit de Eiëren gekomenen den 11 May, dus negen Dagen na dat zy ge- 

kipt waren, voor de eerftemaal wervelden, vertoohende zich toen als 

Fig. 4 wanneer zy het gebruik van alle hunne zestien Pooten reeds vol- Fig. 4 

komen hadden. Den aoften en ouften May, waren veelen daarvan reeds 
tweemaal van Huid verwisfeld, en hadden toen de gedaante , groote 

en kleur bereikt als Fig. 5., verder voortvaarende met het vreeten van Fig. 5. 

de Peere- Boom- Bladen, wierden zy hoe langer hoe meer volwasfen, zo 
dat de meesten myner Rupfen, in ’t begin van Juny reeds viermaal ver- 

veld waren, en zo als t my voorkwam hunne laatfte Huid hadden, toen 

meer als voorheen , kwam op eene verbazende wyze de Iterfte onder 

deze Dieren, en wel allen aan eenen loop of dunnen afgang; By gele- 

gendheid dat ik te Enkhuifen was, verhaalde ik dit aan mynen bovenge- 

noemden Vriend, van wien ik de eerfte Poppen had prefent ontfangen, 
waarop zyn Ed: zeide, dat dit Hem ook met zyne Rupfen aldus gegaan 

was, maar teffens bemerkt had, dat zy dit minder onderhevig waren , 

by * vreeten van Appel- als van Peere- Boom Bladen , hier nu hebbe ik 

zelfs geene gelegendheid gehad, ’er de proef van te kunnen neemen. De 

volwasfene Rupfen, waren de meesten van groote, gedaante en kleur 

als Fig. 6, hoewel er ook eenigen onder waren, donkerer van kleur, Fig. 6, 

deze donkeren inzonderheid, hadden veele overeenkomst met de Takken 

der Peere- Boomen, waaraan zy zaten, 

6. 4 

De voordeeligften dezer Rupfen, en die ook volkomen volwasfen 

waren , begaven zich den geen roden Juny in de Aarde, welke ik in 

hun verbiyf gegeeven had, om in dezelve tot Poppen te veranderen, 

zy maakten zich hier in, een uit duizende Aard- Korrels te zaamen ge- 

fponnen tamelyk vast verblyf , afgebeeld Fig. 7. hetzelve, als bynaar half pig, 5, 

opengefneden vertoond zynde, doet ook teffens de daarin leggende Pop 

zien; Eer deze Rupfen in dit van Aarde gemaakte Spinfel tot Pop vere 

N 2 anderen , 
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Fig. 8. 
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anderen , verloopt 'er al een geruimen en meer dan by anderen gewoo= 

nen Tyd, dat zy noch in den Staat van Rups leggen blyven, want myn 

meergenoemden Vriend, fchreef my in eenen Brief, dat Hy een Spinfel 

dezer Rupfen, uit de Aarde genomen had, na dat het reeds vier wees 

ken te vooren vervaardigd was geweest, dit had zyn Ed: geopend, om 

te zien of de Rups in hetzelve reeds tot Pop veranderd was, ja, dan 

neen, maar bevond , dat zy noch onveranderd in hetzelve lag, ik heb 

fchryft zyn Ed: „deze Rups vervolgens van Tyd tot Tyd waargenoe 

‚> men, en werd met de zevende Week na de infpinning gewaar, dat 

„ zy een Popje geworden was.” 

% 5. 

Den 12 O@tober daaraanvolgende, kwam uit myne Poppen de eerfte 

Vlinder te voorfchyn, hebbende dus omtrent twintig Weeken na de ine 
fpinning onder de Aarde geweest; In eene vliegende gedaante is de eene 

Vlinder afgebeeld Fig. 9., om daar door te beter deszelfs onder-Vleugels 
te kunnen zien, daarentegen in eene loopende, de onderfte Vlinder, 
Fig. 8. Men heeft onder deze Vlinders, welken op derzelver boven= 

Vleugels, behalven de voornaamfte groene Vlakken, die ook op deze _ 

Afbeeldingen naar de Natuurlyke Voorwerpen zyn naargevolgd, noch 

met veele fyne groene Stippen en Spatten als bezaaid zyn, doch welken 

in eene Afbeelding niet naauwkeurig genoeg kunnen aangeweezen wor- 
den. Onder de Mannetjes en Wyfjes, hebbe ik geen uiterlyk kenmerk 

kunnen gewaar worden, als de meerdere of mindere dikte van het Lyf, 
zynde dat der eerften dunder , maar meerder gepluimd van achteren, dan 

dat der Wyfjes, 't welk dikker, en van achteren fpitzer of puntiger is, 

Dat dit Infect, als Rups, en ook naderhand als Vlinder, zich maar eene 

maal in het Jaar vertoond, kan men uit de hier voorafgaande Befchrye 
ving zeer licht opmaaken, 

LAM LL 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 
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DERDE DEEL 
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_ VEERTIENDE VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS, 

eb bet TWEEDE GEZIN de ErRrsTE BENDE. 

DE KRUISEMUNT-VLINDER. 

P. II, Tab, XIV. 

Sr 

Wok de fterke reuk van de Mentha rotundifolia en Mentha arvenfis , 

B of Veld-munte, Kruis en Munt, is niet affchrikkende voor 

dit foort van Rupfen, om zich met derzelver Bladen te 

voeden, hoewel het fchynd dat dit Infeêt als Rups, zich van meerdere 

Kruiden tot voedfel bediend, dan maar alleen van de Kruifemunt, ech: 

ter hebbe ik dezelven daarmede gevoed en tot de verandering toe groot 

gebragt, om welke redenen ik ook den daaruit voortgekomenen Vlin- 

der „de Aruifemunt-Wlinder noeme. Linneus heeft denzelven den Naam 

Oleracca gegeeven. 

O gj. 2 
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$. 2. 

In ’t laatst van de Maand August des Jaars 17983, ontfing ik van ze- 

keren my zeer waarden Vriend, eenige van dit foort Rupfen, meest 

volwasfen, dus in derzelver laatite Vel, zommigen van hun waren van 

eene fchoone groene kleur, gelyk de naar ’t leeven getekende Afbeel- 

Ki ding Fig. 3. op Tab. XIV. doed zien, zynde met eenige fyne zwarte Stips 

Fig. 3.jes als bezaaid, anderen daarentegen hadden eene naar’t bruine trek- 

kende kleur, welke inzonderheid over den Rug plaats vond, zynde daar- 

Fig. 4 entegen de Buik vuil groen, gelyk Fig. 4., allen hadden zy eene fchoo- 

ne geele Streep ter wederzyde van * Lyf, lopende over alle de Gele- 

dingen heen van den Kop af, tot aan het uiterfte einde van den Staart 

toe, Vier van de my toegezondene Rupfen, kroopen in het vogtige 

Zand, ’t welk ik hun gegeeven had, den 5ten en den September, en 

maakten zich in hetzelve door middel van eenig Spinfel een Verblyf, 

om daarin tot Poppen te veranderen, zodanig eene Pop, in een door de 

Fig. 5. Rups vervaardigd Zand- Spinfel, is afgebeeld Fig. 5. Dz Poppen hade 

den een zeer donker braïne naar ’t zwarte hellende kleur, gelyk de af- 

beelding zulks insgelyks doed zien, 

$. 3 4 

Als Poppen bleeven zy den geheelen Winter over leggen , tot in het 

daaraan volgende Jaar, in 't midden van den Zoomer, want het was den 

27ften Juny van ’t gepasfeerde Jaar, dat de eerste Vlinder uit deszelfs 

Pop te voorfchyn kwam, vervolgends kwamen ook de overigen, den 

eenen na den anderen , uit derzelver naauwen Kerker uit, In eene loo« 

Fig. 6, pende geflalte, hebbe dezen Vlinder afgebeeld Fig. 6, daarentegen in 

Fig. z‚eene vliegende gedaante, dus met uitgefpreide Vleugels, by Fig. 7. Dat 

de 
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de eene Vlinder, donkerder van kleur is als de andere, vind niet alleen 

by deze, maar ook by alle overige foorten van Vlinders plaats. 

5e 
‚Na dat alle myne Vlinders uit derzelver Poppen gekomen waren, 

zette ik dezelve allen byeen, in hoope, dat, indien 'er Mannetjes en 

Woyfjes by elkanderen waren, zy alsdan wel zouden willen paaren en 

vervolgends bevruchte Eiëren leggen , en dewyl ik wel zes of zeven 

Vlinders had, dacht ik zullen ’er wel meer als een Wyfje onder zyn, 

want aan het uiterlyke aanzien kon men de twee verfchillende Sexen 

niet gemaklyk van elkander onderfcheiden ,-derhalven , meer dan een 

Wyfje zynde, moesten alle de overigen. Mannetjes wezen, en dezen 

paarende, zal ik eene menigte Eiëren bekomen, maar dit wilde niet ge« 

lukken, want ik vond in de groote Doos, waarin zy waren, niet meer k 

als maar acht of tien enkeld gelegde Eitjes, in derzelver natuurlyke 

grooud afgebeeld Fig. r., zynde geheel groen van kleur, doch door het Fig. 1, 

“Microscoop Been was is hunne ki kleur veel fchoonder ‚dan met het onge 

wapende Oo8S Neffens zag men ook derzelver geribdheld van boven 

naar beneden, benevens de zeer flaauwe dwarsbandjes, welk ‘een en an- 

der men duidÁyk zien kan aan Fig. 2. Dewyl ik gaarne meerder Eiëren Fig. 2. 

wenschte te hebben ‚ behield ik myne Vlinders zo lang in *t leeven als 

ik kon, dit deed ik door hun fchoon Water te zuigen te geeven, hier 

mede bleeven zy ook in % leeven, tot den roden July toe, dus dertien 

Dagen lang, intusfchen waren reeds den glen July , de Rupsjes uit 

hunne Eiëren gekomen , ik zette dezelven terftond op Kruizemunt , 

waarvan Zy ook voorts begonnen te vreeten, de jonge Rupsjes waren 

graauw van kleur , met zwarte Stippen, en hielden zich bepaald aan 

de onderzyden der Bladen op, vreetende in dezelven eerst kleine en 

vervolgends grootte Gaten. Den rsdeen 16ten July, vervelden zy voor 

Oz de 
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de eerftemaal, dertien Dagen ter na, namentlyk den 28îten, en egîten 

Jaly, voor de tweede keer. Den aden en gden August, zaten zy-op de 

derde vervelling, dus maar zeer kort na de voorgaande, en den 7den 

en Sften August, waren de voorfpoedigften reeds voor de vierdemaal van 

Huid verwisfeld , (mede zeer fpoedig in vergelyking van de tweede ver- 

velling) ’t welk ook bleek hunne laatfte verandering van Vel te zyn, 

want hierna wierden zy volwasfen, en waren toen eeven zulke fchoone 

Fis. re Rupfen, als derzelver Voor- Ouders, afgebeeld Fig 3 en 4, 

B: Toen een der Wyfjes dood was, {need ik hetzeive open , en vond 

daar in niet meer, als maar een enkeld, geheel groen Ei, ’t welk door 

’ Microscoop gezien, genoegzaam geheel ongefigureerd was, of dit nu 

tot oorzaak had , dat men deszelfs gefigureerdheid niet zien konde door 

den omringenden Slym, dan of het daar van daan kwam, dat het noch 

niet door de Moeder- Vlinder gelegd was geworden, kan ik met geené 

zekerheid bepaalen. 
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VYFTIENDE VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS, 

van bet TweEEDeE GerziN der EERSTE BENDE. 

De KUIF- VLINDER. 

P. III Tab, XV. 

ì 5 

eenen Naam voor dezen Vlinder in ’t Nederduitsch my be- 

\ kend zynde, welke eenige betrekking heeft op deszelfs uiter: 

lyke gedaante, zo waage ik het om denzelven de Kuif- Vlinder 

te noemen, om reedenen van deszelfs hoogen en aanzienlyken Kuif, of 

Kapje , welke Hy vooraan op het Borst{tuk , achter den Kop, heeft; 

De Ridder Linneus, noemd dezen Vlinder Verbasci , uit hoofde dat 

dit Infeêt in den ftaat van Rups, wel gevonden word op het Wolles 

Kruid, in ’t Latyn Verbascum geheeten, doch dewyl het my voorkomt, 

B lie- 
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liever eenen Vlinder, naar eene denzelven alleen en by uitzondering van an- 

deren eigen zynde gedaante ‚of eigenfchap , zo veel als mogelyk iste noemen , 

en niet naar bet Gewas of Kruid, daar dezelve noch Rups zynde op gevon= 

den word, door dien veeltijds verfchillende foorten van Rupfen, opeen en 

hetzelfde Boom of Plant- Gewas, zich bevinden, zo is dunkt mij ver- 

kieslyker, wanneer men het aldus verkrygen kan, eenen Naam, naar eene 

of andere in ’t Oog lopende byzondere gedaante, of byzondere kleur of 

cigenfchap te geeven. 

5. 2. 

Omtrent twee Jaaren geleeden, namentlyk den 15ten July 1799 , werdenì 

my ‚ door een voornaam Lief hebber der Infe&ten , en kenner der Natuur= 

lyke Hiftorie (wien ik myne dankbaarheid hier voor opentlyk betuige) pre- 

fent gedaan eenige van deze Rupfen, door zyn Wel Edele gevonden in - 

deszelfs Thuin, buiten Haarlem ‚op eene foort van Wolle - Kruid ‚ naament. 

Iykop het Verbascum Lychnitis, *t wêlk niet het ordindre Wolle-Kruid is 5 

dewyl dit in ’t Latyn genoemd wordt Werbascum Thapfus maar eene andere 

foort, op het eerstgenoemde, aasden zy alleen op de Bloemen en Stengen, 

en zo lang de Voorraad duurde , welke deze Heer de goedheid had my byde 

Rupfente zenden, gaf ik Hun dezelve, maar die genuttigd zynde, gaf ik 

Hun het hier nevens afgebeelde Kruid, welkers Bladen zy zich ook wel 

fmaakenlieten ; Toen ik de Rupfen ontfing, waren dezelven noch niet vol- 

4 komen volwasfen, echter duurde het niet veel Dagen meer, of zy vere 

Ti. _ kreegen-derzelver grootfte fraayheid , eene dusdanig volwasfene Rups 
AP. on 

Fig. 4. hebbe afgebeeld Jab. XV, Fig. 4e S 3. 
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Toen myne Rupfen volwasfen waren , begaven zy zich onder de opper- 

vlakte der Aarde, welke ik in Hun Verblyf gedaan had, en vervaardig- 

den zich in dezelve, een geheel van Aard en Zand-Korrels, dicht en 

vast langwerpig Spinfel, om in hetzelve tot Poppen te veranderen, een 

dusdanig Aard- Verblyf, geopend zynde ziet men Fig. 5. waardoor Fig. 5- 

men ook te gelyk de daarin befloten zynde Pop, op den Rug kan zien leg- 

gen, doch om dezelve nog duidelyker te zien, hebbe haar ook als buiten 

het Spinfel op zyde leggende afgebeeld Fig 6. waardoor men nu ook be. Fig. 6. 

ter de fterk over het onder Lyf, overfteekende punten der Vleugel- 

Scheden, ziet, 't welk men aan zeer weinig Vlinder-Poppen, op derge- . 

lyke wyze vind, 

Sa 

‚Myne Poppen bleeven van de Maand July af, noch dien Zomer, en 

den geheelen daarop volgenden Winter , over leggen tot in de Maand 

May.des Jaars 1800, wanneer de Vlinders, eerst uit dezelven te voorfchyn 

kwamen; Deze Vlinders, eene fchoone bruine kleur hebbende op derzels 

ver boven Vleugels, zyn bovendien zeer aardig met fyne ftreepen en 

teekeningen vercierd , in eene loopende geftalte, en teffens op zyde te 

zien, hebbe een van dezelven afgebeeld Fig. 8. in deze gedaante ziet Fig. 8 

men nu duidelyker als in de bovenfte vliegende by Fig. 7. het Kapje, Fig- 7. 

op des Vlinders voorfte gedeelte van het Borstftuk, naar ’t welk ik dit 

Infe& ook genvemd hebbe, de vliegende gedaante in tegendeel, doed 

P 2 ons 
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ons deszelfs onder Vleugels, volkomen zien, en ook te gelyk de dikte _ 

van het Lyf, ‘t welk aan dat der Mannetjes Vlinders, dunder is, zynde 

het eenige kenmerk ‚waaraan de Wyfjes, van de Mannetjes, van dit foort 

te onderfcheiden zyn, want de Sprieten of Voel - Hoorens, zyn in byde 

geflachten, eeven dun, en leveren dus geen onderfcheidend kenmerk op. 

| 6: be 

Dewyl ik alle myne Vlinders by een zette, paarden de byde Geflachten 

met elkander, waarop de Wyfjes zich van haare Eiëren ontlasteden, 

leggende dezelven allen enkeld, niet by Schoolen , een dus enkeld geà 

Fig. 1. legd Ei, hebbe in deszelfs natuurlykegrootteafgebeeld Fig. 1. daarentegen 

Fig. 2. door het Microscoop, met eene vry fterke vergrooting, by Fig. 2. weinie 

ge Dagen na deze Eiëren gelegd waren , kwamen de jonge Rupsjes ’er 

uit voort, afgetekend Fig. 3. Door een vergrootend Glas, kon men reeds 

aan deze noch zeer jonge Rupsjes zien , dat dezelven ouder wordende, 

met verfchillende kleuren zouden pronken, gaarne had ik dezelven ook 

groot gefokt, om daardoor te kunnen waarnemen, hoe veele maalen des 

zelven zouden vervellen niet alleen, maar ook of zy by iedere Huid ver- 

wisfeling, eenige verandering van kleur als anderszints, onderhevig wa- 

ren, maar door gebrek van goed en toereikend Voeder zyn ze allen ge 

ftorven. 

T° Xa 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 
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ZESTIENDE VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS, 

wan bet TwreDeE GeziN der ErrsTe BENDE, 

HET BONTE SCHAAPJE. 

P. HI, Tab, XVL 

5.r 

fn % Eerfte Deels Vierde Stuk pag. 93. Tab. XXIII. van dit 

A4 Werk, hebbe ik eene Rupsen Vlinder afgebeeld en befchree- 

(3 wen, aldaar genoemd het Schaapje, het tegenwoordig Voor- 

werp, behoord niet minder onder dit zelfde Gezin en Bende, 

en is eeven zo eene foort van Rups, als de eerst befchreevene, uitge= 

nomen dat onze tegenwoordige zeeven of acht roode Bosfen Haair heeft, 

zynde de overigen allen geel, integendeel is de eerfte geheel wit een 
weinig naar °t groene trekkende en om dat deze onze Rups met geel 

en rood vercierd is, noeme ik dezelve het bonte Schaapje. In het IVde 

Deel van Rofels Infeen Belustigung, uitgegeven door deszelfs Schoonzoon 
en opvolger KLEEMANN, is op de IVde Jap. de 5de Fig. eene Rups 

afgebeeld, dewelke zekerlijk dezelfde zal verbeelden als ons voorhan- 
Q b EEA ET dn 

il 
acts 
jen 



Tub. 
XVI. 
Fig. 1. 
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den zynde Voorwerp, doch welke afbeelding aldaar veel. te (Eyf is, 
fchynende de Haair- Bosjes wel allen als uic puntig te zaamen gezo= 

gene Penfeelen te beftaan, * welk in het nataurlyke Voorwerp zo 

niet is, maar integendeel veel losfer, gelyk de tegenwoordige af beel- 

ding Tab. XVI, Fig. 1. doed zien. Men zoude volgens de afbeelding 

by Roser deze Rups, onder het Soort der Borstel- Rupfeén kunnen 

rekenen , doch daar dit in het natuurlyke Voorwerp zo niet is, maar 

integendeel de roode Bosjes Haairen, onder de overige geelen, welken 

over het geheele Lichaam der Rups zich bevinden, niet afgezonderd ge- 

noeg en op zich zelfs ftaande zyn, gelyk in andere Borstel- Rupsfen, zo 

kan ons tegenwoordig Voorwerp onder geene anderen als onder de ruig 

Haairigen gerekend worden, gelyk de Beer, het Schaapje en meer ande- 

ren. In het Werk van KrLEEMANN, namentlyk in zyne Beyträge zur 

Natur oder Infecten gefchichte pag. 149. is de Befchryving en- afbeelding 
gegeeven van onze Rups, en welke aldaar door gemelden Schryver 

eene Borstel- Rups genoemd word. Indien de daarby gevoegde af- 

beeldingen 7ab, XVII. Fig. 1, 2. volkomen met de Natuur overeen 

kwamen , zoude ik ‘er ook niets tegen hebben, tegen den Naam van 
Borstel Rups, doch in hoe verre dezelven der Natuure' getrouw zyn s- 

laat ik aan het onzydig vordeel over van diegeenen, welken dit Voor- 

werp leevend gezien hebben, de onderfeîteiding van de hooge roode 

kleur der zeeven of acht Bosjes Haairen is het alleen maar, welke ’er 
eenigzints eene Borstelachtigheid zoude aan fchijnen te geeven, maar 

geentzins. de gefteldheid der Haairen zelfs „ want om eene Borstel- Rups 

te weezen , moet de plaatzing en gedaante daarvan zyn, als by voor- 

beeld in dit Werk in het Eerfte Deel, Vierde Stuk, Tab. XVII. Tweede 

Deel Vierde Stuk, Tab, XVII, XVIII, XXIII. en Derde Deel Tab, L 
dit zyn zogenaamde Borstel of Schuiër Rupfen. Het în myn zfte Deel 

Vierde Stuk 7ab. XXIII, befchreevene Voorwerp, aldaar genoemd 
Schaapje, noemd de Ridder Linneus, Leporina, maar of Hy onze te- 

genwoordige Rups en Vlinder ook benaemd heeft, is my niet bekend: 

5e. 

De eerste dezer Rupfen, ben ik machtig geworden den 6 len September 

1794, dezelve werd my ten gefchenke aangeboden door den Heere Pa. 
Hoos 
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HooGENHUYSEN Junior, wien ik myne dankbaarheid hier voor 

opentlyk betuige, de Rups was daags te vooren door genoemden Heer 

gevonden alhier in Amfterdam, in den Tuin achter zyn Huis, onder 

een Linde- en Kastanje- Boom, terzyden eene Ypen Haage of Heining, 
zo dra ik dezelve bekwam, gaf ik haar aanftonds van deze drie verfchile 

Jende Boomen eenige Bladen, om te zien of zy hier van noch vreeten 

wilde, maar noch van het eene noch van het andere, werd door haar 

het minfte gebruikt, integendeel liep zy over alle de Bladen eeven- on= 
verfchillig heen, tot dat zy eindelyk om zo te fpreeken naar genoegen 

eene bekwaame plaats om zich intefpinnen, gevonden had, verkiezende 

hiertoe een verlept Blad, in hetwelk zy zich een roodachtig Spinfel 

vervaardigde, om in hetzelve tot Pop te veranderen en den aannade- 

renden Winter te kunnen doorftaan, dit Spinfel, hebbe afgebeeld Fig, 2, Fig. 2e 

en de Pop als uit hetzelve genomen Fig. 3. Na dat deze Rups, tot een Fig. 3. 

volmaakten Vlinder veranderd was, welke het Jaar daaraan volgende 

namentlyk in 1795 uit zyne Pop kwam, ontâng ik van eenen anderen 

goeden Vriend, insgelyks in de Maand September des Jaars 1798, twee 

van deze Rupfen, beide door Hem gevonden in zynen Tuin alhier, on- 

der eenen wilden Kastanjen Boom, een van deze twee Rupfen, liet zich 

by my noch eenigen Dagen, de Bladen der wilde Kastanje Boomen zeer 

wel fmaaken, maar -begaf zich. toen tusfchen dezelven „ om. zich inte- 

fpinnen; De andere Rups wilde niets meer vreeten, zekerlyk om dat 

dezelve ter infpinning reeds te verre heen was, want de fchoone geele 

en roode kleur der Haairen was reeds veranderd in eene algemeene 

bruine rosachtige verwe „ bynaar als die van het Spinfel, hoewel iets 
fchoonder, 

$. 5 

Met geduld wachte ik den Tyd af, dat myne Vlinders uit derzelver 

Poppen en Spinfels zouden uitkomen, ook wist ik niet zeker of de Rup= 
fen in hun Verblyfewel tot Poppen veranderd waren, of in dezelven 

geftorven, en de Spinfels open te fnyden, om myne nieuwsgierigheid 

te voldoen , oordeelde ik niet raadzaam te zyn, dewyl dikmaals de 

Vlinders met kreupele Vlerken blyven, wanneer men hunne Poppen uic 

de Aarde, of uit derzelver Spinfels vooraf uitgenomen heeft, ik liet 
Qz2 dus 
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dus het eene en andere blyven zo als het was, afwachtende wat 'er van 
worden zoude, deze myne verwachting werd ook niet te leur gefteld, 

want in den daaraan volgenden Voor- Zomer, kwamen de fraai gete- 

kende Vlinders uit hunne Poppen en Spinfels onbefchadigd te voor= 

fchyn, zynde door ieder Spinfel een gat als doorgeboord, waaruit de 

Vlinder dus in de vryheid kwam , deze Spinfels , naderhand openfnye 

dende , waren de Poppen eeven als andere Poppen , behoorlyk ge- 

fpleeten. 

Peep te re ii 

5. 4 

Fig. a. De afbeelding der Vlinders, ziet men Fig. 4 en 5., de onderfte, welke 

Sin eene loopende gedaante is, bevind zich iets blaauwachtiger van 
grondkleur als de bovenfte vliegende Fig. 5 ‚ deze daarentegen is over 

het geheel, meer naar ’t bruine trekkende. Eiëren hebbe ik van deze 

Vlinders niet kunnen bekomen , en hebbe dezelven ook vooraf, noch 

naderhand , tot noch toe nimmer niet gezien, mogt het my gebeuren, 

dat ik te eeniger tyd een of meer van dezelven, onder het gezicht bee 

kwam, zal ik niet in gebreke blyven, eene afbeelding daarvan, by de 

eene of andere Verhandeling, welke ik noch hoope uittegeeven (zo God 
my leeven en gezondheid fchenkt) mede te deelen. 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 
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DERDE DEEL 

ZEVENTIENDE eN ACHTTIENDE 

VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS, 

van bet Eerste Gezin der Eersre BENDE. 

DE OLYFANT-VLINDER 

P. IIL Tab, XVII, en XVIII, 

5 r 

Se lyfant Vlinder, is de Naam, waarby dit tegenwoordig Voore 

2 werp door veele Infeten Liefhebbers alhier onderfchy- 

den word van andere Vlinders; Deze benaaming hoe oncigen 

dezelve ook in den eerften opflag fchyne moge, heeft zynen Oorfprong , 

eigentlyk niet ontleend van dit Infect in zynen laatften ftaat als Vlinder, 

R maar 
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maar wel van deszelfs tweeden {taat, namentlyk in dien van Rups, 

want deze, derzelver voorfte vyf ringen of geledingen zeer kunnende 

uitrekken en ook wederom in een doen krimpen , maakt of vertoond, 

dit in't eerfte geval, als of het Dier eenen zeer langen Hals of Snuic 

had, eenige overeenkomst hebbende , met den Snuit eenes Olyfants. 

De Ridder Linneus, noemd dit Infet Elpenor, zynde wolgens Ovi- 

dius, de naam van den Gezel van Ulysfic; De Heer A. J. Roszr, 

die dit Infet ook afgebeeld en befchreeven heeft, in zyn Eerfte Deel 

der Infeften Belustigung, noemd hetzelve aldaar, die grosfe ge/chwänzte 

und gefpiegelse Weinraupe. 

