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tER BEANTWOORDING DER

V R A G E:

I) U^etke waarde hebben de Kina-loogzouten ifi de GeneeskuH-»

^ de ip. het algemeen , en welke in koortfen in het bijzon*

y, der? iVerken zij op dezelfde wijze ah de overige Kina-be-

^ reidingen , of waarin verfchilUü zij , en in welke gevallen

yy is de eene boven de andere te feilen? Kan men ze in alle

^ koortfen, en in alle tijdperken derzelve toedienen^ of behoort

jj. de Arts zich aan dezelfde regelen te binden ah in de Kina"

Pf bereidingen^ of aan welke anderef

DOOR '

FRANS JOSEPH iviTTMAN,

Groot'hertoglijke Medicinaal-raad^ enz» te Mainz.

A^n wien , in de algemcene jaarlijkfche vergadering van dd

Hollandfche Maatfchappij der Wecenfchappen , te Haarlem ,

den 21 Mei 1825, de gouden Medaille en eene premie

van 150 guldens zyn toegewezen*





VERHANDELING
OVER DE

ZWAVELZURE QUINlNE,

ALS

GENEESMIDDEL BESCHOUWD,

-mT^m-

H,et onderzoek en de daarftelling van de enkelvoudige

beftanddeelen der geneesmiddelen uit het plantenrijk is»

fedcrt kort , meer dan ooit , aan den orde van den dag 5

en wordt tegenwoordig , overal , inzonderheid naar het

voorbeeld der Franfche fcheikundigen, met het geluk-

kigst gevolg ^ in het werk gefield.

Bij deze eigenaardige rigting , Welke onze nieuwrtqi

pharmaceutifche fchcikunde verkreeg, wil men reeds eene

verplaatfing van het tegenwoordig ftandpunt der apothe-

kerskunst , ja zelfs eene geheele omwenteling in de

pharmacologie en pharmacie , in den geest vooruitzien-

Vélen beweren zelfs, dat de apothekers en artfenijnieng-

kundigen, in den roes der vreugde over d§ groote vor-

A a de-



4 De zwavelzure QUININE

deringen hunner kunst, aan hun eigen ondergang ar-

beiden.

Het zij nu hiermede gelegen , zoo het wil : wij zijn

er verre af , den tijd , die ongemerkt het oude vernietigt

,

en het nieuwe doet bloeijen , deszelfs regten te beftrij-

den. Maar wü houden het voor nuttig en noodzake-

lijk , over dit onderwerp , hetwelk eenige bevooroordeel-

de waarnemers van den gang der kunden en wctcnfchap-

pcn als eene niet vol te houdene nieuwigheid willen aan-

zien , de refültaten der geneeskundige ondervinding en

de uitfpraken der praktifche geneeskunde rustig af te

wachten.

Niet alle de, federt kort, door de pharmaceutifche

fcheikundigen , in zoo groot aantal , bekend gemaakte

enkelvoudige flofFen der geneesmiddelen uit het planten-

rijk fchijnen voor als nog voor de praktifche genees-

kunde van gelijke waarde en van gelijke bruikbaarheid te

zijn. Vele derzelve, bijzonder de Narcotifche ftoffen ,

werden beproefd, en van vele geneesheeren weder ter

zijde gefteld, b. v. dt Morphine^dQ Strychine^do. Hyos-

cyaninc ^ Vcratrine^ enz. Vele hebben nog volftrekt

geen' ingang gevonden, zoo als de Delphine\ Solanine ^

Genüaninc en zoo vele andere. Slechts eenige weinige

enkelvoudige ftoffen , zoo als de lodine , de Cinchomne

en Qjdnine wekken, te regt, de algemeene opmerkzaam,

heid op.

Daar de Kinabast onder de geneesmiddelen van het

plantenrijk zeer algemeen als datgeen erkend wordt , het-

welk de meest bepaalde uitwerking en het meest alge-

meen gebruik voor zich heeft , was het zeer natuurlijk ,

dat de fcheikiindige daaritelling van de enkelvoudige fto^

dii



ALS GENEESMIDDEL BESGÏIOÜWD. $

die de voornaam (Ie geneeskrachten van dezen bast in zich.

befliiiten , en als het ware derzelver qiiintesfetis bevatten

zöude, voor de prakrifche geneesheeren van het grootfte

belang moest zijn. De alkaloïden van den Kmabast wer-

den, in de praktifche geneeskunde, even gunftig opge-

nomen, als het blaauwzuur en de lodine ^ en zijn in ze-

ker opzigt reeds een lievelingsmiddel van onzen tijd ge-

worden , voor dat nog de ondervinding en naauwkeurigc

proefnemingen liare eigendommclijke waarde nader be-

paald hadden en aan dezelve de plaats aangewezen , 3ie

zij in de materia ?nedlca moeten innemen.

Een grondig, op daadzaken (leunend, onderzoek om-

trent de waarde en het gebruik van dit nieuw ontdekte

geneesmiddels, van welks werking en nut men tot hier-

toe Hechts algemcene berigten verkregen heeft , zal daar-

om wel geene onvruchtbare onderneming zijn.

Terwijl de fch rijver van deze verhandeling, evenzeer

door eigene begeerte en eigene overtuiging bewogen,

als door de gelijktijdige uitnoodiging van eene , zeer

achtingswaardi ge en met roem bekende, geleerde Maat-

"fchappij opgewekt , dit onderzoek onderneemt , gelooft

bij, zonder de befcheidenheid te kwetfen, de billijke op-

merking te mogen vooraf doen gaan, dat hij, als vete-

raan der kunst, niet tot die klasi'e van geneesheeren

"wenscht gerekend te worden , die , door alledaagfche be-

doelingen gedreven , en van de zucht tot nieuwigheden

bezield
,

gewoon zijn , iedere nieuwe geneeswijze te

huldigen, en zich, zonder eenig onderfcheid te maken,

ilechts op gezag (leunende , tot verdedigers van elk nieuw

aangeprezen geneesmiddel plegen op te werpen. Deze

- ijdelheid , zich met de eerile bloemen der geneeskundige

A 3 Tijd-



4 De zwavelzure QUININE

Ti.idlchrijvers te verlieren, is hem vreemd. Hij acht

flechts het hetgeen waar en wel beproefd is in de ge-

neeskunde, en huldigt gaarne de grondbeginfelen der ra-

Zioneh Empirie:— Beproeft alles en behoudt het bestc^

Het tegenwoordig onderzoek zal ten doel hebben

:

Vooreerst, De naarde der zwavelzure Qutnine in

het algemeen^ bijzonder bij koortfen^

aan de ondervinding te toetfen.

•7'en tweede. De eigendommehjke werking dezer ftofy

en hare betrekking tot de overige bc*

reidingen yan den Kinabast nader t&

bepalen.

Ten derde. De praktifche regelen op te geven ^

welke bij derzelver gebruik snoeten

worden in acht genomen*

In deze i\Tie deelen zal de beantwoording der volgen-

de ,
' voor den praktifchen Geneesheer zeer gewigtige

,

vragen begrepen zijn

:

jo. Welke waarde heeft in het algemeen de zwa^

yclzure Quinine (Quininum fulphuricum , Sul-

fate de Quinine) voor de practifche gemeskun-*

de^ in het bijzonder bij koortfen?

a^9 Werkt de Quinine op dezelfde wijze , als d^

overige bereidingen yan den Kinabast^ ofwaar*

door onderfcheidt zij ziqh van dezelve , en in

welke gevallen is de eerfte boven de andere te

pellen?

3"^, Kan men eindelijk van dit middel in alle koorts

fen en in alle tijdperken derzelve gebruik ma-

km 9 of behoort de geneesheer hier dezelfde rc^
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gelen in acht te nemen ^ die hem bij het ge^

bruik der andere Kinabereidingen ten rigtfnoer

flrekken? Of zijn er nog andere regelen^ y^eU

ke men bij het gebruik der Quininc behoort £c

volgen?

I.

Over de 'waarde der zwavelzure Quinine in het

algemeen , bijzonder bij koortfen.

Reeds in het jaar 1816 was in Buitschland cene klei-

ne verhandeling onder den volgenden titel in het licht

gekomen : Cinchonin , medioamen efficacisfimum adver^

fus Cachexiam e febre iniermittente abortam tutisfime

ndhibetidum, Scr. ficinus. Dr. et Profesfor Chimia&

et PhyPucs in Academia Chirurg, militari Dresdenfi^

1816. in 8^. De fchrijver, Profesfor ficinus , in Z)r^j-

iden , die met dit programma zijn nieuw leerambt open-

•ide , maakt daarin opmerkzaam op eene eigenaardige (lof,

•die hij Cinchonin noemt , en befchrijft als de wezenlijke

kracht van den Kinabast in zich bevattende. Dr. giese,

In Charkow , had reeds vroeger dezen naam gegeven aan

het door alcohol te verkrijgene beftanddeel van den Ki-

nabast. Ficinus, met hem overeenftemmende, zet zoo-

wel de bereidingswijze , alsook de fcheikiindige eigen-

fchappen van deze ftof , nader uiteen, en beveelt dezel-

ve het eerst aan, wegens hare uitftekende, aan den bast

volkomen gelijke , maar meer geconcentreerde kracht,

waardoor zij gefchikt is, om, in kleine giften, uitllc-

kende hulp te verfchalFen.

Eerst vier jaren daarna (1820) maakten de Heercii

A 4 l»Ef.*



a De ZWAYI^ÏvZURE QUININE

PELLETiER CD CAVENTON hunnc nieuvvite analyfe van

den Kinabast , waartoe zij door gomes in Lisfabon aan*

leiding gekregen hadden , in het bijzonder de ontdekking

der Cinchonine en Quinine , als nadere beftanddeelen van

denzelven , bekend , en men bekwam , federt , deels uit

de berigten der Heeren deyj^ux, vauquelin en doublé,

in het Journal gCnéral \de Medccim 1821, Janvier^

deels dogr het kleine gefchrift vau den Heer magenpie ;

Formulairc pour la prdparation et remploi de plu^

sicurs nouveaux Medicamens, Paris 1821 , hetwelk bij

voss , in Leipzig , vertaald in het licht kwam , in

Duitschland de eerde berigten van het gebruik dier

zelfftandigheden tot genezing der tusfchenpozende koort-»

fcn , en dergelijke periodieke ziektevormen.

De Duitfche artienijmengkimdigen en geneesheeren

werden, van dit oogenblik af, op het vermogen der

door zwavelzuur geneutralifeerde alcaloiden van den Ki.^

nabast opmerkzaam , en beproefden al ras , volgens de

voorfchriften en waarnemingen der Franfchen , derzelver

bereiding en gebruik. De zwavelzure Chinine of QuU
nine (Chininum, live Quininum, five Quininum fulphu-

ricum,) uit den gelen Kinabast (Cinchona cordifolia)

verkregen, fcheen in meer dan een opzigt te verkiezen,

en veel meer dan de veel duurdere Cinchonine , uit de

graauwe Kina (fiinchona Comlaminea^j bereid , voor ge^

jieeskundig-praktisch gebruik gefchikt te zijn. Zij werd

daarom ovejral bij voorkeur aangewend,

, Ook wij hebben reeds federt het jaar 1822 gelegenheid

gehad met de zwavelzure Qjiinine velerlei proeven in

jict werk te (lellen. De jongst afgeloopene jaren 1823 en

JP34 gaven veel aanleiding tot tusrchcn|!0Qzend(3 koort-.
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(èn, en waren daarom voor onze waarnemingen zoo rcgt

geichikt. Aan den krankheidsloop dezer beide vochtige

jaren hebben wij het te danken, dat zij ons omtrent het

nieuwe geneesmiddel bijzonder onderrigt hebben; en wij

ïagen óns tevens, bij deze onderneming, uit hoofde van

de betrekking, waarin wij ons bevonden, in eene voorts

durende , regehnatige , briefwisfeling met verfcheidene

zeer acht ingswaardige praktifche geneesheeren ' van ons

land verplaatst, welke onze eigene bevindingen deels

bevestigd, deels gewijzigd hebben.

' Wij mogen hier intusfchen de opmerking niet voorbij-

gaan, dat eene voorname oorzaak, waarom onze proeven

met een zoo goed gevolg bekroond werden, onder ande-

ren , allerbijzonderst in de goede bereiding der Qjiininö

moet gezocht worden , welke wij in onzen werkkring

hebben aangewend. Een groot aantal gelchikte en be-

kwame apothekers, die onder elkander in kunst en wezen-

lijk gefchikte bediening, wedijveren, maken het den prak-

tifchen geneesheer gemakkelijker, met nieuwe geneesmid-

delen grondige proeven in het werk te (lellen , en zijne

•bevindingen en opkomende twijfeling met zekerheid tes

jjeoordeelen en te onderzoeken,

• Deze omftandigheid doen wij bijzonder uitdrukkelijk

opmerken : want wij zijn overtuigd , dat het verfchil ia

de betrekkelijke deugdzaamheid en bereidingswijze der

chemisch -pharmaceutifche geneesmiddelen een zeer gewo-

ne oorzaak is van de tegenflrijdigheden en verfchillenda

denkwijzen en oordeelvellingen der geneesheeren , wan-

tieer er over nieuwe geneesmiddelen gefproken wordt.

Wat de bereidingvvijze der zwavelzure Quinine in het

i)ijzonder betreft^ zoo fchijnt dezelve thans nog (leeds

A 5 zeer



i» DiL ZWAVELZURE QUININ^

«ter verfchillende te zijn. De meeste apothekers uit onz«

ftreken volgen het voorfchrfft van henry, Ondertus-

fchen merkt de Heer büciiner in N°. 49 van zijn Re^

perioriumfür die Pharmacie für das Jahr. 1824 zeer

te regt aan , dat er nog veel ontbreekt ter bepaling eener

bereidingswijze, welke met betrekking tot de zekerheid

der behandeling, en derzelver voldoende opbrengst , al*

gemeen zóu kunnen worden aanbevolen.

De Heer stratingh in Groningen heeft zich onlangs

de verdiende verworven van, door zijn gefchrift: Scheid»

kundige Verhandeling over de Cinchonine en Quinine^

Vroningen 1822 , eene goede verzameling en onderzoek der

nieuwfte fcheikundige navorfchingen omtrent den Kina*

bast en bijzonder omtrent het bekomen der Qj^iimne en

Cinchonine^ volgens pelletier, caventon, henry ,

RADOLiER, GEIGER, BÜCHNER , en anderen, geleverd te

hebben. Ook heeft hij voorgel]agen de zwavelzure Qiii"

nine te bereiden, door de Kina te behandelen met water

dat door zout- en zwavelzuur is aangezet, welke berei-

ding zeer vele aanbeveling verdient. Van de andere zij-

de fchijnt de onlangs door den Heer veltman, in Os^

nahruch^ (zie Repertorium für die Pharmacie von

Dr. BÜCHNER und Dr. kastner, 1824, iV^. 49, ƒ. 91,)

voorgeflagcne bereidingswijze , wat betreft de voordeelen

die zij oplevert, de grootfte opmerkzaamheid te verdie-

nen, hetwelk de artfenijmcngkundigen het best in Haat

zullen zijn te beoordeelen.

'--Voor ons oogmerk zou het overtollig zijn, ons met eene

kritiek der verichillcnde bereidingswijzen van de Quininc

'm te laten. Wij bepalen ons derhalve tot deze enkele op-

merking^ dat de praktifche geneeshceren , welke met dit

nicu-
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gieuwe geneesmiddel gelukkige proeven willen in het

werk (lellen, voornamelijk daarop moeten letten, dat dit

preparaat niet nog een bijmengfel van zwavelzure kalk-

aarde of kleiaarde bevatte, en dat het zwavelzuur, het-

welk ter verzadiging der Quinine wordt aangewend, niet

in het minst de overhand hebbe.

Mogt een apotheker geen' tijd hebben , zich dit mid-

dd zelfs volgens de regelen der kunst te bereiden , zoo

zij hij ten minste bij het inkoopen daarvan zoo voor-

zigtig mogelijk , en onderzoeke het toch regt naauwkeu-

lig, vooral daar de Quinine thans door de drogisten tot

zoo zeer verfchillende prijzen verkocht wordt.

Na deze algemeene, voorloopige, aanmerkingen, gaan

wij tot het nader onderzoek en de beantwoording der

eerfte vraag over^:

„ Welke 'waarde heeft in het algemeen de zwavelzure

„ Quimne voor de geneeskunde , in het bijzonder

„ hij koortfen?^^

Om de waarde van een nieuw geneesmiddel aan de

•ondervinding te toetfen , is het niet genoeg, eenige on-

l>epaalde , of algemeene waarnemingen bij te brengen,

•waarin zich hetzelve werkzaam heeft betoond, maar de

.waarnemingen of proeven moeten naar een wetenfchappe-

•lijk plan gemaakt worden , en het mag den waarnemer

zelven niet aan lust , tijd , noch gelegen|ieid ontbreken

,

öm het nieuwe middel van alle zijden, waarin het door

-öe kunst kan worden befchouwd , te kunnen beproeven.

Zullen de proeven met een geneesmiddel voor prakti-

fche geneeskunde bevredigende refultaten opleveren, zoo

moeten zij , zoowel phyfiohgisch , als therapeutisch ,

wor-
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worden in het werk gefield. Zij moeren met bijzondere

inachtneming van den ouderdom, het geflacht, het tem-

perament, de individualiteit, de idiofyncrafie , de levens-

wijze, het jaargetijde, de endemifche en epidemifche

krankheidsconftitutie in het werk gefteld zijn.

Wij laten hiermede eene reeks van proeven en waar-

nemingen volgen, welke, overeenkomftig het hier opge-

geven beginfel , grootendeels door ons zelve, doch ge-

deeltelijk ook door eenije andere zeer achtingswaardige

en geloofwaardige praktifche geneesheeren van ons land

,

werden gemaakt. Wij kunnen de namen van deze

Hechts met de eerfte letters aanduiden , doch zijn be*

reid, dezelve , zoo het gevorderd werd , tot getuigenis

.der waarheid, openlijk bekend te maken,

Phyftologifche Proeven,

Men is bevreesd geweest , dat de Alcaloiden van den

Kinabast met die der Narcotifche planten konden over-

eenkomftig zijn, en dat derzelver gebruik bijgevolg niet

volkomen zonder gevaar mogt wezen. Elliotson gaf de

zwavelzure en de zuivere Quinine in giften van 5 greinen,

alle 6 uren, zonder eenige ftoornis der natuurlijke verrig-

tingen, en meermalen wendde hij die zelfs , binnen vier en

twintig uren, tot één fcrupel, zonder eenig nadeel, aan.

Eene gift van^ 10 greinen veroorzaakte^, volgens den-

zelfden fchrijver , in drie gevallen , braking. Een edel-

man , die , zonder geneeskundigen raad , uit eigen goed-

dunken, des morgens, 10 greinen van dit middel geno-

men had ,
gevoelde misfelijkheid en hoofdpijn. In een

ander geval veroorzaakten 5 greinen , zes maal na elkan-

der,

4
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der, van drie uur tot drie uur genomen, een^ zekeren

graad van ongemakkelijkheid»

Volgens MAGENDIE zoude , wanneer men met de Cui-

nine boven 10 greinen, binnen vier en twintig uren op-

klimt , de patiënt fomtijds een hoogen graad van opge-»

ffektheid en bedwelming van het hoofd befpeuren.

Magendie Helde intusfchcn ook met de zwavelzure

en a:':ijnzure Quinine en Cinchonine zeer vele en meni-

gerlei proeven in bet werk bij honden , aan welke hij

deze zelfftandigheden in zeer groote giften ingaf, zon-

der dat braking , noch andere toevallen volgden. Eene

oplosfing van dezelve , in de aderen van honden gefpo-

ten , bleek eveneens volkomen onfchadelijk te zijn.

De proefnemingen van deze fchrijvers gaven ons aan-

leiding , om , met oogmerk om de eigenaardige wer-

king der zwavelzure Quinine op het gezond levend

organismus naauwkeuriger na te vorfchen , de volgende

phyfiülogifche proeven bij menfchen zelve in het werk

te Hellen.

Eerfle proeve, Aan een gezonden jongen man, van

£4 jaren, van z^n fanguinisch tem-pcrament ^ werden,

's morgens , bij eene nog nuchtere maag , in eens 6 grd-

nen Quinine, als poeder toegediend. Hij gevoelde daar-

na niet het minde hinder in de maag, befpeurde nocli

misfelijkheid , noch neiging tot braken. Wij namen ook

geene merkbare veranderingen waar in zijnen gewonen

welftand in het algemeen , uitgenomen , dat de pis den

volgenden dag een weinig troebel was. De lloelgang

bleef zoo als gewoonlijk.

Tweede proeve* Een gezond jongeling , van x8 jaren,

en



i4 [De zwavelzure QUININE

én een fiervtus temperament , nam , 's morgens , nuch-i

ter , ecne hoeveelheid van vier greinen zwavelzure Qiii-

nine ; zonder daarvan het minfte hinder te befpeuren ,

beklaagde hij zich flecht over een weinig huivering , en

kreeg een' eenigzins verfnelden pols. De urine toondö

geene merkbare veranderingen , en de (toelgang was on-*

geftoord gebleven.

Derde proeve. Een gezonde en fterke boerenkaap ,

Tan 120 jaren , en een eenigzins lymphatiek ligchaamsge-»

ftel , nam 6 greinen zwavelzure Quinine , met zes oneen

pepermuntwater vermengd , alle uren twee lepels voL

Nadat dit mengfel in een' halven dag opgebruikt , en er

geene verandering in zijn' gewonen wellland te befpeu*

ren was , zoo werden hem , des anderen daags , drie

giften van hetzelfde middel, in poeder, ieder van 6

greinen , toegediend , die hij binnen negen uren innam.

Hij had op deze wijze, in een tijdverloop van minder

dan vier en twintig uren, 24 greinen Qjdnine genomen*

De uitwerking daarvan was aanmerkelijk : hij befpeurde

op den dag , waarop hij , binnen negen uren , drie malen

de poeders van 6 greinen genomen had, tegen den avond

huivering, de pols werd fnel en menigvuldig {celer et

frequens) ; er openbaarde zich eene droogheid van

den mond , met dorst ; de nacht was onrustig , en de

urine vertoonde , des anderen daags , een fterk (teen-

kleurig bezinkfel. De werktuigen der fpijsvertering wa-

ren intusfchen niet in het minst aangedaan geworden.

Er hadden zich noch bezwaren in de maag , noch nei-

ging tot braken, evenmin verftopping van den ftoelgang

of dunne ontlastingen vertoond.

Wanneer men den uitflag van deze weinige proefne-

min-
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uiingen bij menrchcn, waarvan het aantal niet gemakke-

lijk te vermeerderen was , vergelijkt nïet de ondervinding

van MAGENDIE en elliotson, dan fchijnen daaruit de

volgende refultaten voort te vloeijen.

I**. Dat de zwavelzure Qjiimne geene hoedanighedai

bezit, gelijk aan die der enkelvoudige bellanddeelen^

die uit de Narcotifche planten verkregen worden,

a^« Dat zij aan de maag en werktuigen der fp ijsverre-

ring 5 in kleine giften , volflrekt niet , en zelfs ia

grootere flechts weinig bezwaarlijk valt.