{a 

Reeds voor veele Jaaren, is my dit Infet, ao wel in zynen Rupfêr,, 

als Vlinderftaat, bekend geweest , doch deszelfs geheele Fuidondiag vi 

als toen niet hebbende kunnen waarnemen , door tusfchenkomende om-- 

ftandigheden, is dus de befchryving van deze vreemde Rups, en dese 

zelfs in allen opzichte zeer fraayen Vlinder, ook achterwege geblee- 

ven, maar nu ìn het gepasfeerde Jaar 13oo den 9 September, van den 

Heere Dotor Martinus van Marum te Hoarlem, (wien ik myne 

dankbaarheid hier voor opentlyk betuige, gelyk ook allen Liefhebberen , 

welke met hunne goedgunstige Bydraagen my verëeren) prefent ontfan- 

gen hebbende eene dergelyke Rups, naar dewelke de Afbeelding op 

Tab. 
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Tab. XVII Fig: 2. vervaardigd is, kwam ik wederom in de gelegend* del d 

heid, waarneemingen wegens den verderen levensloop van dit Infeêt te Fig. 2. 

kunnen maaken, welken ik nu zal mededeelen. Ruim drie Jaaren ge- 

Jeeden, ontfing ik van den Heere J. P. A Rory, groot Liefhebber der 

Natuurlyke Historie en kenner der Infeëten, alhier te Amfleldam woo- 

pende, eenige leevende Poppen van dit ons tegenwoordig Voorwerp, ik 

bewaarde dezelven zorgvuldig tot het daaraan volgende Jaar, om, wane 

neer de Vlinders uit hunne Poppen uitkwamen, dezelven alsdan by el 

kander te zetten, te laaten paaren, en zo doende Eiëren, van hun te 

bekomen, het eer{te gefchiede, namentlyk het uitkomen der Vlinders, 

in den Zomer, na dat ik het Jaar te vooren de Poppen ontfangen had, 

maar van het paaren gebeurde niets, ik had de Vlinders, allen by el« 

kander in eene groote en.ruime Doos geplaatst , welks Dekzel, inplaats 

van eenen houten Bodem, integendeel met fyn Linnen bekleed was, dus 

ruim en luchtig genoeg voor myne vliegende Diertjes, echter offchoon 

ìk dezelven ook des Avonds, wanneer om zo te fpreeken hun wakker 

worden eerst plaats vond, (dewyl zy den geheelen Dag over ftil zaten en 

waarfchynlyk (liepen) ik hen Water, waar in Zuiker opgelost was, gaf, 

en waarvan zy ook greetig gebruikten, ik zegge, niet tegenftaande dit 

alles; hebbe ik niet kunnen gewaar worden, dat zy paarden of gepaard 

hadden, em echter waaren ’er Mannetjes en Wyfjes by elkanderen 

ìk beflait hieruit, dat dit foort van Vlinders, eeven als de meeste Dag 

Vlinders, opgeflooten zynde , zich niet te zaamen verëenigen willen, eeven- 

R 2 wel 
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wel vond ik, na dat zy reeds verfcheidene Dagen by elkander gezeten 

hadden , eenige geheel groene, en bynaar geheel ronde Eiëren, doch 

aan dewelken door het Microscoop gezien, nicts byzonders waarteneemen 

Fig. 1. was, een derzelven ziet men afgebeeld Fig, 1. Deze Eiëren, waren 

hier in onderfcheiden van veele anderen van dit Gezin en Bende, dat 

dezelven maer naar het bolronde overhelden, als wel anderen , gelyk by 

voorbeeld De Gehaktelde= Pylflaart, Paauw-Oog Pylftaart, Denne Pylftaart, 

en meer anderen, in dit Werk hier voor reeds befchreeven , deze allen 

zyn meer langwerpig of ovaal rond, In het bezit nu zynde van deze 

Eiëren, hoopte ik noch al van den eenen Dag tot den anderen, dat uic 

dezelven jonge Rupsjes zouden voortkoomen , my zelven vleiende, dat 

mogelyk myne Vlinders wel gepaard hadden, maar dat ik het misfchien 

juist niet waargenomen had, doch de uitkomst beantwoorde niet aan 

de hoope, want zy werdroogden allen eerlang , het eene voor, het ane 

dere na, dus ‘er geene Rupsjes uit konden voortkomen; Hiermede was, 

het voor dat maal al wederom vergeefsch , eene Befchryving van dit 

zo fchoone Diertje te zullen kunnen vervaardigen, om den Liefhebbe- 

ren der Ínfeeten in ’c algemeen, en den Begunstigers van myn Werk 

in ’t byzondere te kunnen mededeelen. Na dat dit verhaalde plaats ge- 

vonden had, ontfing ik wederom van eenen anderen Vriend, twee Pop= 

pen, welker Rupfen buiten Vianen, op het Land, op den Grond krui« 

pende gevonden waren, ook uit deze Poppen, twee Vlinders werkree- 

gen hebbende, waagde ik dezelven 'er aan, en liet ze in het leeven 
nes 
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blyvensrom: te: zien‘of: Het-nu gelúkken wilde, dat dy paaren en be- 

„wruchte Eiëten leggen zouden, want juist by toeval was het eene eén 

Mannetje, en het ander een Wyfjes Vlindèr , maâr ook al wederom 

van dit paart kwam niets, als dat zy zich door het menigvuldig vlie- 

gen, ten uiter(ten befchadigd- hadden , alzo ook miet eens meer goed,, 

om dezelven in myne Verzdmeling te bewaaren, dus is het onvoordee: 

lig, en niet beantwoordende aan de verwachting welke ìk daar vân 

koesterde, afgeloopen met alle myne Vlinders, welken ik juist ter ver- 

kryging van goede Eiëren, daar toe gefchikt had, doch de Rups, welke 

ik op hiervoof vermelde wyze prefent ontfing,. gelukte na in zo verre 

zeer goed, dat ik door dezelve haren verderen leevensloop waarneemen 

én befchryven kon; ’t we!k dan nu volgen zal, 

G 3. 

Het tegenwoordig enen Hei ‚ had als Rups toen ik dezelve ontfing, 

eene lengte van ruim drie Duimen Rhynlardfche maat, zy was gevonden 

op de Epilobium angustifvlium , in ’t Hollands genaamd Smalbladige Bastaard 

Wederik, waarvan een Takje, hierby afgebeeld is; De Rups liet zich 

dit Kruid by my, na dat ik dezelve in myne bewaaring had , noch zeer 

wel fmaaken tot den raden der reeds genoemde Maand September, als wan- 

neer zy uitfcheide met vreeten, beginnende toen zich van haar Voeder te 

verwyderen, en op den Grond te Kruipen, om eene bekwaame plaats, ter 

aanftaande verandering in Pop, voor zich als ’t waare uittezoeken , de- 

Ss ze 
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ze gevonden hebbende onder de Ruigte, op den Bodem van haar Ver- 

blyf, fpon zy door middel van eenige Draaden, de verdorde en verlep- 

te Blaadjes, en andere Vuilnis tot-elkander , en maakte zich hier van 

Fig. 3. eene behuizing, gelyk Fig. 3, afgebeeld vertoond; In dit door haar 

„vervaardigde Winter. Verblyf, veranderde zy weinig Dagen na de in« 

fpinning , in eene dergelyke Pop, gelyk de daarnaar gemaakte Afbeel 

Fig. 4 ding, Fig. 4. doed zien. 

5.4. 

Pop. geworden zynde, bleef dezelve leggen den geheelen Winter 

over zonder eenige verandering daaraan waarteneemen , dat dezelve 

echter leefde, en volkomen goed was, bevond. ik daaraan, dat zy zich 

nu en dan, wanneer ik ‘er naar zag, omkeerde of omgekeerd had, dit 

bewys van leeven, geeft geene Pop, in dewelke inplaats van eenen Vlia- 

der te zullen hervoortbrengen , integendeel eene Wesp (Zchneumon) in 

zich heeft, en daaruit voor den Dag komt, want dikmaals heefc men 

het, dat als men eene Rups, welke reeds in derzelver laatste Vel is; 

of bynaar volwasfen, vind, dezelve door een byzonder foort van Wes- 

pen, hierop aazende, belegd u met een of meer van der Wesp haare 

Eitjes, welken zommigen zo geheel door het Vel der Rups, in het Lics 

haam zyn ingeftooken, dat men het uitwendig in ’t geheel niet zien. kan; 

uit een zodanig Eitje, komt alsdan de Wesp. Worm, welke terftond- zyn 

Voedfel in het Lichaam der Rups vind, en zich geheel. verborgen houd 

zo, 
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0 datdezeal dieper en dieper zich in dezelve invreet en uitwendig vols 

trekt niet te zien is, hierop is de-Rups noch wel inftaat tot Pop te ver- 

anderen , nzonderheid wanneer deze belegging heeft plaats gevonden, 

dat de Rups by naar reeds volwasfen was) doch deze Pop , is alsdan 

volftrekt niet in {taat, zich te kunnen. beweegen.of omtedraayen, en zo 

Joende te verleggen. 

5 5 

Myne meergenoemde Pop ‚ bleef nu gezonden wel in t leeven , den 

geheelen Winter overleggen, tot den rade Juny daaraanvolgende, heb- 

bende dus de Vlinder in dezelve, eenen Tyd van 269 Dagen befloo- 

ten geweest, waarlyk eenen langen Tyd, om: zo geheel en al, zonder 

eenig het minste Voedzel te nuttigen evenwel in het teeven te kunnen 

blyven, deze lange gevangenfchap nu eindelyk geëindigd zynde, kwam: 

de in allen opzichte zeer fraaije Vlinder, afgebeeld Fig. 6. op Tab. XVIIL Tab. 

te voorfchyn, laatende van zyn voorgaande Lichaam , niets anders fig, 6. 

overblyven, als den ledigen zeer verbreekbaaren Dop eener Pop, waar 

in niets van het vorige Rupfen , noch tegenwoordige fchoone Vlinder 

Lichaam, meer overig was. Hoe zeer verwonderlyk is niet eene dus- 

danige geheele verandering f voor. den nadenkenden Mensch; om der 

aartigheid willen, eene dusdanige aan het Kop-Einde opengefpleetene „ 

en uitgerekte ledige Pop te zien, is dezelve afgebeeld Fig. 5. Fig. 5.. 

Se $ 6 
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ie nde 

_De twee loopende Vlinders, hét welke ouk tegelyk derzelver rust 
Fig. Z de ftandis, en beyden naar Wyfjes geteekend zyn; ziet men Fige 7. en 

daarintegendeel Fig, 6. naar een Mannetjes Vlinder vervaardigd i 

Dat dit Infe&, maar eenmaal in het Jaar zich als Vlinder doed zien. 

is uit den befchreevenen levensloop licht naartegaan. 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 
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| DERDE DEEL 

5 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SESSIES 

NEGENTIENDE VERHANDELING, 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS, 

wan bet TweEEDE GEZIN der ErrsTE BENDE, 

DE WITTE TYGER-VLINDER 

P. Ill Tab, XIX. 

Kat: 

B eeds in het Tweede Deel van dit Werk, en wel in het Vier- 

de Stuk Tweede Verhandeling „ 7ub. Il, hebbe ik den le« 

vensloop befchreeven van eene Rupsen Vlinder, door my 

aldaar genoemd, ‘de Tyger-Vlinder , of Geele-Tyger, dewyl 

nu ons tegenwoordig Voorwerp, zowel in zynen Staat van Rups, als 
in dien van Vlinder, zeer veele: overeenkomst. heeft met het aldaar 

befchreevene Infet , maar de grondkleur der Vlerken van onzen te- 

genwoordigen Vlinder wit is met zwarte Stippen, daar die des eerst 

bee 
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befchrevenen integendeel, geelachtig is mct zwarte Vlakken, zo noeme 
ik dan na onzen tegenwoordigen, ter onderfcheiding de Witte Tyger= 
Vünder. 

6. 2. 

Het was op eenen 13den Juny, eenige Jaaren geleeden, dat ik van 

mynen waarden, voor my en der Infeêten lief hebbery, te vroeg overle- 

denen Vriend, den Heere D. pr CocQ vAN NEREYNEN te Deventer, 

eenen Vlinder van dit foort ontfing, zynde een Wyfje, met een ge- 

heel Schooltje van omtrent roo ftuks Eiëren by zich, welken geel en 

als Paarlen glansfend van kleur waren, een enkeld uit dit Schooltje ge- 

Tab. nomen Eitje, hebbe afgebeeld op Tab. XIX. Fig. 1. en door eere fterke 
Ken ‚„vergrootting by Zig. 2. 'eris aan hetzelve geheel geene gefigureerdheid 

2e hoegenaamd te zien, maar wel eene zekere zeer fyne korreligheid in de 

Schaal van het Ei, welke echter met het bloote Oog gezien, geenen 

hinder aaa den glans toebrengd. 

$. 3- 

Den volgenden Dag, na dat ik de Eitjes ontfangen had, werden den 
zelven potloodkleurig, welke kleur al donkerder en donkerder werd „ 
tot den r5den derzelver Maand, dus maar twee Dagen na dat ik de- 

zelven ontfangen had, als wanneer de jonge Rupsjes uitkwamen , zyn= 

de geheel wit en ruig-hairig; op hunne Eiërdoppen bleeven zy wel 

een paar Dagen zitten, eer zy zich om Voedzel te verkrygen, in 

Boom- Bladen beftaande, bekommerden, intusfchen hadden zy op deze 

hunne Eiërdoppen zittende , dezelven allen opgevreeten , zo dat ’er 

niets van was overgebleeven, nu begonnen zy naar ander Voedzel , 

om zo’ te fpreeken uittezien , ’t welk zy ook vonden in de Willige 
Bladen, welke ik hun gegeeven had, deze lieten zy zich ook zeer 

wel fmaaken, en groeiden 'er geheel goed van, zo dat zy den 
22ften funy, reeds eenmaal van Huid verwisfeld waren , na vooraf 

reeds donkerbruin van kleur geworden te zyn, na deze vervelling 

welke hunne eerfte was, groeiden zy al geltadig voort doch echter 
lang- 
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Jangzaam , zo dat myne Rupfen , na noch een paarmaal verveld te 

hebben, niet voor in de Maand August, volwasfen waren, eene dus- 

danige, haare volle grootte bereikt hebbende Rups, is afgebeeld Fig. 3. Fig. 3 

Veele overeenkomst, heeft ons tegenwoordig Infeêt als Rups, ten aan- 

zien van derzelver ruighairigheid en overige gedaante , met diegeene 

welke afgebeeld en befchreeven is Tab. IL. Fig. 6 en 7. in het Tweede 

Deels Vierde Stuk, doch daar deze eenen geelachtig witten Streep , 

ter wederzyden van het Lichaam heeft, zo heeft onze tegenwoordige 
daarentegen , eenen witachtigen, iets naar het geele of bruine trek- 

kenden Streep, over den geheelen Rug, van den Kop af, tot aan, het 

uiterfte einde van den Staart toe, 

5. 4- 

Volwasfen geworden zynde, zochten myne Rupfen zich allerhande 

Verblyfplaatzen uit, tot hunne aanftaande verandering in Pop, deze 

gevonden hebbende , tusfchen verdorde Bladen, oud Hout, of iets an- 

ders, vervaärdigden zy zich tusfchen én in hetzelve door middel van 

Spinfel , waarin zy ook veel van hun eigen Hair mengden, een Vere 
blyf om ’er,den volgenden Winter in door te brengen, want in het- 

zelve “veranderden -zy ieder voor zich zelven, tot eene donkerbruine 

bynaar zwarte Pop, afgebeeld als in derzelver Spinfel leggende Fig. 4. Fig. 4- 

in dezen ftaat bleven zy nu den geheelen Winter over leggen, tot in 
het volgende Jaar. 

< Ss Je 

Het was niet voor in het begin der Maand Juny des volgende Jaars, 

na dat myne gehad hebbende Rupfen in Poppen veranderd waren, dat 

de eerfte Vlinder uit dezelven voortkwam, vervolgends kwamen ook 

de overigen uit, zo dat in deze Maand, alle myne Vlinders voor den 

Dag kwamen, twee daarvan, zynde naar een Mannetje en Wyfje af- 
gebeeld, ziet men Fig. 5 en 6, waarvan de bovenfte Fig 6 naar een Fiz. 5 

Mannetje, Fig. 5. daarentegen naar ean Wyfje getekend is, weinig of 6- 

geen uiterlyk onderfcheid is ’er tusfchen de Mannetjes en Wyfjes 

Tz Vlin- 
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Vlinders te zien, als alleen dat het Lyf der Wyfjes eenige meerdere 

dikte bezit, dan dat der Mannetjes Vlinders, ook zyn de zwarte Vlak« 

jes of Stippen op de boven Vleugels, by allen iets verfchillende, zo 

wel in de plaatzing als gedaante derzelven, 

5.6. 

Dat dit Infc& , het welk in ’c geheel niet onder de gemeenen , 

maar wel onder diegeenen, welken men zelden vind, behoord, had ik 

noch vergeeten te melden , en dat men het zo wel in den Staat van 

Rups, als in dien van Vlinder, maar eenmaal in het Jaar heeft, is uit 

de hier voorafgaande Befchryving licht optemaken. 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 
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TWINTIGSTE VERHANDELING, 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS, 

wan bet TweEEDE GEzIN der ErrsTE BENDE. 

DE KROM-ZITTER. 

P. III Tab, XX. 

6. rn 

Peest alle Rupfen, neemen eene enigzints byzondere houding 
k aan, wanneer zy ftil zitten of eigentlyk rusten, en dus niet 
ER loopen of vreeten, verfchillende van dien ftand, waarin zy 

md zich bevinden, wanneer dezelven met eevengenoemde be- 
dryven bezig zyn, doch niet veelen zyn 'er, welker ftilzit- 

‘tende gedaante, zo zeer verfchillende ís van dien, wanneer zy zich in 
beweeging bevinden, als wel ons tegenwoordig Voorwerp , met noch 
eenige weinige anderen, waaronder wel mede inzonderheid gerekend 
mag worden de Rups, waaruit het zogenaamde Kroon- Vogeltje komt, 
of de Twee- Punt Rups, afgebeeld en befchreeven in het Eeríte Deel 
van dit Werk, in het Vierde es de Eerfte Verhandeling, ns 

ige 



Tab. 

Fiz. Is 
2. 
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Fig. 7 en 8, Het is dus ook om der zonderlinge ftil zittende gedaante 
willen, dat ik onze tegenwoordige Rups de Krom-zitter noeme, eenen 
beter op ons voorhanden zynde Voorwerp pasfenden Naam , weet ik 
niet aan hetzelve te geeven, door dien noch aan de Rups, noch aan 
den daaruit voortkomenden Vlinder, geene andere byzondere en meer- 
der in ’t oog vallende onderfcheidingen van andere Rupfen of Vlinders, 
zich voordoen; LinNzus heeft , voor zo veel my bekend is, dezen 
Vlinder in * geheel niet genoemd. 

5. 2. 

Het was den 23ften Oftober des Jaars 18or , dat ik van den Heere 
Mr. R‚ K. Durrssen, Advocaat te Groningen, (wien ik myne dankbaar- 
heid hier voor opentlyk betuige) eenige Eiëren ontfing van onzen te- 
genwoordigen Vlinder , zyn Wel Edele had dezelve gekreegen van een 
bevrucht Wyfje, den 17de te vooren door hetzelve gelegd, welk Wyfje 
met nog eenige Mannetjes Vlinders, eenige Dagen vooraf aan de ftammen 
der Eike- Boomen zittende, gevangen waren „dit aldus gevangene Wyfje, 
had de Eiëren gelegd, waarvan gemelde Heer de goedheid heeft gehad, 
my eenigen te zenden, van welken een enkeld Eitje door het Microse 
coop gezien , afgebeeld hebbe op de hier by behoorende Plaat, zynde 
Tab. XX, Fig 2. en in deszelfs natuurlyke grootte Fig. 1. Zeer groot 
van ftuk zyn deze Eiëren, naar maate van de grootte der Moeder Vlin= 
der, welke dezelve gelegd had, een zeker bewys, dat een Wyfjes Vline 
der, 't welk grootte Eiëren legd, en zelfs niet zeer groot is, ook niet 
zeer veele van dezelven by zich hebben kan, en dus de daaruit voorte 
komende Rupfen in zulk een aantal en menigte zich niet zullen laaten 
zien, alzo raarder of zeldzaamer zyn, bygevolg ook als Rupfen, zo veel 
fchade aan Boom en Veldgewasfen niet zullen veroorzaken, als dezule 
ken, waarvan de Vlinders groot, en naar maate van dezelven, de Eië« 
ren welken zy leggen maar klein zyn. 

5 3 

Zo als reeds gezegd is, den 23 O@tober, deze Eiëren ontfangen hebs 
bende, dus al verre in het Najaar, begreep ik wel dat de jonge Rups- 
jes voor den Winter niet zouden uitkomen, ik deed derhalven dezelve 
in een Doosje , en zette dit Doosje, met de zich daarin bevindende 
Eiëren weg, dus zag ik zeer zeldzaam naar hun, dewyl toch in den Wine 
ter dacht ik, geene verandering hier aam zoude voorvallen, of waarte« 

. nee 
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nemen zyn, hierdoor gebeurde het dan nu ook, dat toen ik eens naar 
dezelven zag, en wel den ar April des volgenden Jaars 1802, dat uit 
alle myne Eitjes, de jonge Rupsjes reeds uitgekomen waren, op een 
na, dit fpeet my geweldig, want niet alleen waren dezelven reeds uite 
gekomen, maar zy waren noch daarenboven ook allen weg, en uit het 

_ Doosje uitgekropen, behalven een eenig Rupsje, ’t welk zo het fcheen, 
eerst kort van te vooren uit deszelfs Eiërdop uitgekomen was, 

$. 4. 

Het uiigekomene Rupsje, 't welk my nu noch maar alleen was overe 
_ gebleeven, nam ik toen zorgvuldig in acht, en gaf aan hetzelve ter- 

pr 

ftond een noch jong en frisch Takje met Linde- Bladen, dewyl ik dit 
hier in de Stad veel gemaklyker bekomen konde, als wel een Takje 
met Rike- Bladen, want dezen zyn hier maar zeer enkeld. Myn jonge 
Rupsje, begon terftond van de aan hetzelve gegeevene Bladen, met 
graagte te vreeten, zo dat het reeds een paar Dagen daarna, in grootte 
zeer aanmerkelyk had aangewonnen. Naar de weggeloopene Rupsjes, 
zocht ik zeer naauwkeurig, en vond ’er ook werklyk noch twee van, 
dezen plaatfte ik terftond by het andere Rupsje , op het Takje met 
Linde- Bladen ; een van deze twee Diertjes, was bynaar dood, doch het 
andere begon inderdaad noch iets aan een Linds- Blaadje te vreeten , 
echter was het van geen gevolg, want een paar Dagen daarna, ftierf 
het inggelyks , hetzelve was dus naar alle waarfchynlykheid, reeds: te 
lang zonder Voedzel geweest. Den r May, dus neegen Dagen na de 
uitkoming uic het Ei, zat myn Rupsje op de eerfte vervelling, welke 
verwisfeling vaa. Huid, volbragt wierd, den den daaraan volgende. 

_ Teen dit Rupsje uit het Ei gekomen. was, als ook de twee naderhand 
noch, gevondenen, waren dezelven geheel ruig en zwartachtig of donker- 
bruin van. kleur, en men zoude onmogelyk hebben kunnen denken, dat 
eene dergelyke Rups, geheel glad zonder Hairen en fchoon groen van 
kleur zoude kunnen worden, het welk toch echter gebeurde, want hoe 
langer hoe grootter wordende, wierd de eerfte donkere kleur „ hoe lan- 
ger hoe lichter, zo dat het Rupsje na deze eerfte vervelling, reeds bleek 
groen was en noch maar weinig korte Hairen had overgehouden. Den 

Ioden May , dus maar zeeven Dagen na de eerfte vervelling, gefchiedse 
het voor de tweede reize, en den r5den daaraan volgende , zat deze 

onze Rups op haare derde verwisfcling van Huid, hier doorgeraakt 
zynde, had zy eene fchoone groene kleur verkreegen, en was geheel 
zonder Hairen, hebbende ter wederzyden van het Liyf, twee, de geheele 
langte van hetzelve langslopende Streepen verkreegen, waarvan de on- 
derfte merkelyk geelder, en breeder als de boventte was, nu, na deze 
derde vervelling, ’t welk ook ae derzelver laat{te te zyn, io 

2 il, 
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ftil, of in rust zittende, haare wonderlyke achterover gebogene kromme 
houding aan, in welken ftand, dezelve volwasfen zynde, afgebeeld is, 

Fig. 3 Fig. 3. 

55 

Den sten Juny,dus een-en- twintig Dagen na dat zy op de derde Huid 
verandering was gaan zitten , kroop de Rups in de Aarde, om in dee 
zelve tot Pop te veranderen , hoe lang zy hierin nu gelegen heeft voor 
de Pop wording, kan ik niet juist bepaalen , want toen ik na verloop 
van verfcheidene Dagen naar dezelve zag, door de Aarde uit het Glas, 

N waarin de Rups zich bevonden had, uitteftorten en te doorzoeken , 
Fig. 4 vond ik eene zodanige rood bruine Pop, gelyk afgebeeld is Fig. 4. 

56 

Tot in den Herfst van het zelfde Jaar bleef de Vlinder in deszelfs 
Pop bekleedzel beflooten, maar eindelyk was dezelve , op eenen Morgen 
naar de Pop ziende, (want dit deed ik toen Dagelyks, of ‘er ook eenige 
voorafgaande tekens van uitkoming des Vlinders aan te befpeuren wa- 
ren,) des Nachts te vooren reeds uitgekomen, zynde een Mannetje, af= 

Fig. 6. gebeeld Fig. 6. Dezen Vlinder nu ziende, was my dezelve reeds be= 
kend, en myne Verzameling doorzoekende, bevond ik, beide de Kune 

___ nen, zo wel Mannetjes als Wyfjes, reeds te bezitten, ik was dus in- 
Fig. 5.ftaat om ook een Wyfjes Vlinder aftebeelden, gelyk gefchied is Fig. s. 

Het onderfcheid in de Sprieten, tusfchen de Mannetjes en Wyfjes, is 
zeer duidelyk te zien. Met voor het Oog des Aanfchouwers fterk fchit= 
terende kleuren , zyn deze Vlinders niet voorzien, echter is inzondere 
heid het Mannetje, nog al aartig met lichtere en donkere Vlakken ver- 
cierd, Nu was my dus de geheele huishouding bekend, welke ik te 
vooren, offchoon ik de Vlinders reeds had, niet wist, want de Rupfen 
waaruit zy voortgekomen waren, had ik nog niet gekend. 

sT Na 
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DERDE DEEL. 
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EEN. EN- TWINTIGSTE VERHANDELING, 

ä OVER DE 

| NACHT-VLINDERS, 

4 ‚ wan bet TwreDE Gezin der Tweepe Benpe, 

HET LINDEN HERCULESJE. 

P. II, Teb, XXh 

65. rs 

tet de Naamsoorfprong van dit Infect is het even eens gelex 

A gen als met de Naamen van veele andere dingen, welken 

Âg ontleend zyn van eigenfchappen, hoedanigheden, afkomsten , 

of van wat het ook zyn moge, dat immer eenige aanleiding 

, geeven kon, tot het noemen ‚en onderfcheiden van andere of gelyk 

_ foortige Voorwerpen. Het Herculesje (*) in het I Deel dezes Werks 
befchreeven, draagt zynen Naam van de gelykheid der Rups, aan 

den 

(*) L Deel 6, Stuk 2, Verh, x 



Fig. 1. 
Fig. 2. 
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den Knods van Hercules, zo als men dien gewoon is aftebeelden , erf 
zo heeft de oppervlakkige overeenkomst van her tegenwoordige Voor 
werp , met dat Infeét , ook dien naam ontfangen , doch om alle ver- 

warring voortekomen , heb ik ter onderfcheiding den Naam: van het 
voedfel dat de Rupfen gebruykt hebben ’er bygevoegd, en noem. het. 

daarom Linden Herculesjee. k > 

6. ze 

Op den2 Juny des jaars 1801, ontâng ik van eenen Vriend uit Devens 

ter eenige Eiëren, door een Wyfjes Vlinder gelegd , weinig viel op» 
dezelven aantemerken , dan dat hunne uiterlyke gedaante zeer klein 

was, by de ontfangst was hunne kleur licht geel, doch dezelve veran- 

derde van tyd tot tyd, tot dat ze eindelyk rood, en paarsch, ja pot- 
loodkleurig werd, waaruic ik aanftonds bewyzen hunner vruchtbaar 

heid konde aflèiden, om de natuurlyke grootte te doen ziën, hebbe- 
ik Fig. 1. een dergelyk afgebeeld , en by Fig. 2. vindt men eene vere 

grootting, waarby alleen in aanmerking komt, het kuiltje dat zich im 
’t midden of boven op ontdekt. 