5*. Dat zij, vooral in grootere giften, eene werking

,

die aan koorts gelijk is, voortbrengt, zoo als

onze derde proeve aantoonde, en zoo als de, ove-

rigens zeer onbeflemde, uitdrukkingen van magen-

die en ELLIOTSON : een zekere graad van ongcr

makkelijkheid ^ en een hooge graad van opgewekt--

hdd met bedwelming van hei ^ö<?/é/, duister fch^^

nen te bevestigen.

Therapeutifchc Proeven,

Wij willen, om een des te beter overzigt te geven, de

door ons , en door eenige onzer ambtgenooten , met de

zwavelzure Qjdmne genomene therapeutifche proeven ,

naar de verfchillende gevallen van ziekte in orde ftellen,

in welke wij dit geneesmiddel bijzonder werkzaam gevon-

den hebben ; namelijk :

In de anderendaagfchc koortSm

Aan een* handwerksman van een flerk ligchaamsgefle!

,

die reeds verfcheidene weken lang, in het voorjaar van 1&23

de
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de andercndaagfche koorts had gehad, en, behalve em
braakmiddel, niets daartegen gebruikt had, fchreven wij

acht giften der zwavelzure Qjdnine in poeder voor, ie-

dere van a greinen , en lieten , alle drie uren , in den

koortsvrijen tijd, zulk een poeder nemen. Nadat de

zieke zes poeders had genomen , bleef de koortsaanval

weg, en kwam niet weder*

Een jongeling van 17 jaren had zich, bij het baden,

verkoeld, en kreeg de andercndaagfche koorts. Daar er

geene aanwyzing tot ontlasting aanwezig was , zoo fchre-

ven wij dadelijk acht giften Qj'inine voor ieder van 2

greinen , om , in de apyrexie , alle drie uren , eene te

nemen. , Bij het gebruik van dit middel kreeg hij nog

een' enkelen, zeer zwakken, aanval van koorts, en

genas.

Vier perfonen van eene familie , die in de nabijheid

van een Itilftaand water woonden , kregen , in den zomer

1824, de andercndaagfche koorts. Alle werden, door de

zwavelzure Quinine ^ in korten tijd, van de koorts ge-

nezen.

Wij behandelden , zoowel in onze private praktijk

,

als ook in de openbare inrigting , waarover wij , als

geneesheer, het opzigt hebben , nog een aanmerkelijk

aantal zieken , die in de beide jaren 1823 en 1824 , aan

de andercndaagfche koorts leden. Zij werden alle, zonder

uitzondering , door het gebruik der Quinine , van dé

koorts bevrijd.

In anderendaagfche koorts^ 'waar de Kina*

bast niet verdragen werd,

Eene zwakkelijkc Dame van het land kreeg de ande-

ren-
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rendaagfche koorts, en nam, op raad van haar' predikant,

die een weinig van de geneeskunde verftond, eene once

Kinabast in poeder. Dit veroorzaakte haar bezwaar in

de maag en buikloop , zonder de koorts weg te nemen.

Wij fchreven haar 16 greinen Qjünini fulphurici voor

,

waarvan zij in de tusfchenpoozen, alle drie uren, 2 greinen

nam. Op het gebruik van dit middel , hetwelk zij twee

malen nam , verdween de koorts , en kwam niet terug.

Nog zeven gevallen, hieraan volkomen gelijk, waar

de Kinabast niet verdragen werd, zijn door andere ge-

neesheeren ter onzer kennis gekomen , en door hen

,

zeer gelukkig, door het gebruik der Qjnnine^ behandeld

geworden.

In anderendaagfchc koorts^ waar de zieke ^ wegens

Idiofynerafic^ den Kinabast niet gebruiken kon*

Een hypochondrist van ongevaar 30 jaren kreeg de an-

derendaagfche koorts. Daar hij, voorheen, meermalen

Kina genomen, en zulk een' afkeer tegen dit middel ge-

kregen had, dat hij reeds bij het enkel hooren van des-

zelfs naam walging en neiging tot braken befpeurde , zoo

fchreven wij hem een mengfel voor van zes oneen peper-

muntwater en 8 greinen zwavelzure Quinine^ waarvan

hij, in den koortsvrijen tijd, alle uren twee fpijslepels v( 1

nam. Na dit mixtuur drie malen gebruikt te hebben

,

verliet hem de koorts.

In de tusfchenpoozende koorts hij kinderen.

Wij hebben in den zomer en den herfst van de jaren

1823 en 1824 , achtereenvolgens, ^i?m^« kinderen van

B ver-
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Verfch illenden leeftijd, die deels de al Icdaagfche , deels

de anderendaagfche koorts hadden , zonder eenig ander

middel te gebruiken, geheel alleen met eenige weinige

greinen Qjdnine ^ die wij in den koortsvrijen tijd lieten

nemen , genezen.

//; de alledaagfchc koorts.

Deze koorts is bij uïtftekendheid voor het gebruik der

Qjdnine gefchikt.

In neget^ gevallen van alledaagfche koorts bij vol-

w^sfenen, die in den zomer van de jaren 1823 en 1824

in onze behandeling kwamen , lieten wij , gedurende den

vrijen tijd, alle drie uren 3 greinen zwavelzure Qjdnine

nemen, zoodat van den eenen koortsaanval tot den ande-

ren ten minfte ic greinen van dit middel gebruikt wer-

den. De meesten van deze koortfen werden , na het

gebruik van 24 greinen Ojnnine^ genezen. Slechts hl

drie gevallen zagen wij ons genoodzaakt , achtereenvol-

gends, zes en dertig tot acht en veertig greinen van dit

middel aam te wenden. ^

In de alledaagfche koorts met eenc zeer korte

tusfchenpoozing.

Er zijn alledaagfche koortfen, die, wegens den korten

duur der tusfchenpoozen, zelfs bij het gebruik van de

beste Kina, niet genezen kunnen , dewijl men den zie-

ken in de korte tusfchentijden niet de vereischte hoeveel-

heid van den bast kan doen gebruiken. De koortfen van

deze foort zijn gewoonlijk de zoodanige, welke men dub-

belde anderendaagfche ^tertianae duplicatae') noemt.

Een

I
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Een meisje van 15 jaren kreeg binnen 24 uren telkens

twee malen de iioorts , zoodat de aanvallen eene ten

uiterde kleine tusfchenpoozing van ten hoogde zes tot acht

uren tusfchen zich lieten verloopen. De koorts was

eene tertiana diiplicata. Daar de ziekte van een' rheuma-

tisch-gajlrifchcn oorfprong was , zoo gaven wij eerst

een braakmiddel , waardoor de uitwafeming bevorderd

,

en veel gal ontlast werd. Desniettegendaande bleef de

koorts aanhouden. Wij lieten nu, in de tusfchenpoozing

alle twee uren 5 grdnm Qidmm Sulphurici nemen. Nadac

de zieke 30 greinen van dit middel gebruikt had, bleven

hare koortsaanvallen geheel weg.

In zoodanigen vorm van allcdaagfche koorts , vielk&

fomwijlen na andere, voorafgegane ziekten , hij een

verzwakt ligehaam , met eene geringe koude tegen

den avond komt^ en vele gelijkenis heeft met

eene Febr. lenta.

Er zijn fomwijlen , vooral in dreken , waar de afgaan-

de koorts epidemisch regeert , of ook wel endemisch

is , bij verzwakte" perfoen , alledaagfche koortfen , die

zich volkomen onder de gedaante van eene fehris lenta

openbaren , en niet zelden het oog van den meest geoefen-^

den practicus bedriegen.

De volgende ziektegefchiedenis , die ons de Heer E.

vast aangedeld Geneesheer in W. mededeelde, behoort

hiertoe.

„ Ik werd ," zegt de Heer E. „in de maand Augus-

^ tus (1824) tot een confult geroepen. De patiënt on-

B 2 „ der-
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„ derging reeds de zevende recidive van eene vermomde

„ afgaande koorts. Hij befpeurde namelijk telken reize

^ flechts een klein weinig koude , waarop dan eene hevi-

„ ge hitte , die zeven tot acht uren aanhield, en vervol-

yy
gens eene remisfie en volkomene afwezigheid van koorts

„met een zeer fterk zweet, volgde. Hij werd door

„ den Heer F. , die de ziekte voor een lijden der lever

y, aanzag, ÜQcds antiphlogistisch en antigastrisch behan-

„ deld. Het ftecnkleiirig bezinkfel in de urine , dat

y, vroeger onopgemerkt bleef, in verband gebragt met de

5, heerfchende conltitutie van tusfchenpoozende koortfen

„ (yiechfelficher confiitution) verraadde ons , dat wij

„ eigenlijk met eene afgaande koorts te doen hadden.

„ Wij fielden voor het Qjnninum fulphuricum , en wel

„ flechts in de geringe gift van i grein alle twee uren,

„ gedurende de tusfchenpoozing , te geven. Nadat twaalf

„ giften genomen waren , hadden alle toevallen opgehou-

„ den. De zieke werd bevrijd van zijne kortademigheid, die

„ hem zeer hinderlijk was , en van zijn bovenmatig fterk

„ zweeten, en bleef tien dagen lang vrolijk en wel.

„ Doch nadat hij eene ligte koude had gevat , ftortte

„ hij voor de achtfte maal weder in , waarbij hij Hechts

„ eene geringe huivering gevoelde , en daarop weder

„ eene zeer llerke hitte met bovenmatig zweet befpeur-

„ de. Hij werd door zijn' geneesheer andermaal anti-

„ phlogistisch en antigastrisch behandeld, doch te ver-

„ geefs. Wij werden op den vierden dag andermaal om

„ raad gevraagd, vonden weder het fteenkleurig bezink-

„ fel in de urine, en gingen nog eenmaal over tot het

„ gebruik der Quininc , waarop alle verfchijnfelen weder

^ fpoedig verwonnen werden." Dusverre de Heer E.

Een
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Een ander hieraan volkomen gelijk geval hebben wij

op het oogenblik, waarop wij dit fchrijven, zelve waar-

genomen.

Eene vrouw van dertig jaren , die reeds verfcheidene

kinderen had ter wereld gebragt , en zeldzaam door ziek-

ten was bezocht geworden, kreeg in den laatstverloope-

nen zomer een zeer hardnekkig rheumatismus, dat ach-

cenvolgens alle ligchaamsdeelen rondtrok , en waarbij

haar geftel verzwakte, en het ganfche zenuwgeftel aan

Verhoogde gevoeligheid leed. Dqzq ongemakken waren

intusfchen langzamerhand zeer verminderd, toen zij zich,

bij gelegenheid der laatst plaats gehad hebbende over-

flrooming , voor omtrent vier weken , eene koorts op

den hals haalde , die dagelijks met eene kleine huivering

en geeuwen aankwam , waarop dorst en hitte volgde

,

die met een flerk zweet in den nacht vergezeld was. De

gevoeligheid der vrouw was daarbij uitermate verhoogd,

en de urine vertoonde eiken morgen een fteenkleurig be-

zinkfel. De koorts had volkomen het karakter van eene

lenia ncrvofa. Twee achtingswaardige geneesheeren

werden nog om raad gevraagd. Wij wendden velerleie

middelen aan , voornamelijk zacht oplosfende middelen ;

vervolgens ook het Extractum cortic, Pcruvian, Doch

vruchteloos. Wij kwamen nu overeen, aan de patiënte

alle drie uren eene gift van 2 greinen zwavelzure Qjnnine

te geven. Nadat zij dit middel eenige dagen gebruikt

had , verminderde de koorts , en hield eindelijk geheel

met alle de genoemde toevallen op. De vrouw genas

volkomen.

B 3 In
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In de derdendaagfche koorts.

Twee rondreizende handswerksgezellen , die federt een

tijd lang, midden in den winter, zonder pasfen, het land

doortrokken , en door de Gendarmerie van de eene ftad

naar de andere getransporteerd werden, kwamen eindelijk

in onze behandeling, daar zij beide de derdendaagfche

koorts hadden. De milt was door de langdurigheid der

koorts reeds opgezet. Wij lieten dagelijks een drankje

van zes oneen pepermentwater en 8 greinen zwavelzure

Qtiinine nemen. Nadat deze mixtuur voor ieder hunner

zes maal was herhaald geworden , bleef de koorts weg,

In een geval van de derdendaagfche Koorts^

waar de Kinabast onwerkzaam bleef.

Een man van 52 jaren had reeds federt twee maanden

die derdendaagfche koorts , en daartegen , op raad van

xijn' geneesheer , reeds verfcheidene oneen Kinabast inge-

nomen ; doch zonder uitwerking. Hij wendde zich nu

tot ons : wij fchreven hem eerst een braakmiddel voor,

en daarna poeders van 4 greinen zwavelzure Qjdnine y

en lieten hem, in de tusfchenpoozing, iedere vier uren een

derzelve nemen. Nadat hij 48 greinen gebruikt had,

bleef de koorts weg.

In een geval van vijfdaagfche Koorts.

Een daglooner had eene koorts , die eenen vrijen tijd van

drie dagen tusfchen lederen aanval liet. De koorts had

reeds verfcheidene maanden op dezen voet voortge-

duurd. Zonder den Kinabast te beproeven , gingen wij

dadelijk over tot het gebruik der Quinine. Hij kreeg

72



ALS GENEESMIDDEL BESCHOUWD. «3

72 greinen van dit middel , in verdeelde giften , gedu-

rende den vrijen tijd , en werd op deze wijze fpoedig

genezen.

In de Najaarskoorts,

De najaarskoortfen Qfebres autumnales') hebben over

het algemeen in den beginne een gastrisch of bilieus ka-

rakter, en zijn, gelijk bekend is, veel hardnekkiger, dan

de voorjaarskoortfen. Bij deze kan men dadelijk en zon-

der eenige voorbereiding , in de meeste gevallen , de

Qjn?2inc aanwenden. Bij gene echter is men genoodzaakt,

braak- en buikziüverende middelen te doen voorafgaan

,

zoo men zijn oogmerk wil bereiken.

Verfcheidcne gevallen van alledaagfche , anderendaag-

fche en derdendaagfche koortfen , die in den herfst van

de jaren 1823 en 1824 onder onze behandeling kwamen,

vertoonden zich in den beginne in den vorm van eene

fcbris continua remittcns gastrlca. Na het toedienen

van braak- en verkoelende bLÜkzuiverende middelen open-

baarde zich de tiisfchenpoozende aard. Wij lieten nu

meestal een drankje van zes oneen pepermuntwater met

8 rot 10 greinen zwavelzure Qjiininc nemen. Na het

drie- of viermalig gebruik van deze mixtuur, gedurende

de tusfchenpoozing, verdween, bij een behoorlijk dieet van

den zieken, de koorts. Nogtans werd, om de werktuigen

der fpijsvertering , die na najaarskoortfen meestal meer

,

dan anders , verzwakt zijn , te verfterken , en weder

inkortingen te voorkomen , het gebruik der bittere mid-

delen nog noodzakelijk. Wij gaven tot dit einde, na koort-

fen van dezen aard, in- plaats van de jQ,///«//;e nog voort te

zetten, eenc mixtuur uit 6 oneen pepermuntwater en 3

B 4 dracli-
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drachmen Extractum gentiana^ alle uur een fpijslepel.

Door het gebruik van dit middel een tijdlang voort te

zetten , verhoedden wij in de meeste gevallen de recidiveq

van deze koortfen.

In de tusfchenpoozende Koorts met eene bepaalde^

fiekendc , pijn in de milt.

Men heeft hier onlangs vele koortfen waargenomen

,

welke zich door eene vast bepaalde, ontllekingachtige

pijn in de milt kenmerkten , en bijna het aanzien hadden

van eene fplenitis. Zij waren in den beginne remitte-

rend, en namen naderhand een' intermitterenden aard aan.

Deze koortfen werden in het begin ftreng antiphlogistisch

behandeld , doch naderhand door het gebruik der zwavel-

zure Qjdnine^ even als andere, genezen.

De rheumatisch-gastrifche conftitutie der jongst afge-

loopene jaren deed menigmaal de onderbuiks-ingewanden

aan met pijnlijke en halfontftekingachtige aandoeningen.

In de epidemifche tusfchenpoozende koorts met gal'

achtige brakingen.

Volgens overeenftemmende zeer geloofwaardige be-

rigten, die van onderfcheidene praktifche geneesheeren

tot ons kwamen, heerschte in den jongstverloopen zomer

,

onder den invloed der rheumatisch-gastrifche conftitutie ,

in vele ftreken van den MiddeUKijn^ eene epidemifche tus-

fchenpoozende koorts, waarvan het karakteristiek fymp-

toma eene periodieke , zeer hevige , galachtige braking

was. Deze koorts behandelden de genoemde genees-

heeren, door middel van de Quinine^ met het beste gevolg.

In
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In de endemifckc tusfchenpoozcnde Koorts van

moerasfige [treken,

In de (Ireken van den Middel-Rijn^ vooral hij Mann-*

kehn^ Okersheim^ Warms ^ Oppenheim ^ en aan den

zoogenaamden Ouden Rijn ^ bij Rudelsheim^ Gimhsheim ^

enz. is, gelijk bekend is, wegens de zich daar bevin-

dende moerasfen , de tusfchenpoozende koorts endemisch.

Deze koorts heeft zeer vele overeenkomst met de koort-

fen, die op Zeeland en in andere moerasfige landftreken

voorkomen , vooral wanneer zij in heete jaren , of door

den invloed der epidcmifche conftitutie verergerd , een

boosaardig karakter aanneemt. Een bekend , zeer ach-

tlngs waardig geneesheer uit die ftreek. Heer Doctor W...,

in O..., fchreef ons omtrent het nut der Quinlnc in deze

koorts het volgende:

5, In heete jaren," zegt de Heer W. „wanneer, bij het

„ fpoedig droog worden der moerasfen en modderige

^ flooten, alle de vuile beftanddeelen van planten en die-

„ ren, die zich in de moerasfen bevinden, met de lucht

^ in aanraking komen, de verrotting derhalve fpoediger

„ voortgaat, en de ontwikkeling der moeras-lucht meer-

„ der is, ontftaan hier de tusfchenpozende koortfen in

„ grooter aantal , dan in koele en natte jaren , wanneer

„ deze flooten met water gevuld zijn, en de rotting zoo

„ wel , als de uitdamping , veel langzamer en zwakker

^ voortgaan. Na de wegruiming der bijoorzaken, waar-

in toe in het bijzonder des zomers de gal behoort, die

„ door een braakmiddel moet worden opgeruimd , enz, ,

„ is de Kinabast in alle vormen dezer koorts , die

„ nu eens als een alledaagfche , dan eens als een

B 5 „ an-
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yy anderendaagfche, en zeer dikwijls als eene derdendaag-

„ fche koorts zich pleegt te vertoonen , in de behoorlijke

,, hoeveelheid gebruikt, het fpecifieke koortsmiddel, b^'-

ty zonder werkzaam echter ^ en daarom het meest aan-

yy bevelingswaardigy heeft zich de zwavelzure Qjuüns

„ bewezen.'*''

In de Febris intermittens larvata.

Hiertoe behooren voorzeker reeds de bovengemelde

gevallen van alledaagfche koortfen in de gedaante van

febris lenta^ verder de koorts met ontfteking der milt,

met galachtige brakingen, enz, — Behalve deze, namen

wij nog eenige uitgelezene gevallen van deze foort waar.

Eene ongehuwde vrouw van middelbare jaren , die

zich met naaijen en breijen bezig hield , kreeg dagelijks

op hetzelfde uur eene hevige knagende pijn in de maag,

die met neiging tot braken , dorst , hitte , enz. vergezeld

ging. Somtijds eindigde de paroxysmus met het braken

van zure en grasgroene (lof. Daar de epidemifche confli-

tutie tusfchenpoozende koortfen opleverde, zoo befchouw-

den wij deze toevallen , om hare geregelde terugkomst

,

als eene Febris intermittens larvata (maagkoorts) en lie-

ten , in de tusfchenpoozing alle drie uren 4 greinen Quinine

nemen , bij wier eenige dagen lang voortgezet gebruik

de aanval eerst zwakker werd , en eindelijk geheel ach-

terwege bleef.

Een meisje van 11 jaren, dat voorheen meermalen aan

pijn aan ééne zijde van het hoofd geleden had , gevoelde

cm den anderen dag eene ten uiterfte hevige hoofdpijn,

die haar noodzaakte te bed te blijven* Alle de anders

gcwooölijlv gebruikte middelen bleven ditmaal onwerk-

zaam.
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zaam. Wij fchreven daarom alle drie uren 3 greinen

Qjdnine , in de pijnvrije tiisfchenpoozen , voor. Het

meisje nam op deze wijze achtereenvolgens 36 greinen

Ojiinine , en werd door dit middel van de periodieke

hoofdpijn volkomen bevrijd.

In de boosaardige tusfchenpoozende Koorts.

Deze koortfen, die wel, onder alle tiisfchenpoozende,

Pyrexien op de fpoedige hulp van den geneesheer het

dringendst aanfpraak maken , verdienen , in betrekking

tot de kracht der Qjdnine^ eene zeer bijzondere opmerk-

zaamheid. De waarde van dit middel openbaart zich

op eene beflisfende wijze, en het lijdt geen twijfel, of

het moet reeds daarom alleen in den voorraad van ge-

neesmiddelen epoque maken. Wij willen flechts eenige

weinige, door ons zelve waargenomen, gevallen ten be-

wijze bijbrengen, als:

a. Een geval van anderendaagfche Koorts met hc"

dwelming gepaard.

Een metaalwerker , die zeer aan den brandewijn was

verflaafd , kreeg , na het vatten van eene koude , eene

anderendaagfche koorts met apoplectifche toevallen. Al-

les kwam daarop aan, om den aanval der koorts zoo

fpoedig mogelijk te onderdrukken. Wij lieten hem daarom ,

in de tusfchenpoozing , alle drie uren 5 greinen Qjnninc

nemen. Met 35 greinen gelukte het ons den koortsaan-

val te onderdrukken.

b. Een geval van tusfchenpoozendc koorts met jiuipen.

Een jongeling , van 19 jaren , had eene anderendaag-

fche
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fcne koorts, waarna de aanvallen zich bijzonder door

eene uitermate hevige en aanhoudende ijlhoofdigheid

kenmerkten. Er werden in den aanval bloedzuigers aan

het voorhoofd en aan de flapen geplaatst, en ijskoude

om (lagen over het ganfche hoofd aangewend ; doch te

vergeefs. De ijlhoofdigheid bleef onveranderd. Wij hoop-

ten daarom , door middel van het gebruik der zwavelzure

Ojiinine , den aanval der koorts zoo fpoedig mogelijk te

onderdrukken. De ziekte kreeg, in de tusfchenpoozing

alle drie uren 4 greinen Qjtinine. Het delirium van de

eerstvolgende koorts werd daarop veel minder he-

vig, en bij het voortgezet gebruik derzelve kwamen er

nog flechts eenige onbeduidende aanvallen van koorts.

c. Em geval van tusfchenpoozends koorts met

fitiipen.

Een zeer prikkelbaar meisje, van 16 jaren, dat reeds

als kind meermalen aan zenuwtrekkingen onderhevig was,

kreeg eene alledaagfche koorts, die in het tijdperk der

koude van vrij hevige krampen en ligte trekkingen der

fpieren van het ganfche ligchaam vergezeld was. Dit

toeval veroorzaakte groote bedenkelijkheid, en fcheen den

ouderen toe niet zonder gevaar te zijn. Hoewel wij

reeds menigmalen deze complicatie der tusfchenpoozende

koorts, zonder gevaar voor den kieken, hadden waar-

genomen, zoo befloten wij toch dadelijk tot het gebruik

der zwavelzure Quinine Er werden , in den koorts-

vrijen tijd , alle drie uren 5 greinen van dit middel gege-

ven. Het meisje nam , bij deszelfs voortgezet gebruik

,

achtereenvolgens 40 greinen, eü werd van de koorts

bevrijd.