6 3 

Ik had deze Eiëren flechts negen Dagen gehad, toen de jonge Rups 

fen ’er uit ten voorfchyn kwamen, en my toefchenen tot de tienpooti- 

ge Spanrupfen. Geometra'ste behooren, om hierin. echtêr ten vollen zee 
ker te zyn, onderzocht ik zulks naauwkeurig met een fterk vergroos 

tend Glas, doch geen bewys van meer dan tienpooten ontdekkende, 
meende ik met veel waarfchynlykheid te kunnen veronderftellen, dat de 

nieuw uitgekomenen, nimmer zestien pootige Rup{en worden zouden; 

want het is bekend, dat 'er zommige Rupfen zyn, die in haaren 

jeudigen ftaat, even als andere Spanrupfen loopen, en. ook flechts tien 

of. op zija hoogst twaalf pooten gebruiken, doch welken by verderen 
aanwas en ouderdom door vervelling, zestien pooten verkrygen.en 

die ook even als de zestienpootige allen gebruiken, Het voedfel dat ik 

mye 
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myne jonge Rupfen voorzette beftond in Linde-Bladen , my tot dat 

einde aanbevolen, zy groeiden hiervan zeer wel, en namen in grootte 
zodanig toe, dat 'er op den 5 July reeds twee en vervolgens de overige 
haare eerfte vervelling ondergingen , den 12 en 13 dito, vervelden 

ay reeds ten tweeden maale, na welke vervelling een Voorwerp by 
Fig. 3. is afgetekend, nog tweemaal verwisfelden myne Rupfen van Huid, Fig. 3 

(echter met meerder tusfchenpozing van Dagen) en waren voorts in 

het laatst van Augustus op den hoogften trap van wasdom ; Eene aldus 

volwasfene Rups ziet men in derzelver knodsachtige gedaante by fig. 4. Fig. 4. 

in eene flilzittende houding afgebeeld, - 

$ 4. 

De Rupfen volwasfen zynde verlieten hun Voedzel , en kroopen op 
den grond van hun Verblyf, zoekende als ’t ware naar eene fchuilplaats 

onder de verdorde Bladen, ten einde hunne nadere beftemming afte- 

wachten, hiertoe vervaardigde zich elk eene gelegendheid, door mid: 

del van een fpinfel, waarmede zy de afgevallene Bladen, aan elkander 

hegttede zo als by Fig. 5. is afgebeeld waarin zich tevens de Pop pig, g, 

doet zien , zynde het bovenfte Blad van deze Wooning afgetrokken, 

S 5. 

Daar lagen nu“ myne Rupfen van gedaante veranderd, en hoewel na- 

der aan haare verhevener ontwikkeling, echter dood voor het Menschlyk 
oog, den geheelen Winter en een groot gedeelte des volgenden jaars 

bragten deze Diertjes in zulk een fchynbaaren levenloozen toeftand door, 

tot dat zy in de Maand Juny als Vlinders ten voorfchyn kwamen. 

By Fig. 6. ziet men van deze Vlinders een Mannetjen, en by Fig. 7. Fig. 6. 

een Wyfje afgebeeld, De uitgekomene Vlinders paarden te zaamen ‚Fig. 7 

legden eene groote hoeveelheid Eiëren, geel van kleur, even als die 

welken ik uit Deventer bekomen had, veranderden ook in rood, en 

paarsch, waaruit ik de bevruchtheid vermeedde, terwyl die welken geel 

bleeven, onbevrucht waren en ook eerlang indroogden, 
Xa {6 
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56. 

Men vergelyke nu deze geheele afbeelding en befchryving welke 

naar de levendige voorwerpen vervaardigd zyn, en men zal weldra 

overtuigd worden , dat niet tegenftaande de fchynbaare overeenkomst 

der Rups en Vlinder van deze tegenwoordige Verhandeling, met die uit 
het I Deel, dit echter een geheel ander Infeêt is; immers niet alleen 

toont de Rups zulks reeds by voorraad aan , maar eene naauwkeurige 
befchouwing der Vlinders, doet zulks nog klaarder zien in het ondere 
fcheid van kleuren plaatzing der vlakken op hunne Vleugelen, daar« 

enboven komt nog in aanmerking, dat volgends myne waarneeming de 

nu befchreevene flegts eenmaal, en de anderen tweemaal des jaars als 

Vlinders voorkomen, 
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TWEE-EN- TWINTIGSTE EN DRIE- EN- 
TWINTIGSTE VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS, 

‚wan bet EersTE GeziN der EeRrSTE BENDE. 

Ik DE KLEINE OLYFANT-VLINDER. 

P. IIL Tab, XXII en XXIIL 

Keke 

A deling Tab. 17, 18. is afgebeeld en befchreeven, de aldaar 
\ genoemde Olyfant- Vlinder, of Elpenor van Linneus, welke 
4 ook wel door zommige Liefhebbers alhier, de groote Oly- 

fant- Vlinder genoemd word , ter onderfcheiding van eene 
andere, dewelke als Rups en Vlinder beide zeer veele overeenkomst 
heeft met ons tegenwoordig Voorwerp, maar welk tegenwoordig Voore 
werp veel kleinder en voor ’t overige een geheel ander Dier is, en 
waarvan de afbeelding en befchryving, voor zo verre my dezelve bee 

_ kend is, het onderwerp dezer tegenwoordige Verhandeling zal uite 
__ maaken. 

Î Wirog $. 25 
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$. 2. 

De Ridder Linneus noemd dit Infe@t Porsellus, ’t welk in ’t Neder- 
duitsch zo veel betekend als jong Zwyntje of Speen- Varken, waar- 
fchynlyk heeft Hem het voorfte gedeelte der Rups, als dan naar 
vooren toe uitloopende, bynaar als de Snuit van een Varken, hiertoe 
eenige aanleiding gegeeven. By veele Liefhebbers alhier integendeel, 
word dit Infeét de kleine Olyfant genoemd , om redenen zo als reeds 
hier vooraf gezegd is, 

$. 3 

Door de goedheid van den Heere Mr. R‚ K‚, Daressen , Advocaat 
te Groningen, wien ik myne dankbaarheid hiervoor opentlyk betuie 
ge, ben ik in ftaat gefteld geworden, de Afbeelding en Befchryving 
van dit in deszelfs laatften ftaat als Vlinder zeer fraaije Infeét, den 
Liefhebberen te kunnen mededeelen. Reeds voor veele jaaren, vónd 
ik eenen Vlinder van dit foort op den grond in het Gras en de Krui- 
den aan de Duinen buiten Haarlem, hieruit zag ik, dat ook deze Vlin- 
der hier te Lande niet alleen, maar zelfs in onze nabyheid zich be- 
vond, evenwel was my toen de Rups noch onbekend, naderhand ech= 
ter hebbe ik noch wel dergelyk Rupfen gehad, doch de waarneemin. 
gen zyn verlooren gegaan , tot dat ik nu door de vriendelykheid van 
reeds genoemden Heere, beter in {taat gefteld ben geworden. Zyn Wel 
Edele zond my den 31 July 1802 vyf Rupfen , de eene groo- 
ter als de andere , waarvan de grootfte afgebeeld is op Tab. XXII, 
Fig. 5. op êen Takje Walftroo (Galíuin) waarmede deze Rupfen groot 
gefoke waren, en het welk zy by my ook noch met veel graagte gee 
bruikten, en zo het fcheen, zich als Hun eenigfte Voedzel zeer wel 
fmaaken lieten , hoewel volgends den Heer KreemanN, deze Rupfen 
even zo wel op de Simalbladige Bastaard Wederik (Epilobium anguftifolium) 
gevonden worden, als de groote Olyfant- Rupfen, insgelyks ook noch 
op meer andere Kruiden, fig. r. is de afbeelding van een Ei in des- 
zelfs natuurlyke grootte, daarentegen Fig. 2. met het Microscoop bes 
fchouwd , door eene tamelyk (terke vergrootting gelyk deze is, ziee 
men echter niets anders aan een zodanig Ei, als eene redelyk glad- 
de Schaal , geene gefigureerdheid als wel anders aan veele Vlindere 
Eiëren plaats vind. Op een ander afgebroken ftukje Walftroo ziet men 

Fig. 3.by Fig. 3. en 4. en wel by de eerstgenoemde Fig., een nog heel jong 
Fig. 4. en als eerst uic het Ei gekomen Rupsje, daar integendeel Fig. 4. eene 

veel grootere, echter noch in lang na niet volwasfene Rups vertoond, 
Zeer veele overeenkomst hebben deze onze tegenwoordize Rupfen met 
de hier voorgaande in de zeventiende en achttiende Verhandeling , 
befchreeven en afgebeelde, doch aan allen welken ik zo wel als andere 
Liefhebbers van deze onze tegenwoordige Rupfen gezien of gehad 

hebe 
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ebben , ontbreekt het Hoorentje op het achterfte of laat{te Lid van 
het Lyf. eene eigenfchap anders van alle zogenaamde Sphinx of Pyl- 
Maart Vlinder Rupfen, dat dezelven met zodanig een Hoorentje voor- 
jen Zyn, hetwelk in de eene foort veel grooter is als in de andere, 
pynde by voorbeeld aan de Liguster Rups, in dit Werk befchreeven 
in het Ilie Deel Derde Stuk, de Derde Verhandeling, zeer veel groot- 
ter naar evenredigheid van het Lichaam der Rups, als wel aan ande- 
ren, offchoon dezelven ook met een groot Hoorn voorzien zyn. 

” 

Sá 

Na dat deze Rupfen tot haare grootfte volkomenheid geraakt wa- 
‚zo als Fig. 5. naar eene dusdanige is afgebeeld, begonnen zy zich 

s’t ware , eene bekwaame plaats tot Hunne aanftaande verandering 
ttezoeken , deze gevonden hebbende, vervaardigden zy van de afge. 
rokene en verlepte Takjes van hun Voedzel, het Walftroo, door mid- 

del van eenige gefponnene Draaden, een Verblyf , waarby ook nog 
eenige brokjes Aarde mede ingemengd wierden, naar een dus 

ebereid Spinfel, is de afbeelding Fig. 6. vervaardigd , hoe lang deze rig, 6, 
myne Rupfen voor de Pop wording nog onveranderd in het Spinfel leg- 
gen bleeven , kan ik niet bepaalen , dewyl de gelegendheid om zulks 
Waar te kunnen neemen, my ontgaan is, om nu ook eene Pop duide- 
Jyk te kunnen zien, is dezelve als buiten het Spinfel leggende afge- 
beeld Fig. 7. Deze Poppen, in welken de Rupfen veranderd waren Fig. z. 
tegen het laatst van de maand Augustus, bleeven den geheelen daaraan 
volgenden Winter over leggen, tot in het begin der maand July des 
pn nog aanftaanden Jaars, De Ringen dezer Poppen, en wel voor= 
Bamentlyk de middelften van dezelven, zyn voorzien met veele zeer 

ne Haakjes of Puntjes, waardoor de Pop in ftaat is, zich om zo 
te fprecken, naar goedvinden uit derzelver Spinfel uittewerken of uite 
tefchuiven, het geen ook alle de mynen voor het uitkomen der Vlin- 
ders deeden. 
is 

f S 5. 

__ Voor dat de Vlinders uit de Poppen zouden komen, wierden de- 
gelven zwartachtig en de Poppen zelfs werkten zich op den grond 
eggende, uit de ruigte, waarin zy zich, noch Rupfen zynde, gefpon- 
nen hadden volkomen uit, waarfchynlyk zoude men zeggen om die 
feedenen, op dat de Vlinder door de ruigte alwaar Hy anders moest 
door pasfeeren, niet befchadigd zoude worden, 

TL $. 6 
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$ 6. 

Den 2 July, dus omtrent een Jaar naa dat ik de Rupfen ontfan 
had, kwam de eerste Vlinder uit de Pop te woorfchyn, zynde 

xxirj, Mannetje , afgebeeld op Tab. XXIII. Fig. 8. laatende het ledige en 
Fig. 8. het voorfte gedeelte of het Kop einde opengefpleetene Pop- Vli 
Fig.ur. achter zich leggen, gelyk de afbeelding fig. 11. doet zien, zynde n 

een dusdanig door deszelfs Vlinder verlatene Pop- Vlies afgebeeld, 

9.7. 

De volgende Dagen na den 2 July, kwamen ook de overige Vii 
ders uit Hunne Poppen ten voorfchyn , van dewelken twee afgeb 

Fig. 9. hebbe, Fig gen ro. beiden naar Wyfjes Vlinders getekend, zyn 
Fig.1o, Fig. ro. de rustende of loopende ftand , Fig. 9. daarentegen de vlies 

gende gedaante met uitgefpreide Vleugels. Het onderfcheid der Ku 
ne, is meest te zien aan de meerdere dikte van het Lyf der Wyfj 
Vlinders, boven dat der Mannetjes, dan wel aan de Sprieten of Vo 
hoorens, hoewel , wanneer men dezelven naauwkeurig befchouwd , 
Sprieten der Manneijes, een weinig dikker zyn als die der Wyfj 
Vlinders. - 

Dat dit Infe&t als Vlinder , maar eenmaal in het Jaar is, kan 
het beloop der huishouding gemaklyk naar gegaan worden, 
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OVER DE 
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van bet TwEEDE Gezin der TwerDE BENDE. 

DE ZWART GEBANDEERDE VLINDER. 

P. II Tab. XXIV. 

Se 1. 

En de vyfde en zesde verhandeling van het. zesde Stuk.des. 

SS NN) tweeden deels van dit Infecten Werk, zyn. afgebeeld en be- 

5) fchreeven, twee Span-Rups Vlinders „„aldaar.genoemd de groen 

gebandeerde en bruin gebandeerde, om redenen der kleur van de. 

Banden over derzelver Vlerken lopende, de nu voorhanden zynde Vlin- 

der ook min of meer gebandeerd en meestal zwartachtig zynde, zo noe- 

me ik dan denzelven, de zwart gebandeerde Vlinder. 
Reeds 
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$. 2. 

Reeds verfcheidene jaaren geleeden, vond ik deze Rupfen op het zo 

genaamde Kleef-Kruid, Galium Aparine, waarmede ik dezelven ook ge- 

voed hebbe, en volwasfen zynde aftekende, zo als twee dusdanige naar 

Fig. 1. 2’t leeven vervaardigde afbeeldingen te zien zyn, Zub. XXIV. by Fig. 1. 

eu Fig. 2. de Vlinders zyn uit de toen gevondene Rupfen ook by my 

uitgekomen , doch verdere waarnemingen zyn 'er door de verhindering 

van andere bezigheden te dier tyd niet gemaakt, 

$. 3. 

Den 19 September nudzie jaaren geleeden, ontfing ik van mynen Vriend 

den Heere W.D. V. pe Graar te Enkhuifen, zeeven volkomene 

Span-Rupfen met tien pooten, door zyn Edele gevonden op het Lepcl- 

blad Kruid, Cochtearia officinalis, de grootften kwamen volkomen over. 

een, met de aftekening, door my gemaakt naar die Rupfen welken ik 

te vooren op het Galium Aparine gevonden had; het Lepelblad, ’t welk 

ik deze nu gaf , gebruikten zy met veel graagte, zo dat de kleinften, * 

na by my nog eenmaal verveld te zyn, eerlang ook derzelver volle groot- 

Fig. a, te bereikten, de meesten waren bruin, gelyk Fig. r. doch zommigen 

ook groenachtig van kleur, gelyk Fig. a. doed zien, allen begaven zy 

zich in dien ftand als de zo eeven genoemde Fig. 2, vertoond, wanneer zy 

eenig gerucht vernamen, ja zommigen kromden zich noch veel meer in 

elkander, en bleeven aldus een geheelen tyd lang zitten, eer zy het om 

zo te fpreeken durfden wagen, wederom aaan * loopen en vreeten 

te gaan. ‘ 
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$. 4 

De vier grootften, of volwasfen zynde Rupfen, begaven zich, na dat 

zy by my noch vyf à zes dagen Lepelbladen gevreeten hadden in de 

Aarde, dech maar zeer oppervlakkig, daar in tegendeel de meesten van 

di: Ruplen, welken in de Aarde kruipen om in dezelve tot Poppen te 

veranderen, en als zodanigen te overwinteren, zeer veel dieper gaan; 

de overigen kroopen vervolgends insgelyks in de Aarde, hierin nu veran- 

derden zy ook allen in Popjes, want na verloop van eenigen tyd, de 

Aarde doorzoekende, vond ik dezelven; Een dusdanig Popje is afgete- 

kend Fig 5. Fis. 3 

Het was den 24 en 25 Séptember, dat myne eerfte Rupfen in de Aarde 

gingen , bygevolg reeds in * begin van October toen ik vond dat dezel. 

ven Poppen waren, nu bleven zy allen leggen tot het volgende Jaar in 

de maand May, als wanneer de Vlinders eerst uit dezelven ten voorfchyn 

kwamen ‚afgebeeld Fig. 4 en 5 zynde Fig. A naar een Wyfjes-Vlinder, Fig. 4 

Fis 5 in tegendeel naar een Mannetje getekend, hebbende dus ruim zee- Fig. 5- 

ven Maanden in derzelver Poppen verborgen geweest. 

Te verwonderen is het, dat, daar deze Vlinders en Rupfen ’er twee- 

maalen in jaar Zyn, zy dus, welken in de maand May als Vlinders uit- 

komen en hunne Eiëren leggen, de daaruit voortkomende Rupfen, zo 

fpoedig in wasdom moeten toeneemen, dat de Vlinders waarin zy ver- 

anderen, ook wederom Eiëren leggende, de daaruit komende Rupfen in 

de volgende maand September reeds in Poppen veranderen, zo dat de 

_ Vlinders, van dit om zo te fpreeken tweede Broedzel maar drie à vier 

Z3 weee 



a NACHT VEENDBER RS 
Weeken in hunne Poppen beflooten zyn, bygevolg nog niet cens zo 

veele Weeken , als de eerst befchrevenen wel Maanden lang leggen. 

De ftilzittende ftand en de vliegende gedaante dezer Vlinders, is by- 

naa hetzelfde ,dewyl zy in rust zynde, met zeer veel van elkander uit- 

gefpreide vlerken zich vertoonen. Eitjes hebbe ik er niet van kunnen be- 

koomen, en dus ook niet kunnen afbeelden, derhalven is my de ge- 

daante en kleur beiden onbekend, doch ik twyffele niet of dezelven zul- 

len langwerpig van gedaante en geel van kleur zyn, om redenen, dat 

de meeste my bekende Span-Rupfen van dit kleine foort, uit dusdanige 

Eiëren voortkomen. 
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P. III. Tab. XXV: 

6E, 

DI y veele Liefhebbers word dit Voorwerp de graauwe Mone 
15 nik genaamd , uithoofde van deszelfs grondkleur, welke 

ee ) meest graauwachtig is, de Ridder LiNNeus daarentegen 

noemd dezen Vlinder Umöratica, 

Sa. 

In het laatst van de Maand Juny, ontfing. ik van mynen in dit Werk 

reeds meergenoemden Vriend, den Heere W. D. V. pe GRAAF te 

Enkhuifen, (wien ik myne dankbaarheid hiervoor opentlyk betuige) 

Aa een 

hel 
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een doosje met 30 à go Eiëren, welken door een Wyfjes Vlinder by 

hoopjes gelegd waren-eenige- Dagen te vooren „ maar zyn: Edele wist 

toen niet of dezelven bevrucht zouden zyn ja, of neen, en dit is 

altyd het geval, wanneer men Weyfjes-Vlinders vangt, (het is om *t _ 

even van welke foort) en dezelven Eiëren leggen, kan men niet 

weeten of zodanig Wyfje gepaard heeft al of niet, derhalven ook niet, 

of deszelfs gelegde Eiëren bevrucht zullen zyn, maar zodra men ziet, 

dat zodanige gelegde Eiëren wan kleur veranderen, en niet indroogen, 

kan men verzekerd zyn, dat dezelven bevrucht zuilen wezen, *t welk 

in het tegenwoordige geval ook wederom plaatst vond, want toen de 

Moeder-Vlinder dezelven gelegd had, waren zy licht Stroo geel van 
Tab. XXV, 
Fig. 1, 

Fig, a, en door het Microscoop gezien gelyk Zig. 2. maar na een paar Da- 

"kleur, in derzelver natuurlyke grootte afgebeeld op Zub. XXV. Fig. 1. 

gen gelegen te hebben, veranderden zy van kleur en werden graauw- 

hd achtig, dus een bewys dat zy bevrucht waren , niet lang hierna, kort 

voor het uitkomen der Rupfen, veranderde dit graauw en zy wierden 

paarschachtig van kleur. 

$ 5 

Den gden July, dus maar zeven of acht Dagen, na dezelven gelegl 

waren, kwamen de jonge Rupsjes uit, fpannende met twaalf Pooten, 

doch met eene matige vergrootting, kon men reeds duidelyk zien, dat 

zy zestien Pooten zouden verkrygen , de jonge Rupfen waren groen 

met zwarte flippen, doch wierden allengs donkerder van kleur, ik gf ij 

dezelven Salade-Bladen te vreeten, welken zy zich zeer wel fmaaken 

lieten, en *er ook zeer goed van groeiden, zo dat den ro July, de 

voorfpoedigften reeds voor de eerfte maal vervelden, en alstoen’ bruin 

waren, met in de lengte loopende {treepen, den raden en 1gden July, 

dus maar drie Dagen na de eerfte vervelling, zetteden zy zich op de 

twee 
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tweede verwisfeling van Huid, daar zy ook doorgeraakten „ na deze 

_gweede vervelling , gebruikten zy noch niet alle zestien Pooten in: ’t 

loopen „ maar wel twaalf of veertien, echter kon men nu reeds zeer 

8 duidelyk dezelven alle zestien ook zonder vergroot glas zien , kort na 

_de vervelling waren zy bleek van kleur, maar werden een poos daar 

Ee: zeer donker bruin, offchoon nu deze myne Rupfen, allen zeer 

greetig de Salade-Bladen, tot fpyze gebruikten en ‘er ook zeer fpoe- 

R dig van groeiden, is echter hun eigentlyke en waare voedzel de Ganze- 

‚ Distel, Haaze-Latouw of Sogge Distel, in *t Latyn Sonchus Oleraceus , 

waarvan hier een takje afgebeeld is, en ik twyffel geentzints, of, in- 

dien ik myne Rupfen, van jongs af aan niets anders gegeeven had 

als de zo evengenoemde Ganze-Distel, ’er minder de fterfte zoude 

_ ondergekomen zyn als nu , door het vreeten van de Krop-Salade-Bla- 

den. Den 16den en 17den zaten zy reeds op de derde vervelling, 

daar zy ook wederom door geraakten. Den orften July, waren zy 

‚ reeds viermaalen verveld, doch nu begon ‘er de fterfte onder te ko- 

men, zo dat de meesten, de eene voor, de andere na, aan eenen dun- 

nen afgang of loop ftierven, uitgezonderd eenige weinigen , welken 

volwasfen wierden , eene dusdanig volwasfene Rups, ziet men afge- 

beeld. Fig. 3. Fig. 3 

rn 
Ware het niet geweest, dat ik reeds eenige Jaaren te vooren, van 

‚deze zelfde foort Rupfen gehad hadde, welken toen in den Maand Ju- 

ly, in de Aarde kroopen zich in dezelve een Verwulfd maakten om 

daarin tot Poppen te veranderen vik zoude de geheele huishouding van 

dit Infeét, niet hebben kunnen befchryven, doordien ook zelfs myne 

voor ditmaal volwasfen gewordene Rupfen , insgelyks noch aan die 

eige ziekte flierven, waaraan ik ze allen verlooren had, maar hierdoor, 

Aaa dat 



_ dat ik dezelven als Poppen reeds had gehed, wierd dit gemis vergoed 

Fig 6. 

Fig. 7e 

Fig. 5. 
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want ik was hierdoor Poppen machtig geworden, waarvan eene afge 

beeld is, Pig. 4. 

S 5 

Alle myne Poppen, bleeven leggen tot in het daaraan volgende Jaar 

en wel tot in de Maand Juny, wanneer de Vlinders uit dezelven te 

voorfchyn kwamen. Men kan dezen niet onder de fchoonen rekenens 

echter zyn zy niet zeer gemeen, want men treft de Vlinders maar zeer 

zeldzaam aan, dit word ook naar alle waarfchynlykheid veelal veroor« 

zaakt door hunne graauwe grondkleur, waar door zy aan eene Schutting, 

of Muur zittende, nict zeer gereed in ’t oog vallen. Fig. 6. naar 

eenen Marnetjes Vlinder getekend zynde, doed zien dat dezelve merke. 

lyk donkerder van kleur is als de Wyfjes Vlinders , waar van een in de 

vliegende gedaante afgebeeld hebbe Fig. 7. zynde dus aan Mannetje 
en Wyfje byde , ook derzelver onder Vlerken te zien. De rustende 

of lepende ftand daarentegen van een Wyfje, ziet men Pig. 5. Dat 

deze Vlinders, maar eenmaal in het Jaar zyn, kan men uit den reeds 

befchreevenen levensloop van dit Infcét, zeer geredelyk opmaken. 
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PS E 

Llfommige Jaaren zyn ‘er, waarin deze of geene foorten van 
4 Rupfen veelvuldig gevonden worden , welken men daaren- 

bir tegen in andere Jaaren, geheel niet ziet, ja niettegenftaan- 
form de alle aantewendene moeite geheel te vergeefsch gezocht 
zouden worden, zo heeft men eens een Jaar gehad , in hetwelk de 
Page de la Reine Rups, befchreeven in het Eerfte Deel van dit 
Werk, in het Tweede Stuk, de Derde Verhandeling 746. ZZZ. veel- 
vuldig gevonden wierd op het geele Wortelen Loof, welken daar- 
entegen naderhand in volgende Jaaren , zich in ’t geheel niet zien 
lieten. Nu heeft men. wederom in’t voorledene Jaar, in eene tame- 
lyke hoeveelheid gehad de Rups ki de Doodshoofd-Vlinder, ini 

aar- 
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daarentegen in andere Jaaren , zeer dikmaals te vergeefsch gezocht 
is, ew het kan gemaklyk zyn „ dat dezelve ook nu wederom in vere 
fcheidene volgende Jaaren, maar zeer fpaarzaam gevonden word. 

$. 25 

Den Naams oorfprong van dezen Vlinder , behoefd men niet ver-. 
re te zoeken, de aartige Vlakken boven op het Borstftuk of liever 
op den Rug van dit Infeét, in zynen laatften ftaat, zeer veel naar een 
Doods-Hoofd gelykende „ hebben hiertoe aanleiding gegeeven, De. 
Ridder 1 INNaus noemd dezen. Vlinder. Arroposs. 

S.3. 

Het was den 20 Augustus van het Jaar 1004, dat ik ten ge- 
fchenke ontfing van den Wel Edelen Heere Mr. De Worrr- 
VAN WeESTERRODE, overfte Lieutenant , toen ter tyd zich te- 
Harderwyk bevindende (wien ik myne dankbaarheid hiervoor ook: 
opentlyk betuige) twee Rupfen van dit foort, waarvan de eene zich 
reeds volwasfen bevond, beide wierden door my terftond in een 
groot Verblyf met Aarde gedaan , waarin ik ook eenig Loof van 
knobbelige Nachefchade (Solanum tuberofvm) zynde onze: gewoone 
Aard-Appel , in een Glaasje met Water zette, myne grootfte Rups 
had derzelver fchoone groene, kleur reeds verlooren, want dezelve- 
was veranderd in bruinachtig geel, deze kroop nu ook terftond in 
de Aarde, en bleef in dezelve , de andere daarentegen , was noch. 
niet volwasfen. had. dus derzelver f-hoon groen noch behouden, deze 
hebbe afgetekend aan cen Takje Aard-Appel-Loof op Tub. AAP, 
Fig. 1. dezelve liet zich. ook dit Kruid, zeer wel (maaken tot den: 
gcften van dezelve Maand , zynde intusfchen noch veel gegroeid, 
zo dat derzelver uiterfte langte,, tusfchen de vier en vyf Duimen. 
Rhynlandfche maat kon bedraagen. Dit Infeét, is als Rups, eene der 
groot{ten welken.men niet. alleen hier te Lande, maar. zelfs in geheel 
Europa vind, zynde ’er voor zo verre my bekend is geene grootere, 
De Heeren de Reaumur, in Vrankreik, Rofê/ in Duitschland en meer 
anderen „ hebbenallen deze Rupfen gevonden op de Jasmyn , ookin En- 
geland heeft de Heer Wilkes, dezelve daarop gevonden en geentzints op 
de Aard-Appelen; e&n. myner. Vrienden , heeft voor eenige. Jaaren, 
eene van deze Rupfen gevonden. opsde Liguster , insgelyks fchryft 
Door Scopoli, in. Karniolen, dit Infeét als Rups aldaar gevonden 
te hebben op Peereboomen, Hennip en Papenhout, met welker Bla- 
den dezelven door hem gevoed waren. De Heer Rofe/ noemd ook 
deze Rups by uitzondering, als_of dezelve alleen op de Jam bee 

Ì / Ore. 
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hoorde, die grosfe Jasmin Raupe, zie Rofel InfeCten Belustigung stee 
Theil Tub. L. /I. hier te Lande daarentegen, heeft men, inzonderheid 
in het gepasfeerde Jaar, myn’s wetens geen een op Jasmyn , maar wel 
en zelfs veelvuldig, op het Aard-Appel Loof gevonden. Bovenge- 
noemde Rups, den goften: Augustus met vreeten uitfchydende , en 
nu ook volwasfen zynde, begaf zich van het aan haar gegeeven Voed- 
zel af, loopende in derzelver verblyf , geftadig heen en weder, als 
naar iets zoekende, het welk zekerlyk was eene bekwaame plaats, 
om in de Aarde te kruipen, intusfchen veranderde zy ook reeds van 
kleur, het fchoone groen verdween, daarentegen nam een vuil geel 
de plaats daarvan in, na lang gelopen te hebben, kroop zy eindelyk 
in de Aarde ° welk my verblyde, want nu dacht ik zal zy gewis in 
dezelve zich een Hol maken, om ’er de aanftaande gedaante wisfès 
ling in te ondergaan, maar neen , na niet lang in dezelve geweest te 
hebben, kwam zy ‘er ook wederom uit, doende dit zo tot eenige 
herhaalde keeren toe, wanneer zy ‘er eindelyk in bleef. 

KN 

Uit vreeze myne in de Aarde gekropene Rupfên, in derzelver ver= 
andering te zullen ftooren, zo liet ik den hoop waarin zy gekropen 

waren, onaangeroerd ftaan tot het volgende Voorjaar. 
In den beginne, toen myne Rupfen in de Aarde gingen, dacht ik, 

dat misfchien de Vlinders noch in het zelfde Jaar voor den Winter 
zouden uitkomen , en dat alsdan, de door de Wyfjes gelegde 

Eieren, over Winteren zouden , maar. neen „ dezelven kwamen 
niet uit hunne Poppen , te meer dacht ik dit, dat de Vlinders noch 
voor den Winter zouden uitkomen om dat de Heer Rof?/ meld, dat 
hy den 29 Augustus de ledige Pop Huid vond, waaruit de Vlinder 
gekomen was, welke hy als Rups, in datzelfde Jaar had gehad, 
want fchryfd zyn Edele: „ de fpoedige wasdom myner eerfte Rups, 
>, had my op de-gedachten gebracht , dat zich dezelve noch voor 
» den Winter in de gedaante van Vlinder zoude vertoonen , ik liet 
» derhalven niet naa, Dagelyks naar myne in Pop- veranderde Rups 
ste zien, en na dat dezelve zes Weeken lang in rust gelegen had, 
‚ vond ik eindelyk den agften Augustus, alleen maar het ledige Pop- 
„> Vlies daarvan , en den daaruit gekomenen Vlinder, aan een der 
;„ Houtfpaanen zitten, welken ik in de Aarde geffoken had.” Ik liet 
dus om myne Poppen niet te ftooren, de Aarde onaangeroerd , tot 

in het volgende Jaar in de Maand April. wanneer ik dezelve door- 
zocht, en bevond dat myne twee in dezelve gekropene Rupfen, in 
Poppen veranderd waren, afgebeeld op 7ab. XXVII, Fig. 2. 3. maar Tab, XX Is 
tot myn leedwezen bevond ik, pr de eene Pop Fig 2. zeer verftyfd Fig, 2,3 

2 niet 



Fig. 3 

Fig. 4 

zo NACHT:VL INDER S 
niet alleen, maar ook, zeer, veel dankerder.van kleur. was als ane 
ere, waarùit ik AAE Aan, noch te Aalt ik 
it ook mede daaruit, om dat deze Pop, op *t gevoel, veel, nd 

van gewicht was, als, de andere welke afgebeeld is Zig. 3, Tat deze 
was niet alleen, mierkelyk zwaarder, maar het geen alles afdeed, de» 
zelve bewoog het achterlyf, maakte het daardoor meer als, eens‚krom, 
én gaf dus hiermede een volkomen bewys dat zy leefde, dus, bleef: ik 
noch al geftadig in die hoope, dat de.daarin,beflotene Vlinder, zoude uit» 
komen, maar neen, niettegenftaande.al het wachten, ‘er kwam, geen 
Vlinder,en ook deze Pop verdroogde eerlang, zo dat ook hierin m ed 
gen verydeld wierd, ititusfchen En noch.van twee License fec- 
ten, ten gefchenk ontfangen vier Poppen, dus ik in * geheel zes, Pop; 
en had „ maar tot myn, grootte leedwezen, flierven, ook deze “allen, 
_Dit fterven der Poppen, is niet alleen,by my zo gegaan, maar ook bs 

andere Liefhebbers, welken dezelven, gehad hebben, alleen weet i 
maar van eenen Vlinder, dewelke, by. cenen Heer, hier in de, 
voor den Winter uit deszelfs Pop is te voorfchyn gekomen. Door 
dit menigvuldig fterven der Poppen, is dus zeer gemaklyk te voor- 
zien , dat in een volgend faifoen, de Rupfen zo menigvuldig niet 
zullen gevonden, worden, als wel in het gepasfeerde gebeurd is. 

+ je 

S, 5: 

Indien ik nu niet reeds van voorgaande tyden, Vlinders van dit (oort, 
in myne Verzameling bezeten had, zp ode LEE in (laat geweest 
zyn, dit Choone,en grootte Infeét, in deszelfs laatsten, ftaat te, hebe 
ben kunnen afbeelden, maar dewyl ik dit had, en ook zelfs dezen 
laatften, Zomer, in de maand Juny, noch, eenen levendigen, Vlinder 
ten gefthenke ontfing, welke. door eenen, Heer op desz fltede 
buitén Haarlem, gevangen was, zo bevond ik my hierdoorin{k geel 
dezen f:hoonen, Vlinder te kunnen doen, zien, zo als, dezelve dan: 
afgebeeld is Zaó. XXVII. Fig. 4 in eene vliegende gedaante , in de- 
zen tand, ziet men niet alleen de franijg. tekening en, kleuren der 
Boven, maar ook die der Onder-Vleugels tegelyk. De verwonderly- 
ke tekening, boven op, het Borstltuk of den Rug des Vlinders, zeer 
veel, naar een, Bekkengel of TDoodshoofd, gelykende, heeft den Vlin- 
der, zo als ik, hier voor. reeds gezegd, hebbe by de, Nederlandfche 
Liefhebbers , den, naam van, DoodshoofdWlinder, gegeeven, ; 

GELD 
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Whe reeds van dir Infeét vervaardigde twee plaaten , in ’ licht ge= 
ei \ geeven zynde, kwam het my niet ongevoeglyk voor, noch eene 

5 his) derde plaat, van dezen fchoonen en grooten Vlinder te vervaar= 
5 Io Ĳ digen, te meer daarom, op dat mendes te beter, niet alleen het 

| ms onderfcheid in tekening , maar wel voornamentlyk in: kleur, 
aan deze Vlinders, afgebeeld op. Zub. XAVIIL Fig. 5. en 6, zoude Tub, XXII. 
kunnen zien , over *t geheel is deze by Fig. 5, afgebeelde vliegende Fig. 56 
Vlinder, veel donkerder van kleur, als de Fig 4. op ud. XXVII. doch 
deze laatste is merkelijk grootter, * welk anders doorgaands de Wyfjes 

_ zyn, offchoon het voorwerp naar hetwelk deze afbeelding vervaardigd 
is, even zo wel een Mannetjes Vlinder, als de eerst genoemde is. 

Aan deze foort van Vlinders, kan men het onderfcheid der kunne niet 
zien aan de meerdere of mindere dikte der {prieten ‚zo als wel by veele 
anderen plaats vind, maar men moet het onderfcheid van Geflacht , alleen 
gewaar worden aan de meerdere of mindere dikte van het achter Lyf, 
zynde dat der Wyfjes Vlinders, altoos dikker als dat der Mannetjes, 
gelyk men dit ook zien kan aan de afbeelding Fig 6. welke naar een 
lopend Wyfje vervaardigd is. 

Ce Var 



Fig. 5 

Fig. 5. 6. 
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Aan den vliegenden Vlinder Fyg. 5. ziet men aan den uitgehaalden;, 
zuiger, dat dezelve niet zeer lang 1s, althans op verre na zo lang niet 
als aan de Onrust-Vlinder, (Sphinx Stellatarum,) en meer anderen, ech- 
ter is het zeer waarfchynlyk , dat dezelve ook zo wel vliegende, als 
lopende zyn voedzel zuigt uit Bloemen, of uit den Daauw op de 
Bladen, even als de eerstgenoemde en alle dergelyke Dag en Nacht- 
inders , welken eenen langen zuiger hebben. 

S. 2. 

Wat de kleur en tekening betreft in beide deze Vlinders , Fig. 5, 
en 6. men ziet terftond met een opllag van * oog , dat dezelve op ver 
re na niet even eens is, maar dat 'er wel vlakken en ftreepen op der= 
zelver boven vleugels, in den eenen anders zyn als in den anderen; 
ook is over het geheel, de grond kleur in den vliegenden Vlinder Fig. 5. 
merkelyk donkerder als in den loopenden Fig. 6. in de natuurlyke voor- 
werpen zelfs van verfcheidene Vlinders, niet alleen van deze foort, 
maar ook van anderen, zyn de tekeningen in de twee boven vleugels ter 
wederzyden, niet volkomen even eens, maar verfchillen noch wel iets 
de eene van de andere zyde, het blaauwachtige boven Lyf, is aan dic 
lopende Wyfje veel breeder en fterker, als aau den vliegenden Man= 
netjes Vlinder Zig. 5. 

$ 3 
De Heeren Reaumur en Röfel, zeggen dat deze Vlinders levend 

zynde, een knarsfend of krakend geluid maken, dit hebbe ik niet kun» 
nen waarneemen, door dien ik mar eenmaal eenen levenden Vlinder 
uit deszelfs Pop verkreegen hebbe , en deze was ten uiterften kreupel, 
misfchien daar door niet in ftaat eenig geluid te kunnen maaken, aan 
den tweeden Vlinder, welken ik ook leevend gehad hebbe en den 
welken ik uit Maarkem ten gefchenke ontfing, hebbe ik het ook in 
%* geheel niet gehoord, doch deze is ook maar zeer kort by my in ’ 
leven gebleeven, want noch geen halven Dag in * bezit daarvan geweest 
zvnde, ftierf dezelve, maar dat zy een krakend gelid maaken kunnen „ 
zal zekerlyk waar zyn, dewyl beide bovengenoemde Heeren dit fchry- 
ven, van hun gehoord te hebben, doch op welk eene wyze zy dit 
veroorzaaken, is noch niet volkomen waargenomen, de Heer Reaumur 
meend , dat het veroorzaakt word door het vryven van den zuiger, 
wanneer dezelve omgekruld-en om zo te fpreeken in rust legt tusfchen 
den fuit des Vlinders, anderen daarentegen denken, dat misfchien de 
vrywing van den Kop tegen het Borstftuk, dit geluid veroorzaakt, | 

Rind 
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HET ROODBONTE HEIDE- VLINDERT JE. 

B. HIL Tab. XXIX, 

$. re 
Gh aar byna meest alle Plantgewasfen, het eene meer, het ams 

dere minder, tot voedfel voor Infeéten verftrekken, zo 
vind men dezelven insgelyks ook op de Heide , fchoon op 

he P het dorre zand groeijende, en dus zoude men zeggen zo 
beer veel voedzel niet hebbende als wel andere Kruiden, in 
eenen vetteren grond wasfende. Het tegenwoordig voorwerp, het 
geene zig met de zeer kleine Bladen der Heide, tot deszelfs volko« 
menen wasdom of verandering toe, voed, hebbe ik op dezelve gevon- 
den. Dit Infet, als Vlinder geenen my bekenden naam by de Lief- 
hebbers hebbende, en ook, voor zo veelik vinden kan, by den Ridder 
Linneus niet bekend zynde, zo noeme ik denzelven naar deszelfs 
voornaamfte hoofdkleur, welke roodächtig is, en om dat de Rups; 
waaruit deeze Vlinder hervoortkomt, op de Heide zig bevind, Aeg 
Roodbonte Heide Vlindertje. 

Pe) => 
2 

Atta 
ED 

je 2e 

Reeds verfcheidene Jaaren geleeden, vond ik, in * laatst van, de 
Maand Jany, buiten Naarden zynde, @n in de Heide wandelende, ja 
zelfs kruipende, om naar Infeéten te zoeken, ons tegenwoordig voors 

Dd werp 
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werp in den ftaat van Rups op de gemeere Heide (Erica Vulgaris) 
« en wel tien op eenen dag, ten deele geheel, ten deele byna volwas-_ 

Taò, XXIX, fen. Eene zodanige volwasfene Rups hebbe ik afgebeeld op Zab XXIX. 
Fig. de by Fig. IL. die geenen welken nog niet volwasfen waren, lieten zig de 

Blaadjes van de Heide zeer wel finaaken, tot zy insgelyks hunne 
volle grootte bereikt hadden, hetwelk duurde tot in het begin van de 
volgende Maand July. 

De tyd van hünne volle Len en volkomenen wasdom gekomen 
zynde is ook het tydftip daar, om hunne ftandverwisfeling te ondere 
aan , om daar va in verheerlykter ftaat te herleeven, deeze tyd aan alle 

Rupfen bekend zynde , of beter gezegd, door hun by derzelver volwas- 
fene grootte gevoeld wordende, kiezen zy hiertoe eene gefchikte plaa 
uit, en maaken daar hun verblyf gereed, hetwelk by de eene grootter 
of meer aanzienlyker dan by de andere is, onze tegenwoordige Rupfen 
fponnen hiertoe ieder afzonderlyk flegts eenige takjes en blaadjes by el« 
kander, in welk fpinfel of verblyf, de Rups maar weinige dagen gele= 
gen hebbende, in eene Pop veranderde, als zynde den 2 of 3 July, 
met infpinnen begonnen en was den 7 of 8 daaraan volgende, reeds in 
een Popje veranderd , hebbende dus maar vyf a fes dagen tot de in- 
fpinning en verandering toe nodig gehad, ik heb een popje, het geene 
over het geheel zeer fchoon bruinachtig en glanfend van kleur is, uit 

Fig. a, het fpinfel genomen zynde, afgebeeld by Fig. 2. waar aan men op het 
einde van hetzelve, het afgeftroopte vel der Rups gewaar word. 

Niet lang, na de verandering der Rups in eene Pop, had dezelve 
gelegen, of de in allen deelen fraaije doch maar kleine Vlinder, kwam 
uit deszelfs omkleedzel te voorfchyn, niet lang zegge ik, want het 
duurde maar omtrent drie weeken, en dit is wel het kortfte dat eene 
Pop onuitgekomen blyft leggen, by verre de meesten duurd de ver= 

Fig. 3e andering langer; Fig. 3. vertoond ons eenen Vlinder in deszelfs loo- 
Fig. 4en5. pende geftalte, daarentegen Zig. 4 en 5. de vliegende gedaante doed 

zien, waar door men ook de zeer fraaije Ondervleugels, dewelken in 
Fig. 4, 5e de loopende geftalte bedekt zyn, zien kan, zynde Zig. 4. naar een_ 

„Mannetje daarentegen Fig. 5. naar een Wyfjes Vlinder vervaardigd, 
het onderfcheid der kunne, is alleen te onderfcheiden aan de meerdere 
of mindere gepluimdheid van het agterlyf, zynde dat der Mannetjes, 
meerder gepluimd, als dat van de Wyfjes Vlinders, het geene iets 
fpitzer toeloopt. Eyëren hebbe ik van deeze Vlinders niet kumnen 
bekomen, doordien dezelven gevangen zittende, by my niet hebben 
willen paaren. 
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DE RINGEL RUPS. 

P, UI. Tab. XXX, 

S. ze 
ER ns tegenwoordig Infect, by de Lief hebberen der Entomoe 
AS Jogie niet alleen, maar zelfs by de Land- en Tuinlieden , 

4 V7 B reeds voor lang bekend onder den naam van Rizg- of Ringel- 
Bes Rups, zo is het myns bedunkens zeer gefchikt, deezen 

naam te behouden, offchoon de Rups geen geringde, maar veel eerder 
geffreepte zoude kunnen genoemd worden. In Frankryk draagt dezelve 
den naam van Zivrée (Livrei Rups), LiNNaus noemt haar Neuf?ria, 
in naarvolging van Mouffetus, die dezelve uit Normandiën , bekomen had. 
De naam van Ringel-Rups, is deszelfs oorfprong verfchuldigd aan 
het Eijeren plaatfen der Vlinders om de takken der Boomen, wordende 
in de gedaante van eenen Ring, door de Moeder-Vlinder om dezelven 
gelegd, en zyn in den nazomer overvloedig te vinden, behoorende 
onder de fchadelyke Rupfen, voedende zig byna met alle Boombladen, 
zo wel van vrugt- als andere Boomen. 

hd 
Meest altyd, vind men reeds e de maanden July en Augustus, om 

de einden der Boomtakken, de Eijeren van dit Infeét geplaatst, en be XXX 
altoos Ringsgewyze, zo als op Zuab. XXX. Fig. 1. een zodanig takje eN Fig. In 
met Eijeren is afgebeeld, Deeze Eijeren, {choon zeer fterk met een ì 
foort van lym aan elkander gelegd zynde, kleeven echter maar zeer 

Ee weie 



Fig, ae zich toen als Fig. 2, Wederom na verloop van eenige Dagen, vere 

Fig.3etoen als Fig. 3. Na deze laatfte Huid-verwisfeling, bleeven dezelven 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fis.6. 
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weinig aan het takje zelfs vast, want men behoeft maar even ’er aa 
te raaken , waardoor dezelven geheel los worden, en dan gelyk een 
Ring, om het takje kunnen gedraait en op en neder gefchooven worden 
uiterlyke gefigureerdheid, is door het Microscoop aan dezelven niet t 
zien, om welke redenen ook geen afzonderlyk Ey hebbeafgebeeld. 

De Eijeren om de takjes, in & ine July en Augustus gel 
zynde, blyven den geheelen daarop volgenden Winter over zitten , 
het is niet voor in de maanden April of May, des volgenden Jaars 
dat de jonge Rupsjes ‘er uit komen , lamende hunne Eijer 
doppen onaangeroerd zitten, en met zo weinig befchadiging dezelv 
verlatende , dat men byna niet zien kan, of ze 'er uit zyn of niet 
maakende maar een zeer klein gaatje boven aan het Ey. Den 26 May 
en volgende Dagen kwamen de eerfte Rupfen uit, dezelven hielden zi 
allen by elkander, en leefden aldus in gezelfchap. Den 9 Juny, zet 
teden zig de voordeeligften op het vervellen, waar zy twee of dri 
Dagen daar na door geraakten, laatende het afgeftroopte vel zitten, 
zonder het optevreeten , zo als anders veel Rupfen doen. Vyf of ze 
Dagen hier na, vervelden dezelven voor de tweede keer, en vertoonde 

velden zy voor de derde maal; na deeze tweede en derde Huid-ver- 
wisfeling , begon haar gezellig leeven te verminderen, en ieder mee 
en meer afzonderlyk te loopen en te vreeten; na verloop van eenige 
Dagen verwisfelden zy nog eenmaal van Huid, en vertoonden zic 

nog aan het vreeten, tot dat zy haare volle grootte bereikt hadden. 
Deze Rupfen ondergaan zeer weinig verandering van kleur, geduu- 
rende dezen hunnen ftaat, behalven de Kop, die, wanneer zy noch 
jong zyn, geheel zwart is, doch in meer gevorderden leeftyd, alleen 
maar twee zwarte vlakken behoud, welken aan dezelve het aanzien 
geeven, als of het een paar Oogen waren om mede te zien, doch men 
weet, dat de Oogen der Rupfen niet boven aan den Kop, maar ond 
ter wederzyden van den Bek geplaatst zyn, 

‚de 

De tyd der verandering komende, vervaardigen zy zich een dubbeld 
Spinfel, (in hetwelk zich als een geele poeder bevind) het zy tusfchen 
de Bladen of eenige andere ruigte, om in hetzelve tot Pop te verande= 
ren; by Fig. 4. ziet men afgebeeld een zodanig Spinfel, tusfchen de 
Bladen vervaardigd, en alwaar de Pop door heen fchynd, doch om deze 
duidelyker te kunnen zien, is dezelve buiten het Spinfel leggende ver« 
toond, by Fig. 5. 4 

Niet lang blyven de Vlinders in derzelver Poppen befloten, want om- 
trent drie weeken in dien ftaat gelegen hebbende, komen zy uit dezelven. 
By Fig 6. ziet men een vliegend Mannetje, daarentegen by Fig. 7. een 

Fig.7e lopend Wyfje , onder deze laatften heeft men ’er, welken grooter zy 
als deze afbeelding, doch minder flerk en duidelyk van tekening. - 
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B NACHT-FLINDERS 
van bet TwrEEDE GEZIN der ErrstTE BENDE. 

DE GROOTE NACHT-PAAUW-OOG. 

! P. IIL Tab. XXXL XXXIÛ. XXXL 

$. r. 
je groote Nacht-Paauw-Oog Vlinder, door den Ridder 
\ LiNNdseus genoemd Pavonia major, is wel onder alle 

Europifche Vlinders, buiten alle tegenfpraak, een vande 

Km} grootften, zo niet de allergrootfte, in deszelfs {taat als 

Rups daarentegen, overtreft onze tegenwoordige niet de Rups van de 
Doodshoofd Vlinder (Atropos) , (want deeze is grooter) doch als Vlin- 
der , aanmerkelyk veel. Reeds in het Eerfte Deel van dit Werk, in 
het Vierde Stuk , Tiende en Elfde Verhandeling, is afgebeeld en befchree- 
Ven de Nache-Paauw-Oog Rups en Vlinder, ik wist toen reeds wel, 

dat ‘er nog een grootere van dit foort was, van welken Mannetje en 

Wyfje genoegzaam even eens van kleur waren, maar ik kon ín ’*t gee 

heel niet denken, dit Infect in deszelfs geheele verandering machtig te 

Been, echter is my dit gelukt, door de goedheid van den Heere 

4 FE A. 
Á 
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A. M, LABOUCHERE, wien ik mynen verplich:{ten dank hiervôo 
opentlyk betuige, 

5. 2, 

Bovengenoemde Vriend, een Liefhebber der Infecten zynde, zond 
my den rid° Juny des Jaars 1805, achttien Eiëren van dit fchoone 
Infect; welke den 24 May te vonren, door een bevruchte Wyfjes 

Tab. XXX], Vlinder gelegd waren; de gedaante, groote en kleur dezer Eiëren, 
Fig. te is afgebeeld 7ub, KXXI. Fig. 1. Na dat dezelven nog maar twee Dux 

gen by my geweest waren, kwam het eerfte Rupsje ’er uit ten voo 

fchyn den 13 Juny; in de daaraan volgende Nacht, kwamen ’er we 

derom drie uit, en des Daags daarna, nog acht; vervolgens de 
overigen. 

5 3e 

De jonge Rupsjes uitde Eiéren gekomen zynde, waren van gedaante, 

Fig. 2, groote en kleurals Fig, 2, de grondkleur was bruinachtig, met geele 
ftipjes, welke flipjes ringswyze op dezelve geplaatst waren, aan de 
Eiër-Doppen was niets befchadigd, als maar alleen aan het eene einde 

alwaar het jonge Rupsje een gat gemaakt had, maar even groot genoeg 

om ‘er uit te kruipen, voor het overige bleven alle de Eitjes onge 

fchonden5 ik gaf myne jonge Rupsjes terftond een takje met Peere-Boa 
Bladen, dewyl dit volgens het fchryven van den Heer Röser, in des 

zelfs Infecten Belustigung, qî* Deel, Zab. XV. AVI, AVIL en Ì 
Pag. 117 en 157, hun voedzel is, en Hy dezelven met Peere-Boor 

Bladen te geeven, groot gebragt heeft , maar ook bovengenoemd 

Heer, door wiens vriendelykheid, ik dit fraaije Infect ben machtt 

geworden, insgelyks de Rupfen ’er mede gevoed en tot de veranderi 
toe verkregen heeft; echter offchoon ik hun takjes met frisfche Pee 
Bladen gaf, gingen zy niet terftand aan het vreeten, maar liepen nc 
eerst een langen tydrond, kruipende op en over de Peere-Bladen heen 
als of dezen in ’t geheel hun voedzel niet waren, tot dat eindelyk d 

eene voor, de andere na, begon {til te zitten, en zich als ’t ware eef 

Blad. had uitgezocht, om van hetzelve een weinig te vreeten; dit ge 
daar 
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daan hebbende, zaten zy wederom ftil, zich eenigzints verwyderende 

van de plaats, alwaar dezelven gevreeten hadden; zy deden dit op 

dezelfde wyze gelyk de gehakkelde Pylftaart Rups (Populi), reeds in 

dit Werk befchreeven in het Eerfte Deel, Derde Stuk, Eerfte Ver- 

handeling, pag. 5 Wanneer zy van het vreeten uitfcheideden, zaten 

zy doorgaands in eene kromme of gebogene gedaante; na dit gebrui- 

ken van Voedzel, groeiden zy ook tamelyk wel, tot den so Juny, 

toen begonnen zy genoegzaam allen. van het vreeten uittefcheiden, 

mogelyk kwam dit door de koude Dagen, welken toen juist invielen ; 

eindelyk gingen zy wederom aan het vreeten, tot den 26 en 27 Juny, 

als wanneer zy zich op het vervellen zetteden; de eerfte geraakten ’er 

ook door den 29 Juny, de Knopjes waren nu na deze eerfte vervel- 

ling, zeer duidelyk te zien, gelyk ook de afbeelding Fig. 3. welke Fig. 38 

eenige Dagenna deze vervelling vervaardigd is, zulks aantoond, De 

grondkleur der Rups was over het geheel donker bruin, genoegzaam 

zwartachtig, waar tegen de geele hairen en oranjekleurige knopjes zich, 

fterk voordoen. 

Kort voor dat de vervelling nog gefchiede, zag men op ieder knopje 

een zeer kleine droppel klaar Vogt, mogelyk diend dit Vogt, ter be- 

tere loslating van het oude vel; over het geheel, zo ziet men bynaar 

aan alie Rupfen, dat ’er by de vervellingen, eene zekere vogtigheid 

plaats vind, zekerlyk dienende, op dat het oude vel, zich beter kan 

afzonderen van het nieuwe. 
Den 6de July, dus zeven Dagen na de eerfte vervelling, zetteden de 

voorfpoedigften zich op de tweede verwisfeling van huid, rakende de 

eerfte ‘er den 8fterook door, nu had dezelve een aartig aanzien, zyn-, 
de de lange hairen op de voorfte geledingen, aan derzelver uiteindens „ 
jeder met een knopje voorzien. 