In
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In de Cachexien door tusfchenpoozcnde koorts

veroorzaakt.

De cachexien en de ongefteldheden, die het gevolg zijn

{nachkrankheitcri) der tusfchenpoozende koorts , worden

meestal in die (treken waargenomen, waarde koorts endemisch

is. Zwelling en opgezetheid van het ganfche ligchaam,

uitputting, gebrek aan eetlust, bij zeer verzwakte krach-

ten van de werktuigen der fpijsvertering , bleekheid der

huid, matte blik der oogen, opzwelling der ingewan-

den, vooral der lever en milt, kenmerken dezen chroni-

fchen toefland; aan wandelende lijken gelijk, flepen zich

dergelijke zieken midden onder de gezonden rond, en

hun cachectisch ligchaam is tot elke zelfftandige reactie

onvermogend. Geeft men onder deze omftandigheden

verlterkende middelen, zoo ontdaan er op nieuw koorts-

achtige bewegingen. De Kinabast, en de zwavelzure

Quinine^ brengen hier eene vernieuwde opwekking te

weeg, en genezen door de koorts zelve de gevolgen en

de achterblijvende ongedeldheden van dezelve.

Dat de Qjnnine hier even zoo werkzaam is, als de

Kinabast, is aan geen twijfel onderworpen, gelijk fici-

Nus heeft aangetoond. Er zijn ons intusfchen tot hier-

toe nog geene gevallen voorgekomen, die gefchikt waren

om naauwkeurige waarnemingen in dit opzigt te verzamelen.

In den Typhus.

Even zoo min hadden wij gelegenheid, om de Qjnnine

in den typhus te beproeven, hoezeer wij weten dat zij

reeds door Franfche en Engelfche geueesheeren in deze

ziekte met een goed gevolg werd aangewend: want deze ziek-

te
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te was in onze (treken, federt 1814, ten uiterfte zeld-

zaam , en heeft zich flechts hier en daar fporadisch ver-

toond.

Ter verbetering van den etter in boosaardige

zweren»

In een geval van zweren met beenbederf gaven wij de

Qj'inine bij afwisfeling van den Kinabast, met oogmerk,

om eene betere ettering te weeg te brengen. Wij over-

tuigden ons intusfchcn , dat de laatite , tot dit einde ,

den voorrang verdient.

Met het oogmerk^ om door kutist eene koorts

te bewerken»

Bij eene vrouw, die federt een jaar aan eene wanorde

van hare verftandelijke vermogens lijdt , hoopten wij

,

door eene kunstmatige koorts te verwekken, eenige be-

terfchap te bewerken. Wij lieten haar, tot dit einde,

fontanellen zetten , en beproefden eindelijk ook de QrU"

fiine in vrij fterke giften, doch zonder het minfte gevolg.

Bij algemeene zwakte.

Wij gaven eindelijk ook de Qjdnine in eenige chroni.

fche gevallen van algemeene zwakte en atonie, na hevige

hsmorrhagiën , en zagen daar weder van af, nadat wij

ons door het gebruik van den Kinabast overtuigd had-

den , dat deze als tonisch-verfterkend middel verre den

voorrang verdient.

droeven met zoodanigen Kinabast^ welke ter

bekoming der Qiiinine gebruikt was.

De van zijne Quinine beroofde Kinabast (^Cortex De^

chi*
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chirifatus^ geeft zich reeds door zijn uitwendig aanzien

en r. indete fpecifieke zwaarte te kennen , en elliotson

heeft gelijk, als hij aanmerkt, dat de gele Kinabast, na-

dat hij van Quininc beroofd is, zoo fmakeloos is als

zaagfel.

Intusfchen wilden wij ons overtuigen, in hoeverre een

zoodanige Kinabast alle koortsverdrijvende kracht verlo-

ren hebbe, en lieten twee zieken, die aan de tusfchen-

póozende koorts leden , het poeder daarvan , acht da-

gen lang , op dezelfde wijze gebruiken , waarop men de

Kinabast met vrucht aanwendt. Het refultaat van beide

proeven beflond daarin, dat beide zieken hunne koorts

behielden^ en aan bezwaar in de maag met verftopping

en opgezetbeid van het onderlijf leden, welke vooraf

door zachte buikzuiverende middelen moesten wordeti uit

den weg geruimd , eer wij de Qjümnc zelve ter genezing

konden aanwenden.

Zoo verre gaan onze proeven en waarnemingen, die

wij omtrent de waarde der zwavelzure Quinine, in onzen

werkkring, tot hiertoe gelegenheid hadden te maken en

bijeen te zamelen. Wij willen nu ook nog , betreffende

hetzelfde onderwerp , de ondervinding van eenige buiteil-

landfche geneeshe^ren en fchrijvers bijbrengen , waarvan

de berigten tot hiertoe ter onzer kennis zijn gekomen.-

Waarnemingen van onderfcheidene buitenlandfche Ge^

neesheeren en Schrijvers , omtrent de waarde

der zwavelzure Quinine.

Dr. FiciNus , in zijn boven aangehaald gefchrift : Cin-

chonin^ medicamcn cfficacisfimum adverfus cachcxiam^ e

fc
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febre tnttrmittentc ohortam , tutisfime adhihendum ,

is , zoo verre wij weten , de eerde , die de uit Kina-

bast verkregene enkelvoudige (toffe als geneesmiddel aan-

beveelt.

Niet zelden komt den geneesheer het onaangenaam

geval voor, zegt de Heer ficinus, dat bij tusfchenpoo-

zende koortfen , of derzelver gevolgen , het kinapoeder ,

waarvan alleen hulp te verwachten is, door den zieken

niet verdragen wordt, drukking in de maag veroorzaakt,

onverteerd weder ontlast , of zelf in het ergfte geval we*

der uitgebraakt wordt. Onder deze omitandigheden is

het van gewigt, een' vorm uit te vinden, welke het

eigenlijk werkzame beftanddeel der Kina, zoo zuiver als

mogelijk, bevat, en derhalve, in kleine hoeveelheden ge-

geven, de grootere giften van het poeder volkomen ver-

goedt; zonder de maag te bezwaren. De Heer ficinus

geeft nu, terwijl hij met Dr. giese, vaCharcon^ overeen-

ftemmend verzekert , dat de geneeskrachten van den Ki-

nabast in het door alcohol uit te trekkene beftanddeel te

vinden zijn, de bereidingswijze van deze ftof op, die hij

Cinchonine noemt. De ziekten, in welke hij de door

hem bereide Cinchonine aanbeveelt, zijn regelmatige, doch

zeer hevige , tusfchenpoozende koortfen , waarvan de

vrije tijd tusfchen de koortfen Hechts kort aanhoudt en

bijna geheel tot niet wordt; voorts in vermomde , op edele

deelen vallende tusfchenpoozende koortfen; en kwaadaardige,

foporeuse , apoplectifche koortfen , die van het begin af

dadelijk gevaar dreigen, vooral echter de weêrfpannige,

na hare verjaging telkens wederkomende tusfchenpoozende

koortfen , die niet alleen diepe wortels fchieten , en de

zieken uitputten, maar bijzonder met onderfcheidene nog

er-
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ergere gebreken zich vereenigen, en de benaming van

cene koortsachtige cachexie niet volle regt verdienen.

De Cinchofiine^ gaat de Heer F. voort, vereenigt alle

de voordeelenj welke men in deze gevallen van eenig

middel verlangen kan. Zij verfchaft in kleine giften groote

hulp: haar gebruik is zeker, en gepast voor den aard

der ziekte ; men kan van een goed gevolg verzekerd zijn

;

zij heeft eene nitftekende kracht om de ziekte fpoedig te

breken; zij wordt goed verdragen en verteerd, en heeft

een' aangenamen fmaak , zoo- dat zij zelfs van kinderen

gaarne en met veel voordeel genomen wordt.

Wanneer wij aannemen , dat eene halve once poeder van

kina , in elke tusfchenpoozing gegeven y voldoende is, om
Êene tusfchenpoozende koorts te genezen , zoo volgt daar-

uit, dat van de Cinchonine twee fcrupels voldoende zijn.

Deze gift kan ook , wanneer flechts zeer korte intermisfien

plaats hebben, daar de maag dit middel ook in grootere

hoeveelheid verdraagt, met het beste gevolg gegeven wor-

den. — Alle deze eigenfehappen nu doen den Heer F.

befl uiten , de Cinchonine voor het eenigfte middel in de

cachexie van tusfchenpoozende koorts {yfechfelfieber^ca*

chexie) te verklaren, tot hetwelk de geneesheer bij het

dreigendlte gevaar, met het grootde vertrouwen, en zon-

der te behoeven voor het mislukken zijner hoop te vree-

zen , zijne toevlugt nemen kan. (Uittrekfel uit de yilig.

Medic. AnnaL 1817, /. (jpp.)

Deze ontdekking en dit voorflel van den Duitfchen

Profesfor ficinus bleven intusfchen onbekend en onopge^

merkt, tot dat eerst in het jaar 1820 de Heeren pelletier

en CAVENTON , in Parijs , door de in datzelfde jaar be-

kend gevvordene verbeterde analyfe der planten van den

C Heer
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Heer gomes , te Lisfahon^ opmerkzaam gemaakt, de

door dezen gevondene eigenaardige (lof van den Kina-

bast nader onderzochten, en in dezelve volkomen de

eigenfchappen van een planten-alkaloide opmerkten. fZie

Annahs de Chemie et de Physiqiie 1820O l^e Heer pel-

LETiER voorzag met grooten ijver de genecsheeren van

Parijs en anderen , met de nieuw ontdekte Itof , en van

dien tijd af beginnen de geneeskundige proefnemingen

jnet de Sulfate de Cinchcnine ^ doch nog meer met de^

Sulfate de Quinine^ het eerst in Frankrijk»

Dr. MAGENDIE ilclde met de zwavelzure en azijnzure

Quinine en Cinchofüne de door ons boven gemelde phy-

fiologifche proeven in het werk. Hij fchreef verder de

zwavelzure Quinine^ 2 greinen daags, aan een kind van

vier jaren, dat aan fcrofulen leed, met het beste gevolg

voor. (Zie Journal de Phannacie^ Mars ^ 1S21 ^ ;pag,

138.) Met hetzelfde gevolg behandelde magendie ver-

fcheidene gevallen van tusfchenpoozeride koorts met de

Quinine. (Zie Journal de Phyfiologie experimentale ^

Octob» 1821.)

De Heer chomel fchreef eene enkele maal de zwavelzu-

re Cinchonine voor, en genas met eene gift van 20

greinen , achtereenvolgende gegeven , eene tusfchenpoozen-

de koorts. (Zie Journal de Pharmacie
, par pelle-

TIER et CAVENTON. Mors ^ 1821 , pag, 107.) Dezelfde

Geneesheer behandelde tien gevallen van tusfchenpoozende

koorts met de zwavelzure Quinine , in eene gift van 6

tot 8 greinen , des morgens nuchter gegeven , met het

beste gevolg. (Zie 1. c. pag. 134.)

De Heer doublé gaf in den koortsvrijen tijd driemaal

daags 3 greinen zwavelzure Quinine en genas daarmede

in zes gevallen gelukkig de tusfchenpoozende koorts.

De
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De Heer fablot gaf hetzelfde middel met uitftekend

nut in de tuslchenpoozende koorts. (Zie Jotirn, compL

du Dlction. des Sc> Med, Mat 1822.)

Zoo vernemen wij ook (Zie Bulletin de la Society

medicale d'Emulation de Paris* Janvier^ 1821.) van

viLLERMÉ, dat hij in onderfcheidene gevallen van tus-

fchenpoozende koorts de zwavelzure Quininc met het ge-

lukkigfte gevolg gaf.