De volgende Dagen, geraakten er de overigen ook door , zommige 

van hun vraten een gedeelte van het door hun afgeftroopte vel op, 
voor zo verre het niet ruig was, doch het hairige daarvan lieten zy 

onaangeroerd zittten. 

Na deze tweede vervelling, was nu ook de grond kleur geheel anders 
als van te vooren, want daar dezelve na de eerfte vervelling by de 

meesten donker bruin, ja genoegzaam zwart was, met oranje geele 

Ff 2 knop 
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knopjes, by anderen integendeel muisvaal, zo was dezelve nu daaren 
tegen, na deze tweede vervelling, van zommigen licht groen, m 
geele knoppen, of ook bleek blaauw met geele knoppen. De Zome 
in dit Jaar zeer guur en koud zynde, had dit naar myne gedachte 
een zeer nadeeligen invloed op myne Rupfen, ten minsten dezelve 
ftierven de eene voor en de andere na, zo dat ik van de achttie 

Rupfen, in de helft van de maand July, maar twee meer overig had 
waarvan zich de grootfte den 18den van dezelve Maand, voor de der 
maal op het vervellen zette en was des morgends van den aaften July 
toen ik naar dezelve zag, reeds verveld, zynde bleek blaauw groen me 

Fig.g, geele knoppen, als Fig. 4. doch van welken zommigen boven op ee 

weinig naar ’ paarfche zweemden, nu hadden ook alle de lange hairen 
aan derzelver uiteindens, zwarte knopjes, het welk een zeer vreem 

en fraay aanzien aan dit Infect gaf, myne nog overgeblevene tweed 

Rups, zêtte zich nu ook op de derde verwisfeling van Huid, en ge 
raakte ’er insgelyks door, doch is echter kort daarna almede geftorven 
nu had ik van de achttien, nog maar eene Rups over, deze zette zic 
den 4den Augustus op de vierde verwisfeling van Vel, en kwam ‘er oo 
gelukkig-door drie Dagen daarna, namentlyk den 7der Augustus, groei 

na deze vervelling nog zeer goed, zo dat dezelve de grootte bereikte al 
Fig. 5 Fig. 5. maar nu begon ’er tot myn uiterfte leedwezen , een bruin Vog 

uit den Mond te lopen, hetwelk hoe langer hoe menigvuldiger wierd 

zo dat de Rups om zo te fpreeken, geheel ledig liep, en waarop ein 
delyk de Dood volgde, 

$. 4. 

Door het fterven van alle myne Rupfen, was ik dus volftrekt buite 
de gelegendheid, om van dezelven Spinfels, Poppen en Vlinders te 

bekomen, ware het niet, dat de vriendelykheid van meergenoem 
Heer, my in taat gefteld had, om hier ook af beeldingen van te kune 
nen geeven, want zyn Wel-Edele had wedêrom de goedheid, my 
eenige Spinfels, eene levendige Pop, en twee Vlinders te doen toeko= 

men , namentlyk een Mannetjes, en een Wyfjes Vlinder, naderhand 
ontfing ik van denzelven nog de volgende waarnemingen, fchryvende 
zyn Wel-Edele aldus: 
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» Wat myne verdere waarneeming omtrent de Paauw-Oog Vlinder 
„ betreft. — De Rups werkt met zeer veel yver aan haar Infpin- 
» fel. — Een Dag is haar toereikende, om zich geheel onzichtbaar te 
ss maaken, echter is dan het Spinfel geduurende dezen eerften Dag, 
» flap en witachtig van kleur, maar den volgenden Dag verkrygt het 
»» Zyne volkomen hardigheid en bruine kleur. Dikwyls heb ik deeze' 
5 Rupfèn verftoord, geduurende dien tyd, dat zy met het infpinnen 
» bezig waaren, zy verlieten alsdan derzelver begonnen, Spinfel, en 
», gingen op nieuw aan een ander aan %* werk, op deze wyze heb ik 
„ haar drie á vier keeren zien beginnen, het welk éen bewys van de 
» groote menigte Spinfel-ftoffe is, welke deze Rupfen in zich bevatten, 
„> Echter moet ik hier nog byvoegen, dat het laatíte Spinfel op verte 
„> na zo fterk en digt niet was, als een onverftoord Spinfel, ook zyn 
z my alle deze verftoorde Rupfen verongelukt. 
 _» De tyd welke de Rupfen als Poppen leggen blyven, is zeer ver- 
3 fchillend, meestendeel blyven zy maar van Augustus, tot de Maand 
„> May des volgenden Jaars leggen, maar ik bezit thans eene Pop, die 
» nog leeft, en reeds meer als een Jaar in dezen toeftand zich bevind, 

S. 5e 

Wat nu de af beeldingen betreft, welken riaaf ‘de Natuurlyke Voor: 
werpen vervaardigt zyn, zo ziet- men op Tub. XXXII. Fig. 6, een TR EEEIE 
naar * leeven geteekend Spinfel, zynde op ’ gevoel zeer ftevig en zak 
donker bruin van kleur, even zo zönderling, als het Spinfel is van de 
reeds in het Eerfte Deel vân dit Werk-bêfchreevene Nacht-Paauw-Oog, 
ten opzichte der plaats waar de Vlinder moet uitkomen, zynde aan het 
dunne vooreinde, even zo konstig is ook dit ons tegenwoordig Spinfel 
toegefteld, want de Vlinder, het Pop-Vlies in hetzelve verbroken 
hebbende, dringt met zyn Kop en Borst het Spinfel van elkander, ende 
Vlinder ‘er uit zynde, fluit het zich door deszelfs veerkragt wederom Tab. KXXIIK geheel digt. Op Za5 XXXIII. Fig 8. ziet men eene naar * leeven Fig.8. 
geteekende Pop, 

5.6, 
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6. 6. 

Meergenoemde Heer, my insgelyks een paar Vlinders gezonden 

hebbende, is de afbeelding daar naar vervaardigd, en wel van een 

Tex EE IL Mannetje op reeds genoemde ub XXX/I. Fig. 7. daarentegen van 

Tat. XXXL een Wyfjes, Vlinder, Fig g. op 7ab, XXXL. Maar weinig onder. 
Fig. 9 heid is ‘er, zo wel in groote, als ook in kleur en tekening, tus- 

fchen deze Mannetjes en Wyfjes Vlinders, in tegenoverftelling van 

de kleindere Nacht-Paauw Oog, 7ub. X/. in het Eerfte Deel Vierde Scuk, 

befchreeven en afgebeeld, als by dewelken een zeer aanmerkelyk 

verfchil, zo wel in groote, als ook in kleur, tusfchen de Mannetjes 

en Wyfjes plaats vind, Dat deze Vlinders maar een maal in het 
Jaar zyn, behoef ik zekerlyk wel niet te zeggen, 

nk eh en ee en 
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_<_VIER-EN-DERTIGSTE VERHANDELING. 

OVER DE 

GO NACHT-VLINDERS. 

van bet TweEEDE GEZIN der ErrsrTrE BENDE. 

DE GESTREEPTE DENNE-RUPS-VLINDER. 

P, 1IL Jab. XXXIV. 

| U 

BAIEOEIË Jalena Piniperda is de Latynfche naam van ons tegenwoor- 

EL P & dig Voorwerp, en zoo verre my bekend is, nog geenen 

B Nederduitfchen naam hebbende, zo noeme ikdan dezelve, 

Re onderfcheiding van andere Vlinders, de geftreepte 

Denne-Rups-Vlinder. 

6. 2: 

Het is reeds eenige jaaren geleden, dat ik ons tegenwoordig Voor« 

Werp in deszelfs (taat van Rups en Vlinder gehad hebbe, maar derzel- 

Gg ver 
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ver uitgave is tot nu toe vertraagd geworden, en zoude vend 
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langer hebben agter wege gebleven, ware het niet dat my terhand 

gekomen eene Verhandeling over de verwoestingen door Jehadelyke Den 

Rupfèn aangerigt, door OTMAR TEN CATR, gedrukt en verfpreid 

Last van den Minister van Zyne Majefteit den Koning van Holland, tot 

Binnenlandfche Zaken(*), in welke Verhandeling ons tegenwoordi 

Voorwerp mede voorkomt en als zeer fchadelyk voor de Dennen- 

fchen wordt opgegeeven, het zal my dus tot genoegen verftrekke 

als ik door deeze Verhandeling, iets kan toebrengen, tot het algeme 

ner bekend raaken van deeze Rupfen, op dat dezelven hierdoor meerd | 

verftoord worden, en niet in zoo groote menigte toeneemen, om 

aankweeken van Denne-Bosfchen te kunnen benadeelen; geheel uitt 

roeijen zel wel onmoogiyk zyn, ook heeft de Alwyze Schepper 

zelven niet gefchapen om door ons Menfchen weder te doen verdelgeng 

doch het is ons vergund , derzelver altegroote en fchadelyke vermeer 

dering door alle daartoe dienstig zynde middelen, zoo veel in ons vers 

mogen is tegen te gaan, j 

| 

Men kan ten aanzien dezer fchadelykheid insgelyks breedvoerig hier 

over lezen het werk, uitgekomen te Malle in het jaar 1785. tot tyt 

voerende der Naturforfcher, o1° Stuk, waarin dezelve mede zyn af, 

beeld op Zu. 3, wordende onder meer andere voorbeelden van ha 

fchadelykheid aldaar gezegd, dat in het jaar 1725 in onderfcheide 

DistriCten van Duitschland, omftreeks Nurnberg, dezelve in den t 

van veertien Dagen byna duizend Morgen Denne Bosfchen heb 

(*) Deeze Verhandeling is thans geheel geplaatst in het Magazyn van rader: 

" Zanafthe Landbouy, doorjaN Kors, 3e. Deel, 3°. Stuk. 
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afgevreeten, zoo dat de Boomen in korten tyd kaal en als verdord 

aantezien waren. 

/ $ 3: 

Meestentyds is hèt my gebeurd, ons tegenwoordig Voorwerp in 

deszelfs ftaat van Rups te vinden in de maand May, zynde dit de tyd 

dat dezelven uit de kort te voren door de Moeder-Vlinder gelegde 

Eijeren ten voorfchyn komen, en zyn in ’t begin bleekgroen van kleur, 

doch na de eerfte vervelling reeds meerder geftreept, welke ftreepen 

na iedere verwisfeling van huid, helderer worden, komende de oranje- 

ftreep op zyde, eerst na de laatfte vervelling langzamerhand te ‘voor- 

fchyn, en wel in den beginne zeer flaauwelyk, zynde by de eene Rups 

rooder of geelder als by de andere; eene nog niet volwasfene Rups 

ziet men afgebeeld op Zat. XXXIV. Fig. 1. en eene geheel volwasfene Tab. XXX/7. 

Fig. 2, hebbende deeze laatfte derzelver volkomene grootte bereikt. Fig. 12 

5. 4 

De Rupfen den tyd der verandering in Pop voelende naderen , verlieten 

de Denne Naalden en begaven zich naar beneden, om in de Aarde 

te kruipen en aldaar haare gedaantewisf{eling te ondergaan, makende 

ieder zich in dezelve maar eene holte en veranderde daarin tot eene 

Pop, welke afgebeeld is Pig. 3., dit gefchiedde by my in huis, om- Fig, a 

ftreeks de helft van de maand July, doch hetwelk in de opene lugt 

mooglyk wel iets later zyn zal, om reden dat het doch in huis zoo koud 

niet is als buiten hetzelve, waardoor het groeijen der Rupfen doorgaans 

langzamer gaat, en ook naar mate de Voorjaarswarmte de Eijeren of 

vroeger of later heeft doen uitkomen, en dat een warme of koude 

zomer den groei der Rupfen heeft bevorderd of vertraagd. 

Gg 2 S.5. 
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$- 5e 

Alle myne Rupfen nu in Poppen veranderd zynde, bleeven den ges 

heelen Winter over leggen, en het was niet voor in de maand April 

des volgenden jaars, dat de Vlinders te voorfchyn kwamen, van welke 

Fis. 4'er een afgebeeld is in de vliegende gedaante Fig. 4. en in de rustende 

Fig. 5.of lopende ftand by Fig. 5., hebbende dus den tyd van vierven-derti 

À zes-en-dertig weken, by my als Poppen overgelegen. je. 

Wanneer nu in de vryheid de Vlinder zyn Popvlies verlaten heeft 

en deszelfs vleugels haare volkomenheid bereikt hebben, vliegt hy i 

den nacht rond, tot dat dezelve zyne wedergade vindt, en na alsda 

gepaard te hebben, ontlast het wyfje zich van hare Eijeren, die 

maar weinige dagen onuitgekomen blyven leggen, komende de jon 

Rupsies al fpoedig te voorfchyn, dewyl ik blykens 6. 3. dezel 

meestentyds in de maand May gevonden hebbe, en Iyden dan ieder 

een afgezonderd en geenzints een gezellig leven, 
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VYF-EN-DERTIGSTE VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS. 

van bet TwreEDE GEZIN der ErrsTE BENDE. 

DE MIDDELBAARE NACHT-PAAUW-00G4 

P, III, Tab. XAXV, 

Gt 

&ffchoon het Infe&t in deeze Verhandeling befchreven, zo 
verre ik weet, nimmer in ons Vaderland gevonden is, en 

O daarom, misfchien eigentlyk niet tot de Nederlandfche 
E Infeten kan gebragt wôrden, hebbe ik echter gemeend 

ROREENIE den Liefhebberen der Natuurlijke Hiftorie geenen ondienst 
te zullen doen, met de befchryving van eenen Vlinder, welke niet 
lechts zeer zeldzaam is, maar daar en boven, wanneer hij al enkele 
teizen op Verkoopingen van Kabinetten van InfeGten verkrijgbaar is, 
door zyne gelykenis FAnon-riid van het Wyfje) met den door mij 
ui het eerfte deel van dit werk, in het vierde ftuk Zub. X en XI, be- 
febreven en afgebeelden kleinen Nacht-Paauw-Oog, dikwijls voor den= 
zelven wordt aangezien en dus miskend, hoe wel eén kundig en op= 
etend Liefhebber deezen Nangee, naauwkeurig befchouwende , weldra 
IN h eenig 
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eenig onderfcheid, (waarvan ftraks nader) zal ontdekken en zich dus 
niet ligt vergisfen. Oi 

Veelen myner Lezeren zullen veelligt verwonderd zyn, dat ik den 
onlangs door my befchreven en uitgegeven, grooten Nacht-Paauw-Oog- 
Vlinder Zie in dit deel Tab. XXXI, XAXII en XXXIII, onder de Nee 
derlandfche Infeéten heb gerangfchikt, daar dezelve hier in ons Vader 
land maar zeer zeldzaam en dan wel zo als my door geloof’ , 
ge Natuurkenners verzekerd is in de Barony van Breda gevonden 
word. Wanneer ’er flechtst maar wat meerder liefhebbery was v 
het vangen en verzamelen van Vlinders en Rupfen en het opvoeden 
van deeze laatften, (waarlyk eene geringe moeite welke mees 
door veele genoegens beloond word ,) zoude men zeer waarfchynl 
van tyd tot tyd, zyne Verzameling met zodanige Voorwerpen vermeere 
deren welke men tot hier toe waande alleen buicenslands gevonden te 
worden; zo heeft, om dit door voorbeelden te bewyzen, de Heer 
VAN LENNEP in het Jaar-1764 de Rups van het Carmofyne Wiese 
kind (Phalena Noctua Sponfa) by Röseu, in ’t IV Deel, Tab. XL 
befchreven op een Eiken (truik gevonden, opgevoed, en den Vlinde 
daaruit verkreegen, welke thans nog in zyne Verzameling bewaard ie 
Zo hadt eenige jaaren vroeger, wylen de Heer CASPAR STOLL, OP 
Soestdyk, de Rups van den Oleander Pylftaart , (Sphunx Neri) gevan- 
gen, welke echter, onveranderd geftorven is. Zoo is voor twee jade 
ren, de Rups van den misfchien nog ongemeener Sphinx Celerió, zie 
RÖsErL IV Deel, Tab. VII by Haarlem op een Wynftok gevonden, 
en gelukkig in een fraaijen en volkomen Vlinder veranderd. Zoo heb 
ik eindelyk zelve, voor eenige jaaren een Wyfjes-Vlinder, van den. 
Land Tyger (Phalena Bombyx ZEscult) gehad, welke alhier te Zmfiele 
dam gevangen was, en by my een groot aantal bevruchte Eijeren gee 
legd heeft, welke echter alle, by gebrek van behoorlyk Voedfêl, 
voor de uitgekomen Rupsjes, mislukt zyn. Doch laat ons na 
langen uitftap tot ons tegenwoordig Voorwerp wederkeeren. 

De Wel Edele Heer Mr, CORNELIS VAN LENNEP, van en 
ik in dit werk reeds meermalen gewag gemaakt heb, en welke de, 
deeze Verhandeling befchreven Vlinders in den Jaare 17gr op de Ver= 
kooping van het Kabinet van wylen den Heer vrrENDs te Haarlem, 
voor een matigen prys gekogt had, heeft my in ftaat gefteld , dit fraai 
je Infeêt af te teekenen en daardoor myne befchryving van de 
forten van Naeht-Paauw-Oogen (Pavonia Major, Media et Minor , of 
gaar den aart van hun onderfcheiden Voedfel, Phalena Bombyx Brin f 
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Spini en Carpini) volledig te maaken. Ik zeg van de drie foorten, wyl 
ik, (deeze derde foort my toen nog geheel onbekend geweest zynde) in 

myne befchryving van den Grooten Nacht-Paauw-Oog, Pag. 107. flechts 
van zwee foorten melding heb gemaakt. 

Gs 

__ Doch ook aan den Ridder LiNNmeus was deze tegenwoordige 
inder niet bekend; en dit'is het geval van meer andere vroegerer 

Natuuronderzoekers geweest. Wel is waar dat REAUMUR en GE- 
_ OFFRO10p Zommige plaatzen gewag maken van een Paon moyen, doch: 

__ fechts by vergisfing, hebbende zy, of kleine voorwerpen van den 
Ì grooten, of grootere van den kleinen Nacht-Paauw-Oog , voor een mid= 
| 

as 

, 

_ 

vanhet TWEEDE GEZIN der EERSTE BENDE., P.L. 119 

delfoort gehouden; wyl alles wat zy van de Rupfen zeggen op eene 
dier beide foorten toepasfelyk ís. De Weener Entomologisten zyn 
de eerften geweest, welke de huishouding van dit Infeét volkomen 

_ hebben leeren kennen, en zich daardoor verzekerd dat hetzelve geene 
Varieteit van den kleinen Nacht-Paauw-Oog , maar eene geheel byzondere 

_ foort op zich zelven is. Wyl de Rupfen op de Sleepruim (Prunus: 
_ Spinofus) gevonden worden hebben zy den naam van Phalena Bombyx 
__ Spini aan den Vlinder gegeven; welke echter naderhand meer bekend 
js geweest onder dien van Payonia media, gelijk de Franfchen hem ins- 
f gelyks Ze Paon moyen noemen. In navolging hiervan en om hem van 
‚_ de beide overige foorten te onderfcheiden, heb ik geen zwarigheid 

gemaakt hem dez middelbaaren Nacht-Paauw-Oog te noemen, 

&. 4 

_ _ De Eijeren van ons Infeét zyn, zoo verre ik weet nergens befchre= 
ven of afgebeeld, doch de af beeldingen der Rupfen zyn, en by sper, 
in zyne Europaeifche Schmetterlingen,enby ERNST EN ENGRAMELLE, 

in hunne Papillons d’ Europe te vinden. Deeze Rupfen zyn van hunne: 
geboorte af donkerbruin, met bleekblaauwe wratten tot aan de derde: 
vervelling , en vervolgens met geele of oranjekleurige wratten, 

 Esrpem’s afbeelding (1/7 Deel, Tab. 3.) van de volwasfene Rups, 
welke my voorkomt de uitvoerigfte te zyn, heeft wel een bruinach- 

tige, maar ook eerigzins naar het paarfche hellende grondkleur. De 
Rupfen behoren tot de gezelligen, doch zyn zeer moeilyk groot te 
brengen „ en men heeft waargenomen dat ’er ook van die welke in volle: 
vryheid of in * wild leeven, zeer veele voor de verandering fterven z 
waardoor dit geflacht altyd vry Ln blyft. Echter zyn zy niet 

iid 2 ° on 



Tab. XXXV. 
Fig. IL. 

Fig. a 

zel fomtyds donkerder, zomtyds ligter gekleurde Voorwerpen aant 
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ongemeen in Oostenryk en Hongaryen , alwaar hun beftendig Voed 
de Sleepruim of Sleedoorn is, waarop ook esPER dezelve heeft af 
gebeeld, 

Ss 
De jonge Rupsjes komen in de maand Mei uit,en veranderen in het 

begin van Augustus in Poppen, meestäl op de Takken der hun tot 
voedfel gediend hebbende Boomen; in Spinfels welke geelachtig e 
veel losfer zyn dan die der beide andere foorten. Deeze Poppen zj 
ligt castanjebruin, veel kleiner dan die van den grooten, maar tevens 
ook merkelyk grooter dan die van den kleinen Nacht-Paauw-Oog 
en aan het einde met een bosje korte en ftyve hairtjes of bors 
bezet. Zy blyven den Winter over, en reeds vroeg in het Voorja 
komen de Vlinders te voorfchyn. Deezen zyn niet moeilyk te van 
gen, wyl het Mannetje dat zeer vlug is, ook by dag rondvliegen 
de, om een zittend Wyfje ter paaring op te zoeken, men hetzelve 
flechts behoeft in het oog te houden, om te zien waar het zich 
nederzet: kunnende men alsdan bijna verzekerd ayn, beide de Vlin: 
ders dikwyls reeds gepaard, by elkander te zullen vinden, Deez 
byzonderheid heeft ook plaats by den grooten Nacht-Paauw-Oog, 
en in het algemeen by alle Vlinders, van welke de Wyfjes weini 
ef in t geheel niet vliegen. 

5. 6. 
Om nu nog iets te zeggen van de kenteekens om deeze foort var 

de kleinen te onderfcheiden, zal het genoeg zyn, omtrent het Mam: 
netje, Tab. XXX/. Fig. 1. afgebeeld, den Leezer naar die afbeelding 
zelve te verwyzen, en deeze te vergelyken met die van het Mannetje van 
de kleine Nacht-Paauw-Oog, in het eerfte Deel van dit werk, Jab. XZ 
te vinden. Het onderfcheid van de kleur, vooräl der ondervleugels 
zal alsdan weldra van zelve in ’ oog vallen. Maar by het Wyfje , Fig. a 
is dit verfchil naauwlyks merkbaar. Alleen de donkergryze {treek , v 
ke onmiddellyk langs de buitenrand aan de tip der bovenvleugels be 
gint, langs die der ondervleugels doorloopt, begint by de hier befchre 
ven foort met een fmalle punt en wordt vervolgens tot aan den binnen= 
rand der bovenvleugels langs hoe breeder ; terwyl die ftreek by de kleine 
foort, doorgaans in het midden het breedfte is. Dit verfchil wordt a 
beftendig opgegeven, ook fchynen by dit Infeêt de Vleugels in % algemeer 
wat bleeker en doorfchynender te zyn dan by den kleinen Nacht- 
Oog; maar of dit beftendig zy ‚ zoude ik niet gaarne durven verzekeren 
wyl men by andere foorten van Vlinders, dikwyls van hetzelfde broed. 
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P. IL Tab. XXAVI. 

bels 
Heette Duitfche Entomoloog muLLER noemt ons tegenwoordig 
Ë % Voorwerp der Brandflügel , misfchien om dat de donkere 

D ®% kleur op de Bovenvlerken der Vlinders , veel overeenkomst 
E heeft, met de kleur van hout, het geen door vryving 

WERELD Dyna begint te branden. LinNsus noemt onzen Vlin= 
der Ditea; ik zal dezelve nu in naarvolging van MurLER met den 
Nederduitfchen naam beftempelen van de Brandylerk Vlinder, zynde het 
toch altoos beter eenen feeds aangenomenen naam te behouden, als 

weder eenen nieuwen te geeven. 
ì $. 2. 

__ Den g° Augustus des gepasfeerden Jaars, buiten deze flad zynde; 
vond ík op de Populier-Bladen vier Eitjes, geheel wit van ae 
en enkeld aan de onderzyde der Bladen gelegd, waarvan een afgebee 
is op Zab. XXAVI. Fig. 1. i Tr RAT, 

e Je 

_ Den 12 Augustus begonnen twee myner gevondene Eiëren een zwart 
Plekje te verkrygen, waaruit ik befloot, dat de Rupsjes fpoedig zouden 

„li uits 
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uitkomen , ook konde men met behulp van cen vergroot-glas „ dezelven 
zieh'in de Eiëren zien bewegen; den volgenden Dag, kwamen ook uit 
deeze twee Eitjes de Rupsjes werklyk ten voorfchyn, zynde geheel 
wit met een koolzwart Kopje, hadden 16 Pootjes, welke zy aanftonds 
alle gebruikten, aten hunne Eiërdoppen niet op, maar lieten ze onaan- 
geroerd zitten, en vervelden reeds den 16 Augustus voor de eer(te 
maal, vreetende hun afgeftroopte vel op, komende uit de twee andere 
Eitjes eerst den volgenden Dag de Rupsjes te voorfchyn. Den or 
Augustus vervelden de voorfpoedigften voor de tweede keer, kunnende 
men toen op het tweede lid van achteren een rode punt zien, gelyk 

Fig.a. afgebeeld is Fig. 2. Den 25° gefchiede de derde Huidverwisfeling, 
zynde de rode punt toen nog merkelyk zichtbaarder; maar na de vier= 
de, het geene ook de laatfte vervelling bleek te zyn, was de punt 
zwartächtig geworden, en ook niet zoo verheven als te vooren, eene 

Fig.3. zoodanige volwasfene Rups is afgebeeld by Fig. 3. Deeze laatfte vere 
wisfeling. van Huid ging veel langzamer als de voorigen, brengende 
hier wel twee Dagen mede door, en gefchiede den 31 Augustus; drie 
à vier Dagen hierna, wierden dezelven buitengemeen glanfig , het geen 
my deed denken, dat hunne verandering naderde, zoo als ook bleek, 
kruipende den 6° September in de aarde, Toen deeze Rupfen reeds 
volwasfen waren, vond ik weder op dezelve plaats daar ik de Eitjes 
gevonden had, eene Rups, die, na het my voorkwam, reeds driemaal 
verveld was, welke Rups, nadat ik deeze nog eenen dag gehad had, 
haare groene kleur verloor en geheel bruin wierd; ik dacht, misfchien 
veranderd dit weder na haare laat{te vervelling, maar neen, zy ble 
bruin en kroop omftreeks half September insgelyks in de aarde, 

6 4 
Myne Rupfen nu in de aarde gekropen zynde, liet ik verwolge 

flil (aan tot den 26° Maart dezes Jaars 1807. wanneer ik bevond, 
zy zich ter verandering in Pop, een fpinfel hadden vervaardigd, waar 

Fig.4. van een afgebeeld is Fig. 4. ; om nu doch ook de Pop te zien, knipt 
ik een zoodanig fpinfel open, het geen maar heel los was zamen 
fteld, en vond daarin eene bruine Pop, aan het einde met twee fyne 

Fig.5. Puntjes, gelyk by Pig. 5. te zien is, 
$. 5e 

Ik bleef nu van tyd tot tyd de verfchyning myner Vlinderen afwage 
ten, nieuwsgierig zynde hoe dezelven zouden uitzien, en het was nie 
voor den 22 May, dat de eerfte het Popvlies verlaten had, en de laatfte 
eerst den ao July, zynde dus cen onderfcheid van byna a Maande 

Fig.6. By Fig.6. ziet men een rustend Mannetje, daarentegen by Pig. 7. een 
Fig.7. vliegend Wyfje. Het onderfcheid der kunne is te ontdekken aan d 

meerdere dikte der fprieten van het Mannetje, boven die van het W: 
je, zynde anders in tekening der kleuren en groote, volmaakt gelyk. 
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EN 

Htnetdeteele Rupfen hebben de gewoonte, zich over dag te ver. 
5 fchuilen, daarentegen des nackts hun voedzel te zoeken; 
E V & de eene foort doet dit echter meerder als de andere, zoo 

% waren my reeds verfcheidene Jaaren twee foorten bekend, 
BOLELLI welken zich achter de fchors der Willige Beomen ver- 
fchuilden, maar ben tot heden toe buiten de gelegendheid geweest, 
hunne Huishouding en Afbeelding den Lief hebberen aantebieden;, 
zoo als ik nu in deeze Verhandeling de eene, en in eene volgende, 
de andere foort hoope te befchryven. 

Kk ri to 
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$. 2e 

Ik noeme ons tegenwoordig Voorwerp, met uitzondering, De Wil. 
lige Schors-Rups en Vlinder, om redenen dat hetzelve zich in den ftaat 
van Rups, zoo wel als in dien van Vlinder, den geheelen dag achter 
de fchors der Willige Boomen verfchuilt, en maar alleen des nachts 
‘er achter van daan komt, doende dit zeer veel meerder als de andere 
foort, welke hetzelve meest alleen maar in hunnen volwasfenen ftaat 
van Rups doen. 

$ 3. 

Se 4 

Myne gevondene Rupfen, gaf ik, te huis gekomen zynde, Willige 
Bladen, welken zy zich zeer wel finaaken lieten , tot in het laatfte van 
dezelve maand May, wanneer de meesten begonnen intefpinnen, om 
tot Poppen te veranderen, maakende zich een Spinfel aan de fchors , 
waarvan ík eenige ftukken ín hun verblyf geplaatst had; een dusdanig 
Spinfel, zittende op een (tuk fchors en zynde van bover open gefneden 
om de Pop in hetzelve te kunnen zien leggen, is afgebeeld by Fig. 4 
Eenige Rupfen, welke ik gelegendheid had in hun Spinfel waartene- 
men, lagen twee À drie dagen, andere wel zes à zeven dagen eer 
dezelven tot Poppen veranderden. Deeze Poppen, waren ligt geelach- 
tig van kleur na de verandering, doch werden al langzamerhand done 

kerder , zoo als de afbeelding dezelve vertoond, 

$-5 
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$. 5 

Deeze Rupfen, den geheelen Dag, achter de fchors der Willige 
Boomen, verfchoolen zynde , zoo zoude men-denken dat dezelvenzeer 
weinig voor de vernieling der Wespen behoefden te vreezen , doch dit 
ging buiten myne verwachting, hebbende ik 'er verfcheidere gehad, 
uit dewelken nog levendig zynde , reeds de Wespen-Wormtjes uitkro- 
pen, die zich dan oogenbliklyk infponnen en waaruit dan eenige dagen 
daarna, de Wespen te voorfchyn kwamen; ik had echter, doordien 
wy er veele gevonden hadden, het genoegen, eenige in Poppen te 
zien veranderen, en dus hoop hunnen geheelen levensloop te beko- 
men, maar ook by deezen waren ’er nog, waaruit tot myn leed- 
„wezen Wespen, in plaats van Vlinders te voorfchyn kwamen. 

86. 

„Den 17e Juny, dus omtrent drie weken na dat de Rupfen zich had- 
den ingefponnen, had ik echter het vermaak de eerfte Vlinder te zien 
te voorfchyn komen, en vervolgens nog eenigen, dezelven pronkten 
met geene {choone kleuren, gelyk men aan de Afbeelding zien kan , 
zynde Fig, 5. naar een Mannetjes Vlinder vervaardigd, vertonende te 
gelyk de rustendeftand, daarentegen Fíg.6, naareen Wyfje, het geene 
oek de vliegende gedaante doet zien. 

fi: 

Alle myne Vlinders, plaatfte ik nu in eene met Gaas overdekte 
Doos, in hoope dat zy zouden paaren en Eijeren leggen; dezelven 
waren ook niet lang by elkander geweest, of hadden hert laatíte, te 
weeten het Eijer leggen gedaan, dan of zy insgelyks gepaard hadden 
was my tot nog toe onbekend; want op den er: Juny des morgens, de 
Doos willende open doen, was de Dektel als het ware vast geplakt , 

_ ik trok dezelve ’er echter af , en vond twee hoopjes Eijeren, van twin= 
tig à dertig ftuks, tusfchen de Dekzel en de Doos vast gelymd, door 

‚ middel van een geele Gom, welke over de Eijeren heen zat; ik {need 
de Kk a 

Fig. 5e 
Fig. 6. 
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de flukjes hout, waar dezelve op gelymd waren, voorzichtig uit de 
Doos , om reden dat ik bevreesd was, ze anders met open en digt 
doen te zullen befchadigen; naderhand vond ik nog meerdere hoopjes 
in de Doos, en ook op de ftukken der Willige fchors, die ik ter 

Fig. 1. wegfchuiling vof de Vlinders in de Doos gelegd tiad ; Zig. 1. verbeeld 
een hoopje Eijeren op een ftukje hout geplaatst. 

5. 8. 

Myne onzekerheid, te weeten of myne Vlinders gepaard hadden al 
cf niet, wierd fpoedig weg genomen , doordien maar weinige Dagen, 
na dat de Eijeren gelegd waren , dezelven potloodkleurig wierden, en 
niet indroogden , het geene anders Eijeren, door een Wyfjes Vlinder 
gelegd, dat niet gepaard heeft, zeer fpoedig doen; ik twyfelde nu 
niet of deeze Eijeren waren bevrucht, zoo als ook in ’t vervolg van 
tyd bevestigd wierd, komende de-jonge Rupsjes in de Maand April 
deezes Jaars ten voorfchyn, zynde ligt bruin van kleur, met zwarte 
Kopjes, gebruikende al aanftonds hunne zestien Pootjes, doch min of 
meer fpannender wyze; ik gaf hun ten eerften Willige Blaaden, dewel- 
ken zy zich zeer wel {maaken lieten en vervelden hierop voor de eerfte 
maal vyf à zes Dagen, na dat zy uit de Eijeren gekomen waren, ver= 
toonden zich toen reeds van kleur en tekening zoo als zy volwasfen 
deden , ondergingen ook door alle de volgende Vervellingen , hier- 
omtrent geene verandering, bereikten hunne volle groote in het laatíte 
van May, zynde dit dezelve tyd, als waarin wy hup in?’ vorige Jaar 
gevonden hadden, ; 

4 
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if ACHT-EN-DERTIGSTE VERHANDELING. 

GG VER DE 

NACHT-VLINDER S. 
van het TWEEDE GEZIN der EERSTE BENDE: 

DE ZWARTE STIP VLINDER- 

P. IL Tib. XXXVII 

kil 
kekekskkn de hier vooraf uitgegevene Verhandeling, zeide ik, nog 
* * eene Rups en Vlinder te kennen, dewelke insgelyks: 
es T “achter den Schors der Willige Boomen zich verfchuilde, 
pa sk doch zo veel niet, als de aldaar befchrevene, maar: 
Skskskokske dit meest deed, alleen in den volwasfenen ftaat van Rups. 
en beloofde daarin, dezelve in eene volgende te zullen. mededeelen „ 
zo zal dan nu dit Infect, het onderwerp dezer tegenwoordige verhan- 
deling uitmaken, noemende ik hetzelve, ter onderfcheiding van ande= 
ren, De Zwarte Stip:om reden dat de Vlinder op iedere Bovenvlerk „ 
een Zwarte Stip heeft, welke tegen de overige bruinachtige kleur , ten 

__eerften in het oog valt, want om nu ditvoorwerp wederom de Willige 
Sthors te-noemen, zal ieder Liefhebber niet goedkeuren, dewyl het 
nooit raadzaam is, en altoos verwarring geeft, om twee verfchillende 
zaaken, een zelfde naam te geeven. 

EE VEE B WEE MN Dg Td pg EN R 

da 

$. 2 
In de maand Juny, vond ik buiten deze Stad op een Willige Boom 

Ll aans 



Tab. XXXVII. 
Fig. 1. 
Eig. a, 

Big. 3. 

Fig. 5e 

Eg. 6. 
Eg. 7- 

128. NACHT-VLINDERS: 
aan het uiteinde van een.takje, een tezaam gefponnen bosje Bladen „ 
zo, als hetzelve is afgebeeld Tab. XXXVII Fig. 1; deze Bladen» 
van elkander trekkende, zag ik daarin eene Rups, afgebeeld Fig. 2. 
zynde reeds voor de laatfte maal. verveld; ik wist dus niet of de- 
zelve nog jonger zynde, eene andere kleur had; maar eenige dagen 
daarna , vond ik weder eene, ook dusdanig ingefponnen , de- 
welke eens of ten hoogften tweemaal verveld was, hebbende byna 
gelyke kleur en tekeningen als de eerfte, vervelde weder twee dagen 
na dat ik dezelve gevonden had, vreetende het afgeffroopte vel op, 
en deed dit voor de laatfte maal in het einde van genoemde maand; na 
deeze huidverwisfeling, kwam zy meerder uit de te zaam gefponne 
Bladen te voorfchyn, kruipende nu weg achter de Schors, hetgeene zy 
te vooren bynaar in ’ geheel nier gedaan had; deeze Rups was iets 
ligter van kleur, als de andere, en afgebeeld Fig. 3. in de gedaante 
zo als dezelve meestentyds achter de Schors lag weggefchoolen. 

$. 3. 
De eerfte Rups vervaardigde zich een Spinfel.den a6ften Juny, om- 

daarin tot. Pop te veranderen; en de andere den Sften July, beide aan: 
de Schors, een dusdanig Spinfel, met de Pop daar in, is afgebeeld Fig. 
4.» daarentegen Fig. 5. vertoond deeze laatste uit het Spinfel genomen. 

Eenige dagen hierna, brak ik het Spinfel van de laatst ingefpanne 
Rups open, en vond dezelve nog onveranderd doch levendig daarin: 
leggen, dekte ket toen weder digt, hopende dat dezelve echter in. 
eene Pop zoude veranderen; om nu den tyd te weten wanneer dit 
gebeurde, zo zag ik ’eralle morgen naar, tot den roden Augustus, 
zynde toen eerst in eene Pop veranderd, hebbende dus langer dan. 
eene Maand, onveranderd gelegen. 

$S. 4 

De eerfte Vlinder, ’% welk een Mannetje was, afgebeeld in de 
vliegende gedaante Fig. 6. kwam den aaften September te voorfchyn, 
en de andere, zynde een Wyfjes het geene Fig. 7. verbeeld in den- 
rustenden ftand, verliet eerst verfcheidene dagen daarna haar Pop- 
vlies, toen tot: myn leedwezen, het Mannetje reeds dood was; heb=- 
bende ’er dus geene Eijeren van kunnen bekomen, doch ik twyfet 
niet, of dezelve zullen als Eijeren overwinteren, en in het Voorjaar- _ 
de Rupsjes uitkumene 
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OVER D E 

NACHT-VLINDER S. 
van he TweErDE GeEziN der EERSTE BENDE, 

DE HEREMIET. 

P; III, Tab. XXXIX, 

$ „Is 

skepstekekladrolders, is de algemeene aangenomene naam van die 

sk B 3: foorten van Rupfen, dewelken de Bladen der Boomer 

EE, of Plantgewasfen, daar zy op aazen, als het ware 

te zamen rollen, waardoor het veeltyds gebeurd, dat men naar 

Infetten zoekende, zulke Bladen Zal aantreffen; ons tegen- 

woordig Voofwerp, dat eigentlyk geen Bladrolder is, heeft 

doch die eigenfchap, dat hetzelve den geheelen levensftaat van 

Rups door, in te zaam gefponne Bladen leeft, en wel iedere 

Rups afzonderlyk, het is om deze redenen, dat ik hetzelve De 

Heremiet noeme, zynde voor zo verre my bekend is, nog by 

Mm gees 



Fig. 1. 
ib, XXXIX. 

130 NACHT-VLINDER S. de 

geenen anderen Autheur befchreeven, en draagt dus ook geenen 

anderen naam. 
$. 2. 

Het was op den 6den Jany des Jaars 1807, dat ik op de Willige 

Boomen zoekende, aan de einden der Takjes, de Bladen te zaam 

gefponnen vond, en dezelven van elkander trekkende, daarin be- 

floten zag eene groene geftreepte Rups, en wel altoos in elk 

bosje Bladen, maar eene Rups, levende dus geheel eenzaam en 

van elkander afgezonderd, ieder als het ware in eene aparte He- 

remitage , Fig. r. op Tab. XXXIX. vertoend een dusdanig te zaam 

gefponnen bosje Bladen, aan het einde van een takje Willige, 

$. 3- 

Op bovengenoemde Dag, hadde ik maar twee dusdanige Rupfen 

gevonden, zynde bynaar reeds volwasfen, wierden ook eenige da- 

gen daarna paarsch op den rug, het welk my deed denken, dat 

haare verandering in Pop naderde, het geene ook door de uitkomst 

bevestigd wierd; maar den volgenden dag, ’er naar ziende, was 

de kloekfte dezer twee Rupfen, in het glaasje met water, waar 

ik de ftakjes Willige Bladen in geplaatst had , gekroopen, en naar 

het fcheen verdronken, ik nam dezelve ’er echter uit, en legde 

haar in de zonnefchyn op dubbeld vloey-papier neder, had ook 

het genoegen na verloop van een quartier uur, dezelve weder te 

zien herleven, en heeft hier door ook hoegenaamd geen letzel 

gekregen, want zy is in een volkomen Vlinder veranderd; uit die 

in het glaasje kruipen befloot ik, dat deze Rupfen in de aarde 

zouden gaan en daarin tot Pop veranderen, ik gaf dus dezelven 

Aarde, en de fchynbaar dood geweest hebbende Rups zo wel, 

als de andere, kroopen hier ook beiden in, S. 4. Om- 
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S. 4. 

e… Omftreeks de helft van de zelfde Maánd, na dat de twee bo- 

vengenoemde Rupfen reeds in de Aarde gekroopen waren, vond 

myn Zoon wederom eenige van deze foort, en ook ieder in een 

apart digt te zaam gefponnen bosje Bladen; de klynfte dezer Rup- 

fen, kwam my voor dat maar eenmaal verveld was, en deed dit 

wederom den 1gden Juny, vertoonde zich toen zo als Fig. 2. doed Fig. 3 

zien, onderging de derde huidverwisfeling den a6ften; en -einde- 

Iyk in het begin van de volgende maand July; voor de laatste maal; 

om deze vervellingen waar te neemen, moest ik telkens, als ik 

naar de Rups zien wilde, het bosje Bladen lostrekken , waarna 

de Rups de Bladen weder te zamen fpon, of ook wel een ander 

bosje opzocht, en dat als dan te zamen voegde: . Eenige- daged 

na de laatste verwisfeling van Huid, wierd dezelve, even als dé 

vorige, paarsch van kleur, doch bleef na deeze verandering; nog 

in haar Celletje ; tot omtrent op het ogenblik dat zy in Pop 

zoude veranderen, komende toen te voorfchyn en kroop bynaar 

aanftonds van de Willige Bladen af naar beneden in de Aarde. 

Fig. 3. vertoond eene dusdanige volwasfene' Rups, dewelke haare Fig 3: 

volle groote bereikt heeft, 

| $. 55 

Toen nu alle myne Rupfen volwasfen geworden, en in de Aarde 

| gekroopen waren, liet ik dezelven onaangeroerd ftaan, tot den roden 

Y July, wanneer ik bevond dat iedere Rups, zich maar een los 

Srinfel had vervaardigd, afgebeeld Fig: 4. uit Aardkorreltjes te Zig: 4: 

zaamen gevoegd, en daarin tot eene lichte bruine Pop was veran- 

derd, welke uic het Spinfel genomen Fig, 5. vertoond. Fig: 5; 

Mme. $. 6: Maar 



Fig. 6. 
Fig. 7. 
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$. 6. 

Maar weinige dagen, hadden deeze Poppen gelegen, of de 

Vlinders kwamen uit dezelven te voorfchyn, want reeds den 18den 

July, des avonds, had een van dezelven zyn Popvlies verlaaten, 

en vervolgens twee a drie dagen daarna, de anderen: Fig. 6. ver- 

toond een in de rustende; daarentegen Fig. 7. in de vliegende 

gedaante; het onderfcheid der kunne is by deeze foort van Vlin- 

deren, moeyelyk te bepalen, zynde ’er aan de voelders of fprie- 

ten, in het geheel geen, en aan het Lyf insgelyks bynaar geen 

onderfcheid te zien, alleen is het Lyf van het Mannetje maar zeer 

weinig dunder als dat van het Wyfje, waar uit ik befluit, dat 

het laatste niet veele Eijeren by zich zal hebben, echter kan ik 

hier niets van bepalen, dewyl zy in * geheel geene, by my ge- 

legd heeft. 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 

FREERK KRANKRNRKENNREEN AAE 

DERDE DEEL. 

VEERTIGSTE VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDER S. 

van het TwiÈEprE GEZIN der KersTE BENDE. 

DE NUN-VLINDER, 

P. II. Tab. XL. 

Sr 

geen Zamma, Psi en meer andere, reeds in dit werk afgebeclde 

x G & Vlinders, draagen hunnen naam naar de Tekeningen 

Ams of Figuuren welke men op derzelver Vlerken gewaar 

word, en reeds door den Ridder rinneus zyn gebezigd, om 

hun naar te noemen, zo word ons tegenwoordige Voorwerp; insge- * 

Iyks, Nun „Spnoemd, naar aanleiding van het zwarte teken, dat de 

Vlinder op de boven Vlerken heeft, het welk zeer veel gelykt naar 

de Hebreeuwíche Letter Nun, en geene reedenen wetende; 

om deezen naam te veranderen en ‘denzelven eenen anderen ge” 

N 3 fchike 



Tab. XL. 
Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5. 

Fig. 6. 
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fchikteren te geven, zo zal ik dus denzelven in naarvolging hier 

van noemen De Nun -Vlinder. 

$. 2. 

Verfcheidene Jaaren geleden, vond ik in het begin der” maand 

Jany, op Brande-Netel in den Haarlemmer Hout, een klein 

Rupsje; te huis gekomen zynde, gaf ik het zelve verder Brande- 

Netel Bladen, waarop het vier dagen daarna vervelde, en vertoon 

de zich toen als op Tab. XL. Fig. 3. afgebeeld is; na verloop van 

vier a vyf dagen , vervelde myn Rupsje andermaal, en in het laatst 

van dezelfde maand, voor de derde keer, den 4den July, onder- 

ging deze Rups de laatfte Huidverwisfeling, en was twee dagen 

daarna van groote en kleur als Fig. 4. dezelve verbeeld; den rrden 

July, was zy lichter geworden, zo als Fig. 5. afgebeeld is, het geerse 

my in de gedachten bragt, dat haare verandering in Pop naderde, 

zo als zy ook den ryden van dezelfde maand in de Aarde gegaan is. 

5. 3. 

Acht dagen, na dat de bovengemelde Rups in de Aarde gekroo- 

pen was, vond ik dezelve in eene bruine Pop veranderd, afgebeeld 

Fi. 6. Dee:e Pop, bleef toen van den zeften July, tot den ríten 

‘April, van hetdaar aan volgende Jaar , onuitgekomen leggen, komende 

toen de niet onaanzienlyke Vlinder te voorfchyn, zynde een Wytje. 

S. 4- 

Tot dusverre was deze Verhandeling gereed , maar is door tusfchen 

gekomene omftandigheden blyven leggen, tot ‘op’ den‘zaften May dez 

Jaars 1806. wanneer ik buiten deeze Stad, aan den Hoogendyk, op 

Ype Bladen, weder eene dusdanige Rups, tweemaal verveld zynde 

vond, welke ik vervolgens Willige Bladen gaf en daarop den zoften 

voor 
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voor de derdemaal van Huid verwisfelde, vfeetende het afgeftroopte 

Vel geheel op, en groeide toen zeer fterk , zo dat dezelve den 4den 

Jany voor de vierde of laafte maal Vervelde; den roden Juny wierd 

zy lichter van kleur; waar uit ik befloot dat haare Verandering na= 

derde, de volgende dag ’er weder naar ziende, vond ik myne Rups 

hiet meer op de Willige Bladen, maar onder de oppervlakte der 

‘Aarde gekroopen en aanmerkelyk klynder geworden, den anderen 

dag was zy dieper in de aarde gegaan , zo dat ik haar niet meer ons 

der de oppervlakte zag, liet toen dezelve ftil ftaan tot den 2often 

Juny, wanneer ik bevond dat zy in eene Pop veranderd wass 

$: 5: 

Den goften Juny, had ik dusgezien dat myne Rups eene Pop was 

geworden zonder eenig Spinfel gemaakt te hebben, maar moest nu 

nog tot het begin der volgende Lente wachten, eer de Vlinder té 

voorfchyn zoude komen, zo als ik dit met de vorige had ondervon* 

den, ik legde dus de Pop weder op de Aarde neder, ftrooide ’er 

een weinig overheen, en wachte met geduld de tyd der ontbinding 

af. De volgende Winter buiten gewoon zacht van weder zynde; 

dacht ik dat mooglyk de Vlinder wel vroeg in *t voorjaar zoude 

uitkomen , maar het was niet voor den 2 ften Maart des volgenden 

Jaars, dat dezelve te voorfchyn kwam, zynde een Mannetje, afge= 

beeld Fig. 7. in de vliegende gedaante èn Fig. 8, vertoond het 

Wyfje in den loopenden ftand; het onderfcheid der Kunne is aan 

de Sprieten of Voelders te onderkennen , hebbende het Mannetje ges 

pluimde, het W yfje daarentegen byna draadvormige Sprieten. 

$. 6. 

Wat het Ei betrefd , hetzelve vertoond zich in de natuurlyke groc= 

Nn a te 

Fig. Ts 

Figs Sa 
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Fig.r. te Fig. 1., daarentegen Fig. a. door het Microscoop gezien, %ynde 

Fig? geer aartig geribd, lopende de ribbetjes boven op in het midden 
als-in een punt te zaamen, hoe lang dezelven leggen voor de 

uitkoming der Rupsfen kan ik niet bepaalen, doch dit zal nies 

Jang ‘zyn, dewyl de Vlinder in het laatste van Maart, of in’ hee 

begin van April, zyn Popvlies verlaat, en de Jonge Rurpsjes zich in 

het laatst van May of begin van Juny reeds vertoonen en als dan op 

onderfcheidene gewasfen te vinden zyn, zo als ik dezelven op Bran- - 

F de-Netel en op Ype Bladen, zynde geheel van elkander verfchil- 

lende gewasfen , gevonden heb. 
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DE WINTER-VLINDER. 

PM Fah ALL 

rn 

Wet BEN langen tyd ben ik niet in de gelegendheid geweest 
I de afbeelding en befchryving van eene Span-Rups en 

Vlinder in deszelfs geheele huishouding, den Lief hebbe- 
Breneterep ren te kunnen mededelen, en offchoon ons tegenwoordig 

Voorwerp , geenzints onder de aanzienlyken kan gerangfchikt worden , 
behoort het doch eene plaats te bekleeden, zoo wel in de Befchry- 

vingen der Donsvleugelige Infeten , als ook in de Kabinetten der Lief 
Oo heb» 
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hebberen, en waarom zouden wy niet zoo wel eenen kleinen Vlinder 

als eenen grooten achten? De Maker van ’ Heelal! heeft doch hun 

beiden ter zyner verheerlyking hier op aarde gefteld; ook is het onbee 

flist, waarin de macht des Scheppers het meest uitblinkt, of ín de — 

kleinften, of in de grootften: Hy zorgt voor beiden, dat hun geflacht 
niet verloren gaat, het geen@ volgens myne gedachten met die foorten 

van Vlinderen, waarvan de Wyfjes ongevleugeld zyn, gelyk ons te- 
genwoordig Voorwerp , zeer- gemakkelyk konde gefchieden , om rede- 
nen dewyl het Wyfje , zoo als het ons ten minften voorkomt, niet 

zoo goed in ftaat is haare Eijeren te verfpreiden, maar het veel meer 

bepaald op eene plaats doen moet; daarentegen een gevleugeld Wyfje, 
derzelver Eijeren hier en daar, wyd en zyd, van elkander kan leggen, 

waardoor de jonge Rupsjes beter in de gelegendheid zyn haar voedzel te 
bekomen en zooligt niet alle, doorde eene of andere gebeurtenis, kunnen 
verlooren gaan, maar doch altoos eenigen ’er van tot hunnen volmaakten 
ftaat van Vlinder geraken , die dan door de Lief hebberen, in hunne 

Kebinetten , in zatura kunnen bewaard worden, ter de/chouwiog der 
wonderen Gods! in de minstgeachtfle fchepfelen. 

9. 2 

In ’t begin van dit derde Deel, 7ab. VIL is een Vlinder afgebeeld , 

aldaar genaamd De Zomer-Vlinder, om redenen dezelve geheel groen 
van kleur is, en welke men wel de Zomerkteur zoude kunnen noemen; 

daarentegen in den Winter de bladen der meeste plantgewasfen don- — 

ker van kleur en bruinachtig zyn, zoo zal ik dan ons tegenwoordig 
Voorwerp noemen de Winter-Vlind:r , temeer nog, dewyl dezelve in 
den ftaat van Vlinder, in den Winter te voorfchyn komt: in Duitsche 
land noemt men hem insgelyks der Winter-Smetterling, ook wel der 
Spättling. De Ridder Linneus noemt ons Voorwerp Brumata, en 

HurNaceEL, Hyemata. 

$ 3. 
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$. 3. 

Reeds vroeg in het Voorjaar, al naar mate dat de Lentewarmte de 
Bladen der Boomen doet te voorfchyn komen, verlaat ook ons tegen 

woordig Voorwerp, door die zelfde warmte gekoesterd, het Ei, het 

geen men in deszelfs natuurlyke grootte afgebeeld ziet, op Zat. ALL El, XLI 
_ Fig. 1. en een weinig vergroot Pig. a, Pis. n 

5 

Se 4e 

Wanneer het Rupsje het Ei, dat door de Moeder-Vlinder aan den 

_ftam van eenen Boom geplaatst is, verlaten heeft, is hetzelve reeds 

groen van kleur met een zwart Kopje, en begeeft zich zoodra moog- 
lyk op de alsdan nog zeer klein zynde Blaadjes, en met dezelven in 
grootte toenemende, rold zy vervolgens de Bladen een weinigte zamen, 

of laat ik liever zeggen, fpint meestentyds twee Bladen op malkander 

en leeft daar tusfchen tot dat deeze Bladen verteerd zyn; na omtrent 
vier weken uit het Ei geweest te hebben, zyn dezelven volwasfen, het 

_ geene doorgaands in het laaste der maand May is, en vertoonen zich dan 
als Fig. zen 4 verbeeld, zynde zeer onderfcheiden van kleur, licht en zig, g, 
donker, zoo als men aan de Afbeeldingen zien kan. Fig. A. 

Deeze Rups is het, dewelke het eerfte Bladgroen van meest alle, zoo 
wel Vrucht- als andere foorten van Boomen, doorknaagt, en door een 

groot gedeelte van Europate vinden is, 

$. 5. 

De Rupfen nu volwasfen geworden zynde, begeven zich in deaarde, 

om daarin tot Popjes te veranderen, bereiden zich hiertoe een los Spin= 

zelije, uit eenige aardkorreltjes te zamen gefteld, afgebeeld Fig. 5. Fig. 5. 

en veranderen daarin tot eene Pop, zoo als hetzelve afgetekend is 

Fig. 6. Fig.6 | 

Oo 2 $. 6. 
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$v6. 