De Heer dupré beproefde dit middel in periodieke pij-

nen van den nerviis i?2fraorbitalis en in periodieke heup-

pijn, terwijl hij daarvan 24 greinen in verdeelde giften ,

gedurende de tusfchenpoozing der pijn, gaf, en zag daar-

van het beste gevolg. Dezelfde geneesheer verzekert

zelfs in een geval van typhus , waar hij de zwavelzure

Qidnine aanwendde , terftond na de eerfte giften der?el-

ve , aanmerkelijke beterfchap gezien te hebben.

De Heer ribes roemt hare werking in periodieke pij-

nen van de aangezigtszenuw. Even zoo vond haar pie-

DAGNEL in periodieke pijnen van den nervus fupraorbi^

talis^ in eene gift van lo greinen, gedurende de remisfie

gegeven, ongemeen werkzaam.

Dr. MENARD , te Lunet , nam zeer vele proeven , en

vond , dat 30 tot 40 greinen van de Quinine Sulphurique^

inden tusfchentijd gegeven, de tusfchenpoozende koorts

genazen. Nogtans zag hij bij deze gift menigmalen op-

zwellingen van de lever en milt ontdaan. Hij bepaalde

daarom de grootfte gift in de tusfchenpoozing der koorts

op 10 tot 12 greinen, de kleinfte op 2 tot 4, en de mid-

delbare op 6 greinen.

De goede uitwerkingen der zwavelzure Quinine ter ge-

nezing der tusfchenpoozende koortfen werden nu verder,

voornamelijk uit Opper-Italiê^ fleeds meer bevesti2;d«

C 2 Be-



96 De zwavelzure QUINïNE

Belangrijk z^n in dit opzigt de waarnemingen, welke Dr,

PiETRO MARiANiNi in een klein gefchrift: Memoria M
alci/ni indagini inferno air iifu ed air eficacia del

folfato di Chinina* il/orjf^jrr^ 182 2, bekend heeft gemaakt.

De ontdekking der Quinine kan als eene hoogst Ichat-

bare verrijking van den voorraad van geneesmiddelen

-worden aangezien, wanneer zich hare nuttigheid in de

derdendaaglche en kwaadaardige tiisfchenpoozcnde koortfcn

•bevestigt, en men dit middel ook aan kinderen gemak-

-keiijk en zonder nadeel geven kan.

Marianini deelt 2(5 waarnemingen mede van zieken^

"die van de derdendaagfche koorts waren aangetast, waar-

onder zich verfcheidene kinderen bevonden, en twee ge-

vallen van de febris intermittem pernkiofa , waarin de

zwavelzure Quinine alleen de genezing fpoedig en geluk-

kig had te weeg gebragt.

Uit de praktijk van zijn' vader brengt de Heer M.

verder drie gevallen bij van febris intermittens tertiana

en quotidiana , die door het genoemde middel fpoedig

werden genezen. Voor het overige gebruikte hij het

zonder vrucht bij twee zieken ^ die aan periodieke Neu-

ralgie leden.

Van het eerde tot aan het twee en twintigfle levens-

jaar der zieken , gebruikte marunini zoo vele greinen

zwavelzure Quinine , als de zieken levensjaren telden

,

in verdeelde giften; h, v. aan een kind van 16 maanden

gaf hij 2 greinen zwavelzure Quinine , in drie giften

verdeeld, dagelijks, des morgens, eene te nemen; aan een

kind van 14 jaren 14 greinen , a greinen pro doft in

-den koortsvrijen tijd te gebniiken. Voor het overige moet

de hoeveelheid naar de individualiteit der zieken' worden

b€^

I
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bepaald , enz, — Aan een kind van vijf jaren , dat door

eene febris quartana perniciofa was aangetast , gaf hij

7 greinen van dit middel , zoodat er , met tusfchenpoo-

zingen van drie uren, eerst 3 greinen, vervolgens telkens

fi greinen, gebruikt werden. Nadat de koortsaanvallen op

deze wijze overwonnen waren, liet hij verfcheidene zie-

ken nog eenigc greinen (4 tot 6) ter verhoeding van het

wederkomen der koorts gebruiken. (Uittrekfel uit de

AlJg, 7ned, Annalen* Januar» 1823 /* 85).

In het Repertorio Mcdico-chinirgico ^ anno 1822.

(^Januar—Junius) wordt de geneeskracht der Cinchoni-

na fulphurica in de tusfchenpoozende koorts door ze-

ven nieuwe gevallen van de doctoren carron en an-

TONioz eveneens bevestigd.
;

Ook in Duitschland ontbrak het niet aan geneeshee-"

ren , die de zwavelzure Quinine hunne opmerkzaamheid

waardig hielden, en daarmede proeven in het werk Helden.

Dr. GiTTERMANN, iu Emden^ gebruikte de naar hen-

ry's voorfchrift bereide zwavelzure Quinine , in eene

epidemie van tusfchenpoozende koortfen , bij 58 zieken ,

onder welke zich niet een eenige bevond, bij wien het

middel zijne tiilwerJdng gemist had ^ of waar andere

middelen te hulp moesten genomen worden. De Heer G.

zet te gelijker tijd de voordeden van dit nieuwe genees

Diiddel boven den Kinabast, met goede praktifche gronden

,

ukeen. De gift, die hij toediende , is 2 greinen met fui-

ker afgewreven, viermaal gedurende den tusfchentijd. Een

minder gundig gevolg zag hij intusfchen van de zwavel-

zure Cinchonine, (Zie Rhein. Jahrbücher füf Medicin

und Chirurgie von Dr. harless. 6ter B. 3^esSt. 1823. )>

De Fleer Dr. rust, Profesfor te Berlijn^ geeft in den.

C 3 IT^f"
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lallen fid. xstc Stuk van zijn Magazin für die ge-

fanuntc Heilkunde , over het Qiiininum Sulphuricum ,

het volgende belangrijke berigt:

'' „ Dit miJdel hebben zeer onlangs weder onderfcheide-

^ ne gencesheeren , uit het regeringsdiftrict Maagden"

,, burg^ met het meest beflisfend gevolg tegen tusfchen-

„ poozende koortfen aangewend." Hij meldt verder

,

dat het zich op den duur als eene der gewigtigfte verrij-

kingen der materia medica bevestigt , te meer, daar men

op hetzelve, bij uitltekenheid , de eigenfchap tiito et ju-

ciinde kan toepasten. De Heer Kreisphyficus Dr,

wiEDEMANN genas met 8 giften van 2 greinen twee ver-

momde tusfchenpoozende koortfen , waar zich , in de

plaats van den koortsaanval
,

galachtige brakingen , buik-

loop, congestie naar het hoofd, met woedende hoofd-

pijn, en in het eene geval tevens ligte clonifche kram-

pen van de fpieren der linkerzijde des ligchaams , ver-

toonden. —^ De Heer Medlcinaalraad Dr. ziegler zag

•in drie geValleri, bij chronifche ziekten , waarbij periodike

verergeringen plaats hadden , na de vruchtelooze aanwen-

ding van vele andere beproefde middelen , van de zwa-

velzure Quinine een fpoedig en gelukkig gevolg. Ook

de Heer Kreisphyficus Dr. jager, in het regeringdi-

ftrict Dusfcldorp^ prijst dit middel, na veelvuldige onder-

vinding , uitermate.

- In HüFELANDS Joumal der praktifchen Heilkunde^

Mal 1824, verfcheen eene verhandeling onder den titel:

Einige Verfuche mit dem Quininmn Sulphuricum van

den Heer- Medlcinaalraad Doctor niemann , in Merfen-
}furg^ — De Heer niemann verhaalt in deze verhande-

ling onderfcheidene merkwaardige gevallen van fcbris

in-
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intcrmitttm laryata ^ die hij, door middel van liet Qui^

nium Sulphiiricum , genas. Hij brengt yerder eene waar-

neming bij , waaruit blijkt , dat dit middel bij de Slijm*

hlennorrhöe der longen , welke het karakter der longtering

aanneemt, nog meer dan de Kinabast vermogt uit te rigten.

Hij gaf, namelijk , in dit geval , des morgens tweemaal

eene gift van 2 greinen Qiiinin, Sulphur,^ en bemerkte,

z )nder verder ongemak bij den zieken , eene zeer in

het oog loopende vermindering van de lUjmafzondering.

De Heer nieriann berigt verder, dat de geneeshecrcn

aan de Elve de in den zomer van het jaar 1823, bijzon-

der in en rondom IVittenberg^ heerfchende tusfchenpoo-

zende koortfcn zeer gelukkig door middel der zwavelzure

Quinine behandeld hadden.

Ook in de Nederlanden heeft onlangs de Heer doc-

tor en apotheker stratingh, in het boven van hem

aangehaalde gefchrift : Scheikundige Verhandeling over

de Chinchonine en Quinine^ Groningen 1822, over

de werking van dit nieuw geneesmiddel op het levend

organisme, eenige zeer lezenswaardige theoretifche ver-

moedens voorgedragen.

Veel licht verfpreidend en zeer praktisch vonden wij

eindelijk de onderzoekingen over de geneeskundige krach'

ten der Quinine van den Engelfchen geneesheer Dr.

JOHN ELLiOTSON. (Zie Sammlung aiiferlefener AbhandL
zum gebrauche practi Aerztc

^
3*er B. 3*68 St* 1824.)

De Heer elliotson verhaalt onderfcheidene merkwaardi-

ge gevallen van tusfchenpoozende koortfen, in welke hij

de zwavelzure Quinine met goed gevolg aanwendde.

Verder twaalf gevallen van tusfchenpoozende koortfen , in

welke zieh de zuivere eenvoudige Quinine even zoo werk-

zaam betoonde. Hij brengt, onder anderen, de gefchi^^

C 4 de-
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denis cencr ziekte bij , die hem zijn ambtgenoot Dr. roos

mededeelde, waarin de zwavelzure Qiiinlm alleen werk-

zaam was , nadat reeds de Kinabast en het arfcnicum te

vergeefs waren aangewend geweest.

Volgens ELLiOTSON IS 5 greinen zwavelzure Quimne

de hooglie gift, die noodzakelijk kan worden. Vele ge*

vallen van tusfchenpoozende koorts werden met 3 grei-

nen , 2 greinen en i grein , alle zes uren gegeven, ge-

lukkig genezen.

Overeenkomrtig de ondervinding van duprés beproef-

de EI.LIQTSON de Quimne eveneens in een geval van

typhus , van 2 tot 5 greinen , met het heerlijklte gevolg.

De Heer Dr. heyfelder , in Trler , deelt zeer on-

langs ecnige belangrijke berigten mede, omtrent de aan

de Loire en bijzonder in Tours endemisch heerfchende

tusfchenpoozende koortfen, en de met goed gevolg te-

gen dezelve aangewende zwavelzure Quimne ^ in de

Khcin-Westphalifchen Jahrhüchcrn für Medicin und

Chirurgie , i« B. ates ih ^ welke berigten te gevvigtig

zijn, dan dat vvij dezelve hier zouden kunnen voor-

bijgaan.

Tours , eene bekende ftad van 24000 zielen , aan de

vereeniging der Cher en Loire ^ en aan de eene zijde

duor moerasfcn ingefloten , is, vooral in den winter, het

voorjaar en den naherfst, het tooneel van zeer hardnek-

kige endemifche tusfchenpoozende koortfen , die een' an-

derendaagfchen , fomtijds ook een' derdendaagfchen , vorm

houden. Deze koortfen tasten vooral vreemdelingen

aan , en de , uit andere provinciën afkomftige , foldaten

van de aldaar in garnizoen liggende regcm enten. Zelfs

zulke zieken , die uit hoofde van andere ongemakken in

hci; aau de moeraslucht blootgeftcMc hofipitaal dier plaats

gaan

,
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gaan , worden aldaar dikwijls, binnen korten tijd , van de

cndcmifche koorts aangetast.