Den geheelen Zomer, en genoegzaam den daarop volgenden Herfst, 
blyft de Vlinder in het Poppevlies béflooten in de aarde leggen, en het 
is niet voor omftreeks de helft van de maand November dat de Vlinder 

Fig. 7.te voorfchyn komt. Fig. 7. vertoond het Mannetje in de vliegende 
Fig. g, gedaante, en Zig. 8. in den loopenden ftand, houdende alsdan de vler- 

ken, even als de Dag-Vlinderen, om hoog; daarentegen geheel in 
rust zynde, houden zy de vlerken even als genoegzaam alle andere 

Nacht-Vlinders, aan het Lyf gefloten. Het Wyfje, dat maar een zeer 

Fig. gegering bewys van vlerken heeft, is afgetekend Fig. 9, Naar het on- 
derfcheid der kunne behoeft men in het geheel niet te zoeken, gely- 

kende het Wyfje eerder naar een Vlieg of Torretje , dan naar een 

Vlinder, en wanneer men niet met zekerheid wist, dat deeze Diertjes 

met elkander paarden, het geene ik zelfs meer dan eens gezien hebbe, 
maar dat ook uit de door deeze Diertjes gelegde Eijeren, wederomde. 

zelfde Rupfen komen, als waaruit zy voortgekomen zyn, dan zoude 

men niet kunnen geloven, dat dit een en hetzelfde foort van Vlinders 

was. Dat zy zich maar eenmaal in ’t Jaar vertonen, behoeve ik niet 
te zeggen. 
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DERDE DEEL. 
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TWEE-EN-VEERTIGSTE VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDER S, 

van bet TWEEDE GEziN der TwrepE BENDE. 

DE HALVE MAAN-VLINDER, 

B. HIL Tab. XLII, 

Str. 

VELM Set is voor ons Menfchen onbegrypelyk welk vermogen de 
3 B Almachtige Schepper de Vlinders ingefchapen heeft, waar- 

HE & door elk in flaat is, zyn wederga te ontdekken, om door 
E vereeniging met elkander, bun geflacht voortteplanten, en 

GEBEBERR wel zyn wederga van dezelfde foort, daar ’er doch in ver- 
fcheidene Vlinders, zeer veele overeenkomst plaats vind, en wy 
Menfchen ’er zeer gemaklyk mede zouden verwarren; doch door dat 
vermogen, paart het Mannetje met het Wyfje van zyn eigen foort, en 
niet met een andere Wyfjes-Vlinder, waardoor de geflachten door el= 
kander zouden komen; neen, ieder geflacht blyft op zich zelf, en 
hoeveel gelykenis ’er tusfchen de eene en andere foort van Vlinders 
ook moge weezen, ‘er heeft doch geene verbastering plaats, het blyft, 
zoo als het eens door den Alwijzen Schepper gefchapen is, en veran- 
derd niet. Ons tegenwoordig MERE zal dit myn gezegde beves- 

tie 

as 
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tigen, en nog meer zal dit bevestigd worden, door eenen Vlinder, 
welken ik binnen kort hoope uittegeven, indien de Algoedheid my 
daartoe leeven en gezondheid fchenkt. 

Se 2 

In het Eerfte Deel van dit Infeéten Werk, 6e Stuk Tab. 2. is eene 
Rups en Vlinder afgebeeld, aldaar genoemd het Herculesje, en in dit 

erde Deel Tab 22, is wederom eene Rups en Vlinder afgetekend, 
onder den naam van het Linden Herculesje, om vtedenen dat de Ru 
zeer veele overeenkomst met de voorige heeft, en ons tegenwoordig 
Voorwerp, insgelyks zoo wel als Rups en als Vlinder, veel gelykenis 
met de twee voorige foorten hebbende, zoo zoude ik hetzelve wel 
weder hee Eike Herculzsje, hebben kunnen noemen; maar dewyl dit ligt 
verwarring kan veroorzaken „ zoo zal ik ons tegenwoordig Infect, 
eenen geheel eigenen naam geeven, en hetzelve uit aanmerking van 
de witte vlakjes op de Vlerken der Vlinderen, noemen , de Halve Maan 
Vlinder. In het Infecten Werk van HUBNER draagt dezelve den naam 
van d/lustraria, 

$. 3 
Omftreeks de helft van de maand Augustus des gepasfeerden jaars „ 

ontfing ik van eenen Liefhebber te Haarlem, eenige Eijeren, benevens 
de Moeder Vlinder, welke dezelve gelegd had; in den eerften opflag, 
meende ik, dat het de Vlinder was, zoo als in het Eerfte Deel 6e Seuk 
Tab. 2. afgebeeld ís, maar veel fterker van kleur, gelyk meermaalen 
onder een zelfde foort van Vlinderen plaats vind, zoo als ik ook zyn 
Ed. berichte, doch waarop ik ten antwoord ontfing, dat het zyn Ed. 
verwonderde dat ik dit voor een en hetzelfde Infect had aangezien, 
maar dat het kort te vooren door een ander voornaam Lief hebber in het 
eer{te ook voor een en dezelfde Vlinder aangezien was, doch door ons 
tegenwoordig Voorwerp, met het te vooren afgebeelde tegen elkander 
te vergelyken, overtuigd wierd, dat het eene geheel andere foort was, 
en het geene by my ook door de uitkomst bevestigd wierd; ik bedanke 
dus hierby opentlyk den geëerden zender, zynde de Heer prerer 
VEEN te Haarlem, welke Lief hebber der Entomolozie, zich niet alleen 
vergenoegd met Vlinderen te verzamelen, maar dezelve, zoo als meer 
Lief hebberen, indien zulks maar eenigzints doenlyk is, uit Eijeren 
en Rupfen voortteelt, en zich zelve daardoor eene groote kennis, zoo 
wel van de Vlinders als van de Eijeren en Rupfen verworven en eene 
aanzienlyke verzameling van Infecten vergaderd heeft, 

S 4 
LA 
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De Eijeren op bovengezegde wyze bekomen hebbende, bewaarde 
ik dezelven, het geen echter niet lang nodig was, want nog in de 
maand Augustus, kwamen de Rupsjes reeds te voorfchyn , ik plaatfte 
ze aanftonds op een Eike Takje, wyl my dit als hun voedzel door den 
vriendelyken zender, was opgegeven, en zy lieten zich deeze Bladen 
ook zeer wel {maaken , zoo dat zy reeds voor de eerfte maal vervelden, 
weinige Dagen na hunne komst uit de Eijeren; voor haare tweede ver- 
velling vertoonden zy zich als Fig. 4. op Tab. XLII hebbende van Fig. 4. 
vooren en van achteren een half wit bandje, op welke plaats na nog Tab, XLIL 
twee maal van huid verwisfeld te zyn, zy met aanmerklyke Knob- 
bels voorzien waren, verbeeldende fig. 5, eene dusdanige Rups vol- Fig, 5 
wasfen; wanneer men nu deeze Rups, met de andere foorten, hier 
voor afgebeeld (*) vergelykt, dan zal men aanftonds zien, dat het 
eene geheel andere is, en alle twyfel hier omtrent ophouden. 

$. 5e 
* 

De Rupfen haaren vollen wasdom bereikt hebbende, maakten zich 
ter gedaantewisfeling gereed, fponnen hiertoe maar een paar Bladen 

_ op elkander, en veranderden daartusfchen tot Poppen, zoo als 'er een 
afgebeeld is Fig. 6, zynde dit in het laatfte van September, Fig. 6: 

8. 6. 

Deeze Poppen leiden den gehelen winter over, en het was niet voor 
den 5° May daaraan volgende dat de eerfte Vlinder te voorfchyn kwam, 
en vervolgens de overigen Fig. 7. vertoond een Wyfje in de vliegende Fig. 7. 
gedaante en Fig. 8. een Mannetje in de lopende ftand, zynde in beide Fig, 8. 
figuuren de halve Maantjes op de Vlerken zichtbaar en welke doorfchy= 
nende zyn; het onderfcheid der Kunneís fpoedig te ontdekken , heb- 
bende het Mannetje gekamde, daarentegen het Wyfje gladde Horentjes, 

$. 7e 
(@) Eerfte Deel óde ftuk 7'af, 2, en gn Deel 7ab, 23, 

ps 
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$. 7. 

Daar ik nu van beide de Geflachten bekomen had, plaatfte ik Mane 
netje en Wyfje by elkander, en na verloop van drie à vier Dagen, leide 
het Wyfje reeds hare Eitjes, welken groen van kleur waren en zonder 

Fig. 1. kuiltje, zoo als 'er een in de natuurlyke groote fig. 1. afgebeeld is; 
doch twee Dagen na de legging, wierden ze paars van kleur en kregen 

Fig. a, een kuiltje, vertoonende Fig. 2. een dusdanig vergroot Ei; na nog 
roà re Dagen gelegen te hebben, veranderde het paars in potlood- 

Fig. 3 kleurig als Fig. 3. en den volgende Dag kwamen de jonge Rupsjes uit. 
erwyl ik nu de geheele huishouding , van dit, zoo wel als Rups 

en als Vlinder, fraaije Infect, had, zoo wilde ik eens beproeven of 
zy geen ander voedzel zouden gebruiken, als alleen Eiken Biaden, 
en gaf haar ten dien einde Elfe en Willige, welke beide foorten van 
Bladen, door hen ook wierden gegeten; ik voede dezelven vervolgens 
met Willige , tot haare volle groote toe, het geene in het laatíte der 
maand July was, fponnen zich vervolgens in, en niet lang daarna of 
de Vlinders kwamen te voorfchyn; deeze zouden wederom gepaard en 
Eijeren gelegd hebben, de Rupsjes uitkomen en dan weder in de maand 
September of October volwasfen geweest zyn, de winter als Poppen 
overleggen, en in het daaraanvolgenden Voorjaar haare Vlinders voort- 
brengen, 

IE a hier nog byvoegen dat ik, offchoon deeze Rupfen met Wil- 
lige Bladen groot gebragt heb, doch geloof dat dit haar eigentlyk 
voedzel niet is, maar wel Eiken, om redenen dezelven met Willige 
voedende, zeer veel ftierven , en niet zoo voorfpoedig groeiden als dat 
zy Eiken Bladen vraten, 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 
BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 

DERDE DEEL. 
SSN SISSI SIS KSIESIS ESSE 

DRIE-EN-VEERTIGSTE EN VIER-EN- 

VEERTIGSTE VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDER S. 

van hee TwrEeDE GeEziN der EERSTE BENDE. 

DE WIELIGE HOUT-RUPS 

P. III, Tab, XLIII. XLI. 

$. Do 

VSS Yer Iydet geene tegenfpraak dat de eene Rups met minder 
@) moeite en met minder oppasfing van het Ey af aan, tot 

H  derzelver volle wasdom toe groot gebragt kan worden 
als de anderen; zo is by voorbeeld de Ringel-Rups 

RSISSR (Neustria). De Rups van de Resch- Vlinder (Dis par) 
en van meer andere foorten , byna mer alle Boombladen groot te 
brengen; daarentegen zyn ’er weder verfcheidene, welke flegts eene 
foort van Plantgewas vreeten, maar dit dan ook bekomende, bereie 
ken zy meestentyds haaren vollen wasdom, doch ons tegenwoordig 
Infe&t behoord onder de moeijelykfte voorwerpen om hetzelve van 
het Ey af aan tot deszelfs volle grootte te brengen, niet om dat 
het Voedzel onbekend is, maar om dat het zeer moeijelyk Pre 

q ES 5 
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bekomen, en de groei der Rupfen , zeer langzaam gaat, heb- 
bende meer den een geheel jaar nodig , om van de geboorte 
aan het Ey af aan, tot de volle groote om. in Pop te ver- 
anderen. toe, te geraaken, 

g. 2% 

De Latynfche naam van ons tegenwoordig voorwerp is Cosfut, 
het geen in ’ Hoilandsch betekend, Hout- Worm of Hout- Rups; 
met welke naam, hetzelve ook by alle Liefhebberen bekend is, heb- 
bende men ’er nog alleen maar bygevoegt om redenen het meestentyds 
in de Willige Boomen gevonden word, de naam van Willige Hout-Rups. 

5. 3e 

Tab. XLIII, 
Fig. 1. 
Fig. 2e 

Fig. 1. op Tub. XLIII vertoond een hoopje Eijeren in: de Natuur- 
lyke grootte, en Fig. 2. door het Microscoop gezien, zynde zeer 
aartig geribd, loopende deeze ribbetjes in de langte van het Ey op 
en nederwaarts met fyne dwarfe affcheidingen. Verfcheidene maalen 
hebbe ik deeze Eijeren gehad, en zyn de jonge Ruvpsjes by my ook 
uit dezelve gekomen. maar ook altoos g {korven ; ik gaf hun wel aan- 
ftonds na haare geboorte Willige Hout en zv. vraten meestentyds „ 
zich in. hetzelve in, maar- kwamen ook kort daarna weder te voor- 
fchyn „ zekerlyk om dat de natuurlyke vogtigheid aan hetzelve beg-n te 
ontbreeken, endan moest de zwakke voor de fterkere bukken , en wierd 
dour deze opgevreeten; fomtyds vielen wel twee of drie te gelyk op- 
op eene aan die zy dan te famen verflonden; fommigen ftierven ook 
zonder te worden opgevreeten:. Dit verflinden van de eene door de- 
andere, doen zy niet als in de grootfte honger , maar-ik hoop binnen 
kort, de afbeelding en befchryving te geven van eene Rups, welke 
offchoon overvloed van vars voedzel hebbende, op haaren weg een 
andere foort van Rups ontmoetende, dezeive aanvalt en opvreet, en 
die haar eigen foort zo veel.niet doet als maar by gebrek van voedzel. 

S-4 
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By den dood van myne jongen Rupjes, hielden ook alle myne ver« 
dere waarneemingen op en ik was dus in ’ geheel niet in ftaat de af- 
beelding te geeven; zo rain van eene klyne als van eene grootte of 
volwasfene Rups; maar in ’ begin van de maand September des ge- 
pasfeerden Jaars, cntfing ik van den Wel- Edelen Heere De Worrr 
VAN. WEeESTERRODE, Overste Luitenant te Harderwyk , eene vol- 
wasfene Rups,.afgebeeld Fig. 4. zynde van eene buitengewoone 
groote als hebbende eene langte van omtrend vier duimen; ik hoopte 
nu dat deeze Rups zich zouden infpinnen, en in eene Pop veranderen, 
maar myne verwachting wierd teleur gefteld , zy fpon zich wel in, maar 
ftierf zonder in Pop te zyn veranderd: Ik moest dus weder geduld 
hebben om by eene andere gelegendheid eene Pop te bekomen; zocht ook 
zelve dikmaals, in de om en by Amfterdam ftaande Willige Boomen, 
naar. Rupfen, Spinfels of Poppen, en vond ook in de maand April de- 
zes jaars, drie nog klein zynde Rupsjes, waarvan ’er een afgebeeld is 
Fig. 3 dit was nu goed-om te zien, dat de kleur dezer Rupfen zo wel 
klein als groot genoegzaam gelyk is, maar het was ’er nog verre af, 
eer-dat deeze Rupsjes in Poppen zouden veranderen; ik verzuimde eg- 
ter niet, hun zo dikwyls doenlyk was, van vars Willige Hout te voor- 
zien, zo nat en vogtig als ik het maar bekomen konde, erf het fcheen 
ook in % begin of dezelven iets groeiden, maar ik wierd fpaedig te leur 
gefteld, want in.’t begin vande maand Juny, waren zy reeds alle drie 
geftorven;: dit” was dus wederom mislukr, en zo is het my, behalven . 
de bovengemelde keeren; telkens gegaan, zynde my, zo dikmaalss ák 
deeze foort van Rupfen gehad hebbe, altoos afgeftorven, wonder in 
Poppen: veranderd te zyn ;:het is my ook deor-deeze redenen, onmoog- 
lyk te bepaalen, hoeveele maalen dezelve vervellen; egter kan ik wel 
met zekerheid zeggen dat zy dit doen, en het vel geheel opvreeten, 
daar ik dit by-ondervinding weet. | 

$& 5z- 

‚Op den zesden Mai dezes jaars;-ontfing ik wederom van den Wel- 
Edelen Heere De Worrr van: WeESTERRODE) (waarvoor ik zyn 

Qae Wel 

Fig. 4 

Fig. 3 
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Wel- Edelen, alsmede voor de bovengemelde Rups, hierby opentlyk 
bedanke;) een Spinfel het geen kort te vooren by zyn Wel- Edelen 
door eene Rups gemaakt. was, afgebeeld Fig. 5. kunnende men dit 
Spinfel, in de hand hebbende, de Pop zich in hetzelve voelen 
bewegen. 

Wanneer nu de Vlinder het Popvlies verlaaten zal, boord de Pop 
Tab. XLIV. zich door het Spinfel heen, en geeft hier door den Vlinder gelegenheid, 

Fig. 6. 

Fig. 7 

Fig. 8. 
Fig. 9. 

Fig. 3 

gemaklyk uit te kunnen komen; Zig. 6. Tab. XLIV. vertoond het 
Spinfel met de Pop naar buiten, alwaar de Vlinder uitgekomen is, en 
Fig. 7. ftelt ons de Pop voor, uit het Spinfel genomen. 

5-6. 

Uit de bovengenoemde ontfangene Pop, kwam den sden July de 
Vlinder te voorfchyn, afgebeeld Fig. 8. in de vliegende gedaante, en 
Fig. g. in den loopenden ftand; het onderfcheid der kunne, is alleen 
aan de dikte van het Lyf te onderkennen, zynde dat van het Mannetje 
iets dunder als dat van het Wyfje. 

$- 7 

De Vlinder verlaat dus in het midden en op % einde van den Zo- 
mer het Popvlies, &n na gepaard te hebben, ontlast het Wyfje zich 
van haare Eijeren, welke maar weinig tyd onuitgekomen blyven leg- 
gen, komende de jonge Rupsjes, nog voor den Winter uit, en zyn 
dan in ’ volgende Voorjaar zo groot als dezelve by Fig. 3. hebbe 
afgebeeld; doch of zy dan nog een of meer jaaren tot hunnen 
wasdom nodig hebben kan ik met geene zekerheid bepaalen, maar 
zy fpinnen zich in zo dra zy volwasfen zyn, en de Vlinder komt in 
de maanden July of Augustus te voorfchyn. 

De 
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De volgende waarneemingen deze Willige Hout- 

Rups (Cosfus) betreffende, zyn ons medegedze!d 

door. den Heere. J. FAVROD DE FELLENS, 

te Rotterdam. 

Deeze byzondere Rupfen, vernielen en knagen fomtyds door de 
„Wortelen der Boomen die zy aanvallen, gravende zich als het ware 
met overleg , eenen overdekten gang, van den Bast tot aan het Merg 
of Pit; van den voet des Booms, tot aan den top; het is niet alleen 
de Willige die zy vernielen, de Populier, de Abeele, en zelfs 
worden fomwylen de Viugtbomen. hunne. prooij, en het voorwerp 

_ van hunne verwoesting, 

es 

me 
Is 
” 

mt 

De jonge Rupfen, hebbende den Bek dan nog zo hard niet als 
‚de ouden, beginnen door den Bast te vernielen, vervolgens het fpint, 
en wanneer zy genoeg in fterkte zyn toegenomen ,. gaan zy insge= 
_ lyks het Hout doorknaagen. 

EE, A 

… Zy hebben eenen fterken en zeer onaangenamen reuk, veroor- 
__zaakt wordende door een bruin en zuurachtig vogt, dat uit haar Bek 
komt, hetwelk waarfchynlyk diendt, ter verzachting en weekmaaking 
van het Hout, het geen zy tot haar voedzel gebruiken; wanneer 

_ men hupne gangen die zy-graven vernietigd, waasfemt ’er een reuk 
| uit, zo doordringend, dat men moeite heeft dezelve te. verdraagen; 
het vogt hetwelk deeze Rupfen maaken, geeft wel vlakken op het. 
vel, maar het is niet invreetend. genoeg om het te doorbyten, 

Terwyl de Bek van deeze Rupfen zeer fterk is, moet men met 
voorzichtigheid haar byten vermyden, welk byten zonder egter ver- 

giftig te zyn, doch ondertusfchen pynlyk is, 

Qg 3. Wans- 
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… Wanneer mên dezelve wil opvoeden, is het beter om ze in eens 
Glas te doen, als in een’ houten Doos, welke zy gemäklyk doors 
vreeten , «en dus. ontvluchten. lek 

Deeze Rupfen, houden geen vast tydperk van volwasfen te zyn, 
want men vind ze in alle tyden des jaars, in haare kanaalen, kleinen 
en grootten , wanneer men dezelven uit hünne gangen haal, 
fpinnen zy dikwyls een fpinfel, waarin zy zich voor eenige tyd alleen. 
opfluiten; het fpinfel. var de jonge Rupfen onderfcheid zich van dat 
der ouden, doordien hetzelve veel fynder ven dunder is, <daaf di 
daarentegen meestentyds ùitwéndig vermengd is, met het afknaagfel 
of met Brie ftukjes van hét Hout, 3 ‚ sant 

_ Wanneer eindelyk deeze Rupfen haaren “laatften trap van groo 
bereikt hebben, vervaardigen zy zich ieder eert Spinfel, in het welke 
zy tot Pop veranderen, waaruit de Vlinder te voorfchyn komt, met 
„die onderfcheid, dat de Rupfen die in Poppen veranderen, geduu- 

fende den Herfst en’ den Winter, niet voor den volgende Zome 
in Vlinders veränderen, terwyl daarentegen de geenen dievin de 
Lente en in den Zomer in Poppen veranderen, de Vlinders drie of 
vier weeken daarna uitkomen. Erk 

In den: ftaat van vryheid en van overvloed van woedzel zynde, vers 
nield de eene den andere niet, het geen daarentegen veelmaals ge= 
beurd, wanneer zy opgefloten zyn, en niet genoeg te vreeten heb= 
ben; zy leeven zelfs dikwyls te zaamen, in dezelfde grootte Boom, 
middelfóorten en kleinen in een zekere {taat van Gezelfchap of 
Maatfchappijelyk. | 
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__ NEDERLANDSCHE INSECTEN, 
S  __ BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 

 eeeHEveorsrssprssrrssrosveÏTEÏEÏ oss 

DERDE DEEL. 

VYF-EN-VEERTIGSTE VERHANDELING: 

OVER DE 

DAG-VLINDERS 

van de TWEEDE BENDE. 

DE EIKE PAGE 

P, HI, Tat. ALV. 

8 rn 

BEHEE Dot fchynt moeijelyker te wezen, Rupfen van Dag-Vlinders, 
H als van Nacht “Vlinders te vinden, en nog minder vind 

& & men derzelver Eijeren, wat hier van de oorzaak mag zyn, 

Geste is my onbekend; misfchien wel, om dat de meeste Dag- 

Vlinders hunne Eijeren verftrooid van elkander leggen en veelen 
‘zeer klein en groen van kleur zyn, waardoor dezelven dan veeltyds 
‘het oog des zoekers ontglippen en dus niet gevonden worden ; of mis- 

{chien ook om dat de Infeéten verzamelaar niet wel alle Dagen kan zoe- 
Rr ken 
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ken en de REijeren van de Dag-Vlinders, doorgaands maar weinige 

Dagen opuitgekomen blyven leggen; ook onthouden zich veelen op 
laage Kruiden, welken kort aan den grond zyn, en waarop zeer moei- 

jelykte zoeken io; anderen wederom bevinden zich op Deornachtige 
Gewasfen als by voorbeeld op Distels, Brande-Netels, Kruis-Beziën 

en foortgelyke planten, wier ftekeligheid het naauwkeurig zoeken ins- 
gelyks zeer bezwaarlyk maakt; dit een en ander is dus mooglyk hier 

van de oorzaak; doch men zal my tegenwerpen , dat er veel meer foor« 

ten van Nacht- als van Dag-Vlinders zyn, en dus hier ook meerder van 

kunnen gevonden worden, maar hierop moet ik antwoorden, dat ’er 

doch alhier in ons Land nog veele Dag-Vlinders zyn, waarvan my de 

Rupfen en veel minder de Eijeren nog nooit zyn ter hand gekomen, 
als daar zyn de Konings Mantel Antiopa, de Citroen-Vlinder, Rhamní, 

Pieterfelie-Beestje Cardamine, zeer veele foorten van Paarlmoer-Vlinders 

waaronder de Paphia, Nibe, enz, ook was my tot heden onbekend 

de huishouding van de Distelvink, Cardus, waar van my echter dit 
Jaar niet alleen Rupfen, maar zelfs Kijeren zyn geworden; zo als 

ik ook dit Jaar Rupfen van de Gehakkelde Aurelia, C, Album, hebbe 
ontfangen; maar onder alle Dag-Vlinders welke my bekend waren, 

zich hier te Lande te onthouden, was my ons tegenwoordig Voorwerp 

onbekend; het was my dus ten hoogten aangenaam hier van eene 

Rups re bekomen, welke nu het onderwerp dezer Verhandeling zal 

uitmaken; wanneer ik de eene of andere tyd insgelyks Eijeren vinde, 
of van den eenen of anderen Liefhebber mogt ontfangen, aal ik niet 

nalaaten hier van de Afbeeldingen te geeven. 

&% 2. 

Cns tegenwoordig Voorwerp is-door den Ridder LiNNeus genaamd 
Quercus, zekerlyk om dat de Rups zich met de Bladen der Eiken Boo- 

men geneerd, zoo als ik ook zelve ondervonden heb, het is ook om 

deze redenen dat ik dit InfeCt noeme De Eike Page, 

$ 3. 
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E „ Het was op den den funy, dat myn Zoon buiten Haarlem in den 

k Hout, naar InfeCten zoekende, onze tegenwoordige Rups op een Eiken _ 

__ Blad vond, in dezelve geftalte, zynde de rustende, zoo als zy op 

‚ ub. ALV. Fig. 1. afgebeeld is; te huis gekomen zynde plaatften wy eg bra 8 

haar aanftonds op een Eiken Takje, welke Bladen zy zich zeer wel © ° 
liet (maaken, tot den 6den Juny, wanneer zy ophield met vreeten, en 

geftaadig heen en weder liep, fteekende onder het loopen als ook om 
te vreeten het Zwarte Kopje. onder het Schildje van daan, gelyk te 
zien is aan de Afbeelding Zig. 2, doch weder rustende, trok zy ook Fig, a. 

het Kopje binnenwaards, zoo als de eerfte Figuur aantoond, 

S 4 

Na dat myne Rups nu met vreeten ophield, verwachte ik, dat zy 
zich met het achtereinde zoude vastmaken , en een draad over het Lyf 
fpinnen, dewyl ik doch zeker geloofde dat het een Dag-Vlinder Rups 

was, dan ziet geen van beiden deed zy, maar fpon den 8° Juny, twee 

Bladen zeer losjes op elkander en veranderde daar tusfchen beiden, den 
zr° dito in een Pop, afgebeeld Fig. 3, Fig. 3 

s. 5e 

Ik wagte nu van Dag tot Dag de Vlinder te ziente voorfchyn komen, 
en het duurde ook niet lang, want reeds den 5e July, begon het Pope 

je donkerder van kleur te worden, en drie Dagen daarna, kwam de 
Rr a 8 fraai- 
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fraaije Vlinder des morgens uit , zynde een Mannetje, hebbende 
Fig. a dus juist een Maand zedert het begin der infpinning gelegen, Fig. 4. 

Fig. 5 vertoond denzelven in de vliegende gedaante en Fig. 5. in den loopen- 
den ftand; om nu ook een Wyfje aftebeelden, had de Heer pieTEr 

VEEN te Haarlem de goedheid, my hetzelve hiertoe te leenen, zynde _ 
Fig. 6, Fig. 6. ’er naar vervaardigd, 

S. 6. 

Uit deeze Afbeeldingen , welke zowel van de Rups als van de Vlin- 
ders, naar de natuurlyke Voorwerpen vervaardigd zyn, zal ieder Lief- 
hebber twyfel ik niet ons tegenwoordig Infet, onder de fraaije Neder- 
landfche Vlinderen rangfchikken , en zich over de grootheid des 

Almachtigen Scheppers verwonderen, die dit Vlindertje met zulk een 
fraaije blaauwe kleur doet pronken, welke in het eigentlyke Voor- 

werp al near maate men hetzelve draait, ook van glans of weerfchyn 
veranderd, het geene door geen konst-penceel volkemen nagemaakt 

kan worden, 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, | 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD, 

NENENERUNENDNEN ENEN ENEN ENEN EIRENE ENEN 

| DERDE DEEL. 

ZES-EN-VEERTIGSTE VERHANDELING, 

OVER DE 

NACHT-VLINDERS. 

van het TWEEDE GEzIiN der Eerste BENDE. 

DE HIJEN A. 

P, III. Tab. XLVI. 

$. r 

WSSSLat door veele viervoetige Dieren en Visfchen, de eene 
(0) Q door de andere word opgevreeten, is genoeg bekend, 
1) D () maar dat de eene Rups dit de andere doet, is zeker- 
ú WY) lyk zeer weinig bekend, het was ten minsten voor my 
NSIS\SA iets nieuws dit te verneemen, en naderhand zelfs te 
zien, hebbende ik hier van reeds voorloopig gezegd in myne Ver- 
handeling over de Cosfus, hier voor Tab. XLIII. en XLIV. afgebeeld; 
dat ik binnen kort de afbeelding en befchryving hoopte te geeven 
van eene Rups, die eene andere foort van Rups ontmoetende, de- 
zelve ‘aanvalt en opvreet; het is dan nu deeze Rups, waarvan ik 
thans de huishouding zo verre dezelve my bekend is, den Lief- 
hebberen zal mededeelen. 

Ss $. a. 
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$. 2. 

Uit het bovengemelde, zal ieder gemaklyk den naamsoorfprong van- 
dit Infect, afleiden, waarom ik dezelve Hijena noeme, te weeten : 
naar het verflindende viervoetige Dier, by deezen naam in Afrika 
bekend, in het Latyn draagt ons Voorwerp den naam van Trapezium, 
het geene in * Hollandsch. betekend ongelyk vierkant, zekerlyk om 
redenen dat de Vlinder op de Bovenvlerken eene figuur heeft, min 
of meer hier naar gelykende, doch deeze naam Kwam my in % 
Hollandsch te ongefchikt voor, en de figuuren op de Vlerken der 
Vlinderen, te weinig ’er mede overeenkomende om dezelve dus. 
te noemen, hoewel ik anders gaarne de eens gegevene naam. 
behoude, 

S. 3e 

In de meand Mai, vond myn Zoon buiten deeze Stad op Ypen, een: 
nog jong zynde Rupsje, groen van kleur, met zwarte ftipjes, wy 
plaatsten dit Rupsje, benevens eene andere foort zynde Span-Rupfen, in: 
dezêlve groote vles, en gaven het Ypen-Bladen, wy zagen echter 
dat ons Rupsje, ook Linde-Bladen vrat, wyl dic het voedzel was dat 
deeze Span- Rupfen gebruikten. Weinige dagen daarna, ontfing ik — 
van den Heer Preter Veen, te Haarlem, eenige Rupfen, waar- 
voor ik zyn Edele hier by opentlyk bedanke, met berigt „ dat de 
„ zelve Linde- Bladen vraten, en dat zy zich nog jong zynde, tus- 
» fchen de Bladen infponnen, doch iedere Rups a!zonderlyk, maar: 
„» grooter wordende, dit niet meer deeden. Deeze Rupfen zyn zeer 
„ verflindende en moordzuchtig , zy willen hun eigen foort wel eens 
» Aânvallen en opvreeten , doch dit doen zy niet ligt als by gebrek 
» van voedzel, maar ingeval ’er eene andere vreemde Rups hun: 
» ontmoet, dan is die in den tyd van vyf minuten opgevreeten, of 
9 fchoon zy overvloed van versch voedzel hebben, hiermede zoude- 
„ UE. een proef kunnen neemen… 

Ik plaatste dus myne ontfangene Rupfen, welke ik aanftonds zag 
dat dezelve foort met de bovengemelde waren in eene aparte. vles, 
en liet de eerste by de Span-Rupfen blyven, en ziet vier Dagen na 
dit berigt ontfangen te hebben, wierd ik van de waarheid overtuigd, 
doof de eerstgevondene Rups, die ondercusfchen genoegzaam vol- 
‘wasfen geworden zynde, juist dat ik met myn Zoon ’er naar zagen 
een van de in dezelve vles zich bevindende Meeters, ontmoete, es 

s zic 
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wan het Tweede GEZIN der Eerste BENDE P. III. Tab. XLVI. 157: 

zich met den Kop op ligte, liet zy de andere, geen kwaad vermoe- 
dende Rups, ongehinderd naderen, tot dat deeze onder haar bereik 
was, en viel toen dezelve op het lyf, en in den nek haar vattende 
begon zy ogenblikkelyk aan het vreeten, en wel zo gulzig, dat zy 
‘zelfs niet. ophield, offchoon wy haar uit de vles namen, ‘en met het 
Blad, waar zy op zat, voor ons op de Tafel leiden; de aangeval= 
Iene Rups, floeg wel met het achtereinde heen en weder, maar die 
baate niets, zy was in korten tyd op een gedeelte van het vel na, 
opgevreeten: terwyl dat deeze Hijena hier mede bezig was, wierd 
zy langzamerhand bruinachtig van kleur, even als haare prooy ; dit 
was nu eene gladde Rups geweest, ik wilde nu ook eens hetzelve 
met eene ruighairige beproeven, en plaatste ten dien einde zulk eene 
in de andere vles, en het duurde niet lang, of dezelve wierd aange- 
vallen, doch ook aanftonds weder los gelaten, kunnende de Roover 
zo het fcheen niet door het hair op het vel komen; doch den vol 
genden dag ’er naar ziende, was ook deeze ruige Rups op het vel 
na opgevreeten: ik was dus geheel van den verflindenden aart dezer 
Rupfen overtuigd, doch twyfele tevens ook niet, of dit veroorzaakt 
haaren dood; want twee à drie Dagen, na dat de eerste de Spans 
Rups had opgevreeten, was dezelve niet alleen dood, maar te gelyk 
byna geheel als verrot, zo als naderhand nog meerder van myne 
ontfangene Rupfen ingelyks ftierven „ en te gelyk verrot waren; nae 
derhand berigte de Heer Veren my dit zelve. 

__ Doch laat ons nu-tot de befchouwing van: ons Voorwerp overgaan. 

Op Tab. XLVI. Fig. r. vertoond zich de Rups van de Hijena vol- 
wasfen en natuurlyk van kleur, daarentegen ftelt haar Fig, 2. bruin- 
achtig van kleur voor, als hebbende eene andere foort van. Rups. 
opgevreeten; 

S # 

Omftreeks de helft van de maand Juny, waren de nog overgeble= 
vene Rupfen volwasfen, en fponnen zich ieder afzonderlyk tusfchen 
de Bladen in, of rolden maar een Blad te zamen, en veranderden 
in dat verblyf tot Pop, afgebeeld Fig. 3. zynde met een blaauwe 
fehimmel of daauw bedekt, welke ’er maar los op zat, kunnende 
men dezelve geheel van de Pop afveegen, vertonende zich als 
dan gelyk Fig. 4. 

Ss S. 5e 

Tab. XLVL,- 
Fig. 1. 

Fig. 2e 

Fig. 3 

Fig. 4o- 
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bf. 

Niet lang, behoefde ik naar de uitkomst der Vlinderen te wagten; 
want reeds den roden July, kwam de eerste ten voorfchyn; 
Fig. 5. vertoond een vliegend Mannetje, en Fig. 6. een loopend 
Wyfje, beiden eveneens van kleur , verfchillende zeer veel hier 
in van Fig. 7. zynde een Wyfje, hetwelk veel donkerder is, en 
byna voor eene andere foort zoude aangezien worden, hebbende 
ik ook maar een Vlinder zo donker van kleur uit myne Poppen 
bekomen. 

Ik plaatste nu Mannetjes en Wyfjes, by elkander, in hoope de- 
zelven zouden paaren en Eijeren leggen, doch te vergeefs, of zy het 
eerste gedaan hebben weet ik niet, maar ftierven zonder het 
laatste, te weeten het Eijeren leggen gedaan te hebben: zelfs heeft 
myn Zoon te dier tyd buiten Haarlem een Wyfje gevangen, waar- 
van wy hoopten dat hetzelve in de vryheid zoude gepaard hebben, 
en dan, offchoon gevangen zittende, zo als meermaalen my gebeurd 
was, zich wel van haare Eijeren zoude ontlasten, doch tot myn 
leedwezen ook dit mislukte , het ftierf zonder dit gedaan te hebben: 
ik twyfel niet, wanneer ik Eijeren bekomen had, of dezelven zou- 
den overwinterd hebben, en de jonge Rupsjes, dan in ’ volgende 
Voorjaar uitkomen, en alzo zullen deeze Rupfen en Vlinders, zich 
maar eenmaal in ’t jaar vertoonen. 

| 
| 

Ì 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN , 

BESCHREEVEN EN AFGEBEELD, 

EE ASTINSE AGE AST API TISTAN TD ASTINTINEIND ASPIN TINTIN FINEST ISE Ad 

DERDE DEEL. | 
SSS SISSI SII: SK SISISISI NIEK SNES 

ZEVEN-EN-VEERTIGSTE VERHANDELING. 

O VER DE 

NACHT-VLINDER S. 

van het TWEEDE GEZIN der TwerEeDE BENDE: 

DE MALVA-VLINDER. 

P. III Tab XLVIL. 

ae 

INNS Ens tegenwoordig Voorwerp voor zo verre my zulks 
bekend is, nog geenen Hollandfchen Naam hebbende î 

6) O Y zo noeme ik hetzelve de Malpa-Vlinder, in het 
@ Latyn draagt het den. Naam van Cervinata. SIS 

RSISSA 
Se 

De' Heer Pirrer Vern te Haarlem, zond my in de Maand 
November eenige Eijeren, waarvoor ik zyn Ed. hierby opentlyk 
bedanke, welke ijeren korten tyd te vooren by zyn" Ed. door 
een Wyfjes Vlinder gelegd waren, zynde licht geelachtig van kleur, 745, XLVIK. 
afgebeeld Tab. XLVII Fig. t. in de natuurlyke groote, en- by Fig. 1. 

“ Eig. 2. vergroot. De Heer Veren had insgelyks de goedheid, Fig. 2 
my het voedzel der Rupfen ke melden, zynde Malva- Bladen, 

ej: waar- S 



ig. 3e EN 4 

NACHT-VLINDER S. 160 

waarna ik dezelve dan ook den Naam van Ma/ya- Vlinder gegee- 
ven hebbe. 5% 

$. 3 KE! 

Het was niet voor in de Maand Mai des volgenden Jaars, dat 
de Jonge Rupsjes te voorfchyn kwamen, zynde bleek geelachtig 
groen van kleur, en min of meer ruighairig, behielden ook door 
alle haare vervellingen de groene kleur, en waren in % begin 
der Maand Juny, reeds volwasfen, afgebeeld Fig. 3. en 4. zittende 
in twee verfchillende gedaantens als te flaapen, zo als zy den 
geheelen dag zaten, en alleen maar des nachts aan ’ loopen «en 
aan ’t vreeten gingen. 

6-4 

Myne Rupfen nu volwasfen zynde, veranderden ook zeer fpoe- 
dig in Poppen, fommigen tusfchen de Bladen, en anderen zo maar 
los op de Aarde, welke Poppen eerst groen van kleur waren, 
maar wierden reeds fpoedig bruin, afgebeeld Fig. 5. 

\. 5. 

Van tyd tot tyd de Vlinders te gemoet ziende, was het niet 
voor in het begin der Maand September, dat de eerste te voorfchyn 
kwam, en vervolgens de overigen hebbesde dus drie Maanden in 
den als levenloofen ftaat van Pop door gebragt, Fig. 6. vertoond 
het Mannetje in den loopenden ftand, en Fig. 7. ftelt het Wyfje 
voor in de vliegende gedaante; ik plaatste nu van beide kunne 
by elkander in eene groote Doos, en het duurde ook niet lang 
of dezelven paarden, en de Wyfjes leiden haare Eijeren zo maar 
los op den bodem van de Doos neder, waaruit ik befluit, dat 
zy in de vryheid zynde, dezelven insgelyks zo maar los ep-de 
Aarde, by of omtrend het voedzel voor de Rupsjes, z.llen 
neder leggen. 
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EN OVER DE 

NACHT-VLINDER SS. 

. van het TWEEDE GEZIN der EERSTE BENDE. _ 

DE SAFFRAAN GEELE VLINDER: 

P. III. Tab. XLVIIL. 

Lt S. re 

REKER Rt is ontwyfelbaar zeker, dat hoe langer men zich op 

& 8 de Entomologie of Infe&tenkunde toelegt, hoe meerder 

_ voorwerpen men vinden zal, die men te vooren , of= 

fchoon wel als Vlinder bekend zynde, echter nimmet 

dacht als Rups te zullen bekomen; ook heeft de groote 

Schepper! zo veele foorten van Infeten gefchapen, dat de Liefheb- 

verfcheidenheid » niet uitgedooft, maar veel eer Hoe langer hoe meer 

Î bery om dezelven aan te kweeken, als het ware door de groote 

| Vv f op= 

ne nn dr nn ne 
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opgewakkerd word, dewyl het doch voor ons menfchen zeer aans 

genaam is, geftadig nieuwe voorwerpen te vinden, die ons ieder 

keer ook nieuwe genoegens verfchaffen, en Gods Almacht uit zyne 

Wonderen leeren kennen daar, 

Donsvleugelige kleine Dieren , 

Ook mogen deeze aarde cieren: 

En die dan hun Liefhebber is, 

Zal trachten zeker en gewis 

Haar wording, leven en beftaan, 

Zelfs op te fpooren, naar te gaan. 

Hier in nu door dit te betrachten, 

Leerd hy, met my, Gods Almacht achten. 

$-. 2. 

De tegenwoordige Vlinder was my wel bekend, en ìk wist bok 

dat dezelve in Duitschland zich onthield, doch dacht niet dat hy 

hier te lande insgelyks woonde, evenwel ben ik hier van weder door 

de goedgunstigheid van mynen meermaalsgenoemden vriend, den Heere 

PIETER VEEN, te Haarlem, overtuigd geworden, en daar deze 

Vlinder myns wetens nog geenen Hollandfchen- naam. heeft, zo zal 

denzelven dan noemen De. Saffraan. Geele Vlinder, dewyl de geheele 

kleur des Vlinders, veele. overeenkomst met de Saffraankleur heefte 

De Latynfche naam is Citrago. 

GES jd 
Den gden Juny, ontfing ik van bovengenoemde Heer „ waar voor, 

ik zyn Edele vriendelyk bedanke, twee Rupfen, waarvan de eene 

Tab. XLVIII. afgetekend i is Tab, XLVIII. Fig. 1. zynde volwasfen, met bericht dat 
Fig. 1 

zy 



van het Tweede GEZIN def Eeritë BENDE P. 117 Tab. XLVIII. tê3 
zy Lindebladen vraten, welke zy by my ook nog nuttigden;, de 

eene tot den 7den, en de andèfe tot den gden daar aan volgende ; 

Á jep welke Dagen , Zy begonnen haar verblyf om tot Pop te veranderen 

gereed te maaken, en daar de eene dit juist verkoos te doen tusfchen 

de kant van het Glas en een Lindeblad, zo konde ik zeer goed 

k waarneemen hoe verre zy hiermede gevorderd was; toen het Blad 

rie rondom vast zat, hield zy op met fpinnen, en legde zich fil m 

tear verblyf neder, zynde nu gereed, om haare aanftaande verande- 

f ring aftewagten; ik dacht nu dic van Dag tot Dag te zien gebeuren ; 

maar het duurde zo lang, dat ik tusfchen beiden veronderftelde dat 

de Rups geftorven was, en alzo geene Pop zoude worden, ik trok 

dan om dit zeker te weten, het Blad aan de kant een weinig los ; 

doch dan begon de Rups zich aanftonds te bewegen, en fpon ook zo 

dikwils ik zulks deed, het Blad weder aan het Glas vast; tot den 

$ zoden July 8 wanneer zy eindelyk in eene Pop veranderde: ik zag 

toen ook naar de andere Rups, welke den gden Juny begonnen was 

tusfchen twee Bladen zich in te fpinnen, maar bevond dat deze 

nog Rups was, doch veranderde den z16den July, insgelyks in 

eene Pop, hebbende dus de eerste byna, en de laatste ruim, vyf 

weeken in den ftaat der verandering doorgebragt, het geene zeker 

__ zeer lang is, dewyl verre de meeste Rupfen, maar weinige Da- 

gen op de verandering leggen. 

E 5 4 

Myne Rupfen nu in Poppen veranderd zynde, vertoonde deze 

„ zich uit het Spinfel genomen, als Fig. 2. zynde bruin van kleur. 

Vva2 9 5 

Fig. &% 



Fig. 3- 
Fig. 4. 

Fig. 5. 
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6 $. 5. 

Het veranderen van deze Rupfen in Pop, gaat zo als wy gezien 

hebben zeer langzaam , doch naar het uitkomen van de frazijë 

Vlinder behoeft men niet heel lang te wagten, want reeds den 14der 

‘Augustus , kwam de eerste, en den 2s5ften dito de andere Vlinder, by | 

my uit het Popvlies ten voorfchyn, hebbende dus maar als Pop ruin j 

eene maand gelegen; reeds wel agt dagen voor het uitkomen, begint | 

de Pop van kleur te veranderen, zo dat men alle ogenblikken de 

Vlinder te gemoet ziet; eindelyk verfchynt hy en men ziet hem met — 

zyn fraaïje geele kleur, zo als Fig. 3. het Mannetje, en Fig. 4 het 

Wyfje vertoond, beiden in de vliegende gedaante, daarentegen ver- 

toond Fig. 5. den lopenden ftand. Het onderfcheid der Kunne ís 

alleen aan de meerdere of mindere gepluimtheid van het achterly 

zichtbaar, zynde de Voelders of Horentjes van beide geflachten 

even dik. 

_. 
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NEDERLANDSCHE INSECTEN, 
BESCHREEVEN EN AFGEBEELD. 

PAIR BAENEN EA INE ANTON INERT Ah S TIEN TINT ATAR A | 

DERDE DEEL. | 

_ ssesssssssssesssssrsss 

NEGEN-EN-VEERTIGSTE EN VYFTIGSTE 
VERHANDELING. 

OVER DE 

NACHT-VLINDER S, 

van. het EFRSTE GEZIN der EERSTE BENDE 

DE WINDE PYLSTAART. 

P. III. Tab. XLIX en-Le 

4 

MEM e Winde Pylftaart-Vlinder, Sphinx Convolyuli , behoort zes 
& G kerlyk onder de zeldzaamste Nederlandfche Pylftaarten, 

Ee D niet zo zeer om de zeldzaamheid des Vlinders, want deeze 
siteggp ziet men nu of dan in den tyd dat zy ’er zyn nog wel. 

eens vliegen, maar om de weinige Rupfen, die ’er van 

gevonden: worden, het is my ten minsten nimmer gebeurd eene 

Rups te vinden, ofschoon ik nu reeds meer dan vyftig jaaren op: 
Xx de 
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de Infecten- Liefhebbery my hebbe toegelegd, en ook geen eene 

my, voor de tegenwoordige, door de eene of andere Liefhebber 

is toegezonden, zekerlyk veroorzaakt geworden zynde, om dit 

dezelve weinig te zien komt, het was my dus zeer aangenaam, 

Eene Rups te ontfangen, dewelke nu het onderwerp dezer Verhan- 

deling zal uitmaken. 

ì ga. 

Wegens de naamsoorfprong van ons tegenwoordig Infect, be- 

hoeve ik weinig te zeggen, als ontleend zynde van het gewas 

daar de Rups op aast, ramentlyk Convolyulus Arvenfis of Klokjes 

Winde, zynde dus de meest algemeene naam, De Winde Pylftaart;, 

dezelve word ook wel genaamd De Groote Onrust, om redenen dat 

de Vlinder al vliegende met de lange Zuiger uitgerekt, zyn 

Voedzel uit de Bloemen zuigt, en ’er niet, even als andere 

Vlinders, op gaat zitter , maar zich haast, als had hy geenen ‘tyd, 

en met veel fpoed weder verder vliegt, zo als dit ook de klyne 

Onrust doet, door my genaamd de Meekrap-Vlinder, ìn ’t Latyn 
Ssellatarium, afgebeeld in ’ Tweede Deel, Derde Stuk, Tab. r. 

Er onthoud zich ook nog in ons Vaderland een Vlinder, genaamd 

De Glafe Onrust, in *t Latyn Fuciformis, doch hier van hebbe ik 

de Rups nog nooit gehad, en het zal my dus zeer aangenaam zyn, 

van de eene of andere Liefhebber, dewelke deeze Rups eens mogt 

ter hand komen, dezelve te mogen ontfangen, zullende ik daar van 

even als van andere my nog-onbekende Rupfen, met dankbaarheid 

gebruik maaken. 

$ 3- kh 

Voor zes à agt jaaren geleden, ving ik op de Buiten-Cingel 

de- 



van % Eensté Gezin der Bansre Benpe, P. ZIJ Tab. XLIX. en L. 167. 

5 dezer Stad, een Winde Pyiftaart-Vlinder, zynde een Wyfje, het 
_ geene my zeer verwonderde, dewyl ik nooit te vooren, om deeze 

Stad, dezelve had zien vliegen, en ook twyfelde of ’er in den 

omtrek wel Winde groeide, daar de Rupfen zich op onthouden, 

doch ik wierd kort daar na van het tegendeel overtuigd, doordien 

ik ze zelfs naderhand op de Schans zag groeijen. Het boven- 

gezegde Wyfje, gevangen hebbende, plaatste ik hetzelve te huis 

in eene ruime gaaze vlugt, in hoop het zich van haare Erjeren 

zoude ontdoen, maar te vergeefsch, het bleef nog eenige Dagen 

in % leeven, dan ftierf zonder een eenig Ey gelegd te hebben; ik 

fneed toen het Lyf open, en haalde ’er de Eijeren uit, en na 
dezelve van het haar omringende vogt gezuiverd te hebben, bevond 

ik ze zeer veel gelykende naar het Ey van de Paauw-Oog-Pylftaart, 

Ovcellata, (É) zynde groen van kleur, afgebeeld in deszelfs natuur- 

Iyke groote Tab. XLIX. Fig. 1. ik had dus met deeze vangst, niets 

meer als de gedaante en kleur van het Ey bekomen. 

S- 4 

Dan hoe Aangentam wierd ik verrast, door op den 27ften July 

van den Wel-Edelen Heere De Worrr van WESTERRODE; 

te Harderwyk, eene fraaije Rups te ontfangen, waarvoor ik zyn 

Wel-Edèle hierby opentlyk bedanke; dezelve vrat nog drie à 

vier Dagen; zeer gulzig by my Winde-Bladen, en kroop toen 

in den grond, zonder ’er weder om te vreeten uit te komen , het 

geene zy anders meest tegen den avond deed. Fig. a, is de af- 
beelding naar deeze Rups vervaardigd, waaruit men ziet dat de- 

zelve in grootte en kloekte, voor geene andere Europifche Rups 

behoeft te wyken. 
$.5. Na 

€“) Zie het Eerste Deel, Derde Stuk, Tab. 1. 

Xxe 

Tab. XLIX 
Fig. Le 

Fig. &: 
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Tab. L. 
Fig. 4. 
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& 5 

Na dat myne Rups twee Dagen onder de Aarde zonder ’ér 

uit te komen geweest had, haalde ik de grond uiet nieuwsgierig- 

heid om, gaarne willende weten of dezelve reeds in- eene Pop 

veranderd was, bet geene ik tot myn leedwezen bevond zo 

niet te zyn, de Rups was nog onveranderd, maar reeds aam- 

merkelyk ingekrompen, het fpeet my toen dit gedaan te heb. 

ben, dan het was nu niet- anders, ik legde dezelve weder- 

boven op de Aarde neder, en met een. dekze} van een doosje 

toegedekt hebbende, liet ik haar ftil ftaan, nu en dan ’er- 

echter eens naar ziende, of zy ook veranderd was, en ziet 

ket opgraaven had haar tot myn vergenoegen niet gehinderd, 

want vier Dagen na hetzelve, dus zes Dagen na het ín de 

Aarde kruipen begon zy des morgens te veranderen en was 

kort daarna eene groene Pop, afgebeeld Fi. 3. welke groene 

kleur, langzamerhand veranderde en roodachtig wierd, vervol- 

gens bruin, zo als dezelve Tub. L. Fig. 4. verbeeld. Deeze 

Poppen, zyn van alle andere Poppen zeer wel te onderfchei- 
den, door de grootte aanzienlyke kromme kaak of krul, welke 

zy op het vooreinde hebben, daar de Zuiger des Vlinders in. 

befliten legd. de Pop van de Liguster Pylftaart , Lizustrie, afa 

gebeeld in het Eerste Deel, Derde Suk, Tub. AIT heeft heg: 

ook wel een weinig, doch op verrena zo. groot en fterig 

niee als onze tegenwoordige, welke nog omgellagen is, daar- 

de andere byna plat op de Pop legd, 

$. 6. 

Het was in ’t begin van de Maand Augustus, dat deeze ma! 
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an % Eensrr Gezin der Ernstz Benpe, P. zn. Tab, XLIX. en L. 169, 

ups in Pop veranderd was, en dewyl ik wist dar de Vlins 
ers nog voor den Winter uitkwamen, hoopte ik «ook dee 

zelven eerlang te zien te voorfchyn komen, ik liet de Pop 
p de Aarde leggen, maar dekte dezelve nu niet meer, zo 

ik de Rups gedaan had, met een doosdekzeltje toe, maar 
atfte haar in eene grootte met gaas overdekte Doos, waartegen de 

Vlinder uitkomende, gemaklyk konde opklimmen, en zette des 

Baive toen fil neder; fpoedig “wierd ik in myne verwachting 

voldaan, want reeds den zevenden September, begon de Pop 

op de Vleugel-fcheden donker van kleur te wofden, zo 

dat ik duidelyk de Vleugels ’er konde zien doorfchynen, en 

pu binnen weinige Dagen de Vlinder te gemoet zag, welke 

pok den z15'en September, dus nog geen zes weeken, na 

de verandering van de Rups in eene Pop; té voorfchyn 

kwam, zynde een Mannetje; afgebeeld in de vliegende ge- 

daante Fig. 6. daarentegen vertoond Fig. 5. het Wyfje in 

den loopenden ftand; het onderfcheid der Kunne is alleen 

aan de meerdere of mindere dikte van het lyf zichtbaar. 

De Zuiger van deeze Vlinder, welke by het Mannetje uit 

gehaald afgebeeld is, is nagenoeg vier duimenlang, en behoud 

gyne veerkragt, offchoon de Vlinder reeds lang dood is 

geweest en andere deelen van het Lichaam als Pooten of Sprie= 

ten aanftonds afbreeken, zo kan men deezen Zuiger daaren- 

tegen altoos uitrekken, en langzamerhand, wederom laten 

pprollen, zekerlyk door de Alwyze Schepper zo gefchapen, 

| Xx3 op 
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op dat dezelve dewyl de Vlinder zyn voedzel vlieg 

zoekt, niet zoude afbreeken, dáar hem het verlies wan ee 

poot of een flukje uiet zym Vleugels dat minder vast zit, 

ook veel minder hinderd, maar door het verlies van zynet 

Zuiger zou hy berooft wezen, zyn voedzel te kanten nu 

tigen em als dan van honger moeten omkomen, dus een 

Wyze reden, voor de fterkte van dit gedeelke des Vlie 

en ‘er zyn naar gedachten nog meerder reedenen: voor, 

den Alwetenden beter als ons bekend zyn, doch welke x 

altoos gaarne, als tot de Natuurlyke Historie der Infeâe 

‚behorende wenfchen te weeten, en hoe meer wy van deeze — 

Historie onderzoeken en te weeten komen, hoe meer wy 

cil 
, 

Kl 

moeten uitroepen, Hoe groot zyn uwe Werken, 

6 HEER! Gy hebt dezelve alle tmet Wijsheid 

gemaakt. 
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