De Heer bretanneau , eerde geneesheer van het

hospitaal , even als de andere in Tours praktiferende

geneesheeren , hadden langen tijd vergeefs deze hardnek-

kige koortfen getracht te beftrijden. Slechts dan, wan-

neer de zieke van woonplaats veranderde , of wanneer

er warm en beftendig weder met oostenwind kwam, het-

welk de moeraslucht van de (lad en het hospitaal afweer-

de, pleegde er genezing te volgen. In de jaren 1820 en

1821 klom de Heer bretanneau met de gift van goe-

den Kinabast tot 3 of 4 drachmen, die, terüond na den'

koortsaanval toegediend zijnde, genoegzaam was , om de

ziekte zoodanig te verdrijven, dat er verder geen pa-

roxysmus meer volgde.

Dezelfde gunltige uitwerking zag de Heer bretan-

neau , in het vervolg , van het gebruik der zwavelzure

Quinine ^ doch Hechts dan, wanneer hij dezelve tot 12

greinen! pro doft ^ terftond na den paroxysmus liet ge-

bruiken. In eene minder fterke gift pleegde dit middel

de tLisfchenpozende koorts niet voor altijd te verdrijven,

en veelmalen gebeurde het, dat de koorts op nieuw terug-

kwam.

Onderfcheidene geneesheei'en wilden , na het gebruik der

Quinine in (terke giften , drukking in de maag en bra-

kingen hebben waargenomen. De Heer bretanneau

heeft deze toevallen nimmer waargenomen. Hij gaf *in-

tegendeel de voorkeur aan de zwavelzure Quinine boven

de Kina bij zoodanige zieken , die aan zwakte van de

werktuigen der fpijsvertering leden , en den Kinabast

Occht verdroegen. Zelfs prikkelbare, hysterifchc vrou-

C 5 wen.
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wen, ^n hypochondristen klaagJen nooit over eenigc be-

zwaar na het gebruik der zwavelzure Quininc.

Verder verhaalt de Heer heyfelder, dat te Toun

zoowel, als in de hospitalen van Parijs , de Quininc

ook tegen typheufe koortfen. Ischias^ Profopalgic^ enz*

lüet zonder gevolg is aangewend geworden.

Wij konden gemakkelijk deze berigten omtrent hec ge-

bruik , dat tot nii toe gemaakt is van de alkaloïden des

Kinabasts , en de van onderfcheidene kanten gemaakte

w^aamemingen omtrent derzelver werkzaamheid, nog met

vele voorbeelden vermeerderen, wanneer wij, van elk

berigt omtrent de waardij van deze nieuwe middelen

,

zoo als de Geneeskundige Journalen die opleveren , een

uittrekfel wilden maken en hier mededeelen.

De epidemifche conftitutie der beide laatstverloopene

vochtige jaren 1823 en 1824, was , allerbijzonderst in

Frankrijk en Duitschland^ gunilig voor tusiciienpoozende

koortfen, en de daarmede vermaagfchapte ziektevormen.

In Duitschland droegen daarenboven de bijna algeraeene

overllroomingcn der grootere en kleinere rivieren bij tot

de ontwikkeling en verbreiding van dezen ziektevorm,

welke, gelijk wij reeds boven opmerkten, in onderfchei-

dene (treken, bijzonder in het gebied der rivieren van

dit land, epidemisch hecrschte. Onze tot dus verre aan-

gevoerde waarnemingen, omtrent de waarde en de werk-

zaamheid der Quinine bij koortfen, zouden daarom voor-

zeker nog met eene groote reeks van autoriteiten onder-

fleund, vermeerderd, en bevestigd kunnen worden, wan-

neer het ons mogelijk ware, ia deze verhandeling nog bij

tijds gebruik te kunnen maken van de groote menigte

waar-
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waarnemingen, die, vvelligt nog in het oogenblik , waar-

op wij dit fclirijvcn, 200 menig geneesheer aan de El-

ye^ den Ryn ^ de Main^ de Neckar^deji Donau^Ifer^

Uier ^ Saar en Moefcl^ enz. gelegenheid heeft betrekke-

lijk het nieuwe geneesmiddel te verzamelen.

Niet ligt heeft, onder de nieuw ontdekte geneesmidde-

len, eenige andere ftof in de praktifche geneeskunde

een' zoo fpoedigen en algemeenen opgang gemaakt. Se-

dert weinige jaren eerst ontdekt, hehoort zij reeds in alle

apothekerswinkels te huis, wordt zij reeds door de art-

fenijmengkundigen van Frankrijk^ Duitschland^ de

Nederlanden^ enz. in het groot bereid, door de dro-

gisten en handelaren in geneesmiddelen als een artikel

van handel verzonden, en heeft, om zoo te zeggen,

naast de oudftc geneesmiddelen en meest gebruikelijke

zelfftandigheden der matcria^ mcdica het burgerregt ver-

kregen.

Wij gaan nu over tot de tweede afdeeling , om de

eigenaardige werking der zwavelzure Quinlne naauw-

keuriger te onderzoeken , en hare verhouding tot dgn

Kinabast overeenkom ftig de ondervinding te bepalen.

IL

Over de eigenaardige werking der zwavelzure

Quinine ^ en hare verhouding tot de ove^

rige bereidingen van den Kinabast,

Wij gelooven uit het dusverre aangevoerde niet te

veel te beweren , wanneer wij zeggen , dat er omtrent

dti algemecnc waardij der zwavelzure Quinine Hechts eenc

en-
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enkele flem is onder de praktilche geneesheeren , die tot

nu toe gelegenheid liadden dit geneesmiddel te kennen

en te beproeven.

Het zal intusfchen voor de geneeskundige praktijk ten

uitcrfte gewigtig zijn , door vergelijking der tot nu toe

gemaakte waarnemingen, de eigenaardige 'werking de-

zer (lof, en hare verhouding tot de overige bereidin-

gen van den Kinabast , zoo naauwkeurig mogelijk na te

vorfchen en te bepalen.

Het komt namelijk daarop aan , om te weten

:

t, Werkt de zwavelzure Quinine op dezelfde 'Wtjze ah

^ de andere bereidingen van den Kinabast^ ofwaar-

y, door onderfcheidt zij zich van dezelve^ en in

^ 'welke gevallen is dó eerjlc boven. den laatflen te

„ kiezen^ of omgekeerd T*

Vele praktifche geneesheeren zijn van meening, dat de

Quinine eigenlijk de ware reprefentant van den Kinabast

en dcszelfs bereidingen is , en dat zij , bij haar zeer ge-

ring volumen, met des te meerder voordeel gegeven kan

worden , in alle gevallen , waar het gebruik van den laat-

ften is aangewezen.

Dit algemeen gebruik van de Quinine fchijnt veelligt

een weinig te ver uitgertrckt te zijn , en niet volkomen

aan hare eigenaardige werking , volgens de ondervin-

ding ^ te beantwoorden.

De Heer Medicinaalraad niemann, in Merfenburg^

maakt, in zijne zoo even aangehaalde verhandeling, in

dit opzigt de volgende aanmerking:

„ Hoe gewigtig ook de nieuwe ontdekking zij , zoo

mag zij echter de geneesheeren niet verleiden tot de ge-

dachte , dat de Cinchoninc en Quiuinc als de quiiucsfcns

der
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der Kina zouden kunnen worden aangemerkt. Hierom-

trent zou ons eene nieuwe, zeer gevvigtige waarneming

kunnen onderrigten , die in trommsdorfs Journal der

Pharmacie. III. 2. /. 660, is medegedeeld. De Heer

DELPESCH , eigenaar van eene rijke plantaadje in Guyana^

maakte namelijk, in zijne, met een' zeer grooten voor-

raad van Kina opgevulde , en gcflotene , magazijnen

,

een aantal zieken aan koorts ^ enkel door de uifwafc--

ming der Kina / gezond. —

"

Wat is dan derhalve de Qtiinine^ en waarin beftaat

hare eigenaardige werking?"

De zwavelzure Quinine bezit een' 'eigenaardigen bitteren

Kinafmaak , en verraadt in hare oplosfing iets zamentrek-

kends. Zij fchijnt , uit hoofde van deze eigenfchap , de

tonisch-verflerkende kracht van den Kinabast in eene ge-

concentreerde mate in zich te bevatten en eenigermate

met het extract der Kina overeen te komen.

De zwavelzure Quinine veroorzaakt verder, zoo als

ELLiOTSON en MAGENDIE hebben opgemerkt , in groo-

tere hoeveelheid genomen , eer^ zekeren graad van

ongemakkelijkheid^ een^ hoogen graad van opwek-

king en bedwelming van het hoofd. Door onze bo-

ven aangehaalde phyfiologifche proeven, bijzonder door

de derde proeve , wordt deze werking der Quinine op

het gezonde menfchelijke organisme bevestigd en nog

naauwkeuriger bepaald. Dit middel veroorzaakt namelijk ,

zoo als wij ondervonden, eene opwekking^ die aan koorts

zelve gelijk is, X)^zz eigenfchap bezit het decoct van

-den Kinabast , gelijk ook deszelfs extract , in een' zeer

•onmerkbaren graad; maar het poeder van goede Kina, in

'fterke giften, veroorzaakt intusfchen dikwijls eene dergelijke

opwekking.

Daar
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Daar verder de Qinnine de werktuigen der fpijsvertering

200 weinig bezwaart , en geene eigenlijke narcotifche

eigenfchappen verraadt , zoo is het waarfchijnlijk , dat

hare naaste werking in eene fpecifieke prikkeling der

fympathifche zenuw beftaat (*) , waardoor, bijzonder bij

prikkelbare voorwerpen, de aan koorts gelijke verfchifn*

fclen veroorzaakt of voor den dag gebragt worden.

Als geneesmiddel befchoiiwd , heeft zij , volgens de

ondervinding, even zoo als de beste Kinabast , uit kracht

van deze laatfte eigenfchap , het bijzonder vermogen

,

om , in kleine giften toegediend , de tusfchenpoozendc

koorts zeker te genezen. Of zij hier homoïopathisch ,

antagonistisch , fpeciefiek enz. werke , mogen de Mee-

ren Theoretici beflisfen.

Dat in deze eigenfchap de eigenaardige 'werking der

zwavelzure Quinine beltaat , kan niet wel meer ia

twijfel worden getrokken. De juistheid dezer flelling

is pofeiief bewezen door de vele proeven en waarnemin-

gen van door dit nieuwe middel genezene tusfchenpoozende

koortfen , die wij van ons zelve , en van buitenlandfche

geneesheeren en fchrijvers verzameld en in deze verhan-

deling medegedeeld hebben. Zij is verder negatief hQ,vQS'

tigd , door de proeven , die wij met den Cortex Peruvi-

anus dechinifatus gemaakt hebben , en waaruit blijkt

,

dat de van zijne Quinine beroofde Kinabast de kracht

niet meer bezit, om de tusfchenpoozende koorts te ge-

nezen.

De

(*) PiNEL vond de fympathifche zenuw bij krankzinnigen bijzon-

der fterk en vast. Zou hierin ook welligt de grond gelegen zijn,

dat de Quinine, in de, boven door ons, bij de verftandsverwarring,

gcnomcne proeven, onwerkzaüin bleef? —
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De volgende (lellingen (laan derhalve vast:

10. De zwavelzure Quinine is een eigenaardig gecon-

centreerd grondbeftanddeel der Kina. .
r:

a^. De aan deze enkelvoudige (lof eigenaardige y/er^

king grondt zich voornamelijk op derzelver koortsyer-

drijvende kracht (yirtiis febrifugd),

30. De eigenfchap van eiken Kinabast , om de koorts

te genezen, moet naar het de hoeveelheid Quinine q£

Cinchonine^ dewelke hij in zich bevat, worden afgeme-

ten.

40. De Kinabast zelfs bezit echter, uit kracht der

eigenaardige menging van zijne gezamenlijke beftand-

deelen van looidof , aromatieke (lof, Quinine en Cin-

chonine , hars , enz, , volgens de geneeskundige onder-

vinding , in onderfcheidene andere ziekelijke toellanden

,

nog bijzondere en eigenaardige geneeskrachten , welke

niet alle aan deze grondilof i^Quimnè) kunnen worden

toegefchreven.

Men zal hiertegen aanvoeren , dat de boven aangehaal-

de waarneming van den Heer delpesch , in Guyana^

oogenfchijnlijk bewijst , dat de koortsverdrijvende kracht

van den Kinabast ook in deszelfs aromatieke befland^

deelen moet gelegen zijn. Want hoe hadden anders die

zieken aan koorts , in de met Kinabast opgevulde maga-

zijnen van den Heer delvescu^ enkel door de tdtwafa^

mingen Qausdünstungen^ der Kina genezen kunnen wor-

den? ^— Zoude bijgevolg onze derde (lelling niet ten

onregt , en in te ruimen zin zijn aangenomen ? Wij ge-

looven neen.

Het fchijnt ons namelijk toe, dat de bedoelde waar-

neming van den Heer delpesch voor eene wijziging

vat*^
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vatbaar is , en hoezeer wij ook , op andere reeds bijge-

bragte gronden , onze volkomene toedeniniing geven

aan de overtuiging der Heeren tromsdorff en niemann,

dat de Quinine en Cinchonirte juist niet de quintesfcns

van den Kinabast zijn , zoo fclüjnen ons tocli van de

andere zijde hunne gevolgtrekkingen uit deze enkele

vi^aarneming eenigzins te gewaagd te zijn* Want men

moet in aanmerking nemen , dat in een , federt vele ja-

ren , met grooten voorraad van Kinabast opgevuld maga-

zijn 5 juist daarom zich veel Hof van Kina moest bevin-

den , hetwelk in menigte in de lucht verfpreid zijnde ,

zich aan de gereedfchappen en aan de muren hechtende,

door de ligchamen der zieken kon worden geabforbeerd,

en op deze wijze daarin dezelfde werking voortbrengen,

als of zij Kina met den mond hadden ingenomen. Kan men

niet van den anderen kant even zoo wel denken , dat

deze zieken geheel alleen onder den invloed eener betere

verzorging (zij waren te voren aan de nadeelige werking

van het weer- en jaargetijde blootgefleld) en van een

doelmatig dieet van ,hunne koorts genezen zijn , zonder

dat hiertoe de uitwafcmingen van den Kinabast bijzon-

der hebben bijgedragen ? De , voor uitwafeming

vatbare, ftof {^aromd) is , gelijk bekend is , in den Ki-

nabast, zoo als hij tot ons komt , een zeer onbeduidend

beflanddeel. Zoude zij welligt ook ginds , waar hij

groeit en ingezameld wordt , beduidcnder zijn ? In dit

geval zoude overigens de bewuste waarneming op onze

Kina niet meer kunnen worden toegepast.

Uit het geen tot dus verre gezegd is , kan het nu

wel niet moeijelijk zijn , in het algemeen de praktifche

yoordeelen van het nieuwe geneesmiddel boven den Ki-

na-
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nabast, en dcszelfs ondcifcheidene preparaten, in zoo

verre het boven al op de behandeling en genezing der

tusfchenpoozende koortfen aankomt, te bepalen.

De Quinine bezit in hare chemifche zuiverheid en on-

vervalschtheid eene zeer beflemde , juist te bepahne

kracht^ om de tusfchenpoozende koorts te genezen*

De Kinabast bezit in poeder, wel is waar, dezelfde

kracht , doch flechts naar gelang van zijne hoeveelheid

Quinine. Bij de groote menigte van Kinafoorten, die in

den handel voorkomen , en bij de trouweloosheid van

vele apothekers , is derhalve deszelfs vermogen voor den

praktifchen geneesheer zeer dikwijls hoogst onzeker, en

naauwelijks te bepaleni In het decoct en in het extract,

welke bereidingen, wel is waar, als tonisch-verfterkende

middelen hare erkende voordeden hebben , is de koorts-

verdrijvende kracht nog meer verzwakt, en daarom met

die der Quinine volftrekt niet te vergelijken.

De Quinine oefent in eene kleine, met greinen af

te wegene hoeveelheid , de grootfle en meest voldoende

geneeskracht uit.

De Kinabast in poeder, moet, zelfs dan als hij van

de beste foort is , meermalen tot verfcheidene oneen toe

worden gebruikt, zoo hij helpen zal. Hetzelfde geldt

omtrent het decoct van dezen bast. Het extract is meer

als tonisch-verflerkend middel in gebruik, en daarom hier

ter plaatfe naauwelijks in overweging te nemen.

De Quinine is in het algemeen een aangenaam genee,g-

middel , dat zelfs aan kinderen gemakkelijk kan worden

ingegeven , en de maag niet in het minst bezwaart.

Tegen den Kinabast , daarentegen , in poeder hebben

vele menfchen een' tegenzin , en deze valt aan vele ma-

D gen,
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gen , door de houtvezelen , die met zijne werkzame
* bcftandaeelen zijn verbonden , zeer zwaar. Deszelfs

gebruik kan daarom in vele gevallen niet eens worden

voortgezet , hetgeen bij de Quinine nooit pleegt te gebeu-

ren , enz. Het decoct en extract der Kina zijn , wel is

waar , gemakkelijker te gebruiken , maar ook wat betreft

de genezing der tusfchenpoozende koortfen des te on^^

werkzamer.

Wij willen bij deze algemeene voordeden der zwavel-

zure Quinine, boven den Kinabast, ter genezing der

koortfen, ons niet langer ophouden» Ieder praktisch ge-

neesheer erkent dezelve en bevestigt die dagelijks door

óndervinding. Alleen bij zeer goeden en beproefden Ki-

nabast, en bij de bereidwilligheid van den patiënt dien

in te nemen , en bij goede krachten van de werktuigen der

-fpijsvertering, kan, in gewone gevallen van tusfchenpoo-

zende koorts, aan den geneesheer de keus tusfchen het

een of het ander van beide fpecifieke koortsverdrijvende

middelen onverlchillig zijn.

Er zijn intusfchen vele gevallen, in welke de voor-

rang der Quinine boven den Kinabast en deszelfs tot nu

toe gebruikelijke bereidingen zich zeer duidelijk en vol-

ftrektehjk te kennen geeft, en die daarom door den prak-

tifchen geneesheer bepaaldelijk erkend, en naar waarde

gefchat moeten worden. Hier is het, waar de prakiifche

waarde van dit geneesmiddel in het hclderlle daglicht

verfchijnt, gelijk ons dit de aangehaalde fchrijvers en

onze eigene ondervinding bewezen hebben.

Ee/ie
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Eene op de ondervinding gegronde opgave van die ge*-

vallen van tusfchenpoozendc koorts^ in 'welke de Qt/l*

ninc boven den Kinabast en deszelfs preparaten

volftrektelijk den voorrang verdient*

10. In kwaadaardige tusfchenpoozende koortfen, WJJ

zien ons, helaas, bij de behandeling dezer koortfen , waar

elke nieuwe aanval het oogfchijnlijkfle gevaar dreigt, en

alles daarop aankomt, om den paroxysraus zoo fpoedig

mogelijk te onderdrukken, niet zelden in het onaange-

naam geval, van met den Kinabast ons oogmerk niet

Ipoedig genoeg te kunnen bereiken* — In de meeste ge»

vallen van dezen aard is de zieke te zwak, om het poe-

der van den bast te kunnen gebruiken. Wij nemen als*

dan onze toevlugt tot het geconcentreerd decoct of extract,

maar te vergeefs. Doch met de zwavelzure Qiiinlne in

groote giften , in de tusfchentijden toegediend, zijn wij

meer zeker van het gevolg. Wij meenen derhalve niet

overdreven te zijn, als wij zeggen, dat de Quinine^ al

ware het ook alleen voor gevallen van dien aard, een

fpecifiek middel is , en dat hare ontdekking , in dit op-

zigt , met regt , eene plaats mag bekleeden naast de uit-

vinding der koepokken.

Met aandoening herinneren wij ons nog een jongeling

,

die ten tijde der laatfle conflitutio jiationaria asthenica

(tusfchen 1803 en 18 12) van eene kwaadaardige ande*

rendaagfche koorts (^febris intermittens fyncopalis) over*

vallen werd , en , trots het krachtdadigst gebruik van deii

Kinabast , in den vijfden aanval ftierf ; gelijk ook ecnö

Zeer volbloedige, reeds eenigzins bejaarde, vrouw, die

wij aan ecnc febris apoplectica verloren. Wij houden

D a ons.
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ons 5 naar onze tegenwoordige ondervinding , volkomen

overtuigd , dat beide dezQ zieken gered zoude zijn ge-

weest, wanneer wij destijds reeds- de zwavelzure Qai^

ninc gekend iiadden. (Men vergelijke de drie, bl. 33,
uit onze eigene ondervinding, medegedeelde gevallen, met

die van marianini.)

2». In de hardnekkige derdendaagfche koorts. De-

ze koortfen , die dikwijls vele maanden , zelfs jaren lang

duren , worden , bijzonder in het koude jaargetijde , zel-

den door den Kinabast bedwongen. Elliotson deelt,

volgens roos , een geval mede waarin , na het vruchte-

loos gebruik van den Kinabast en het arfenicum , alleen

de Quinine hielp. Ook wij hebben zelve, in den win-

ter , onderfcheidene gevallen van dien aard , (zie de the-

rapeutifche waarnemingen , pag. 25 en 26 ,) zeer geluk-

kig met Quinine behandeld. Wij zijn daarom overtuigd,

dat ieder praktisch geneesheer, in zoodanige omftandig-

hedcn , aan deze (lof den volflrekten voorrang boven

andere bereidingen van den Kinabast moet geven , uit

hoofde van hare geconcentreerde kracht, en de zekerheid

die zij verfchaft.

3°. In de alledaagfche koortfen in het algeineen.

Daar het meerendeel dezer koortfen flcchts zeer korte

tusfchentijdcn heeft , zoo kan men hier , met de Quini^

7ie , in korten tijd , veel meer , dan met alle overige

preparaten van den Kinabast , uitrigtcn. (Zie boven.)

4^. Bij verzwakte krachten van de werktuigen der

fpijsvertering hij zieken aan tusfchcnpoozende koorts.

Bij de bezigheden en levenswij'^e van de meeste de-

delingen , en bijzonder in de hoogere üanden , in onzen

leeftijd, waar de fteeds hooger klimmende cultuur en be-

fcha-
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fcliaving der geestvermogens , bijzonder evenwél de lec-

tuur en het fchrijven , zoo veel tijd en ligchaaraskrachten

wegnemen , worden de maag en de werktuigen der fpijs-

vertering reeds vroegtijdig verzwakt en in wanorde ge-

bragt , en de man kampt te vergeefs met geneesmiddelen

tegen de zonden der jeugd en der algemeen ingeflopene

gewoonten. Heeft een volk eenmaal dit ftandpunt be-

reikt, zoo verfmaadt iedereen den kost uit het plantenrijk, de

moeskruiden, het ooft, enz. Men begeert flechts vleesch

en hetgeen geestrijk is tot voedfel, en heeft bijna dage-

lijks zulke middelen noodig , die de krachten der fpijs-

vertering aanprikkelen , om dit fystema van werktui-

gen kunstmatig te hulp te komen. Wordt nu eene per-

fuon uit deze klasfe , (zij is, helaas , zeer groot en talrijk)

uit welke oorzaak dan ook, van eene tusfchenpoozende

koorts overvallen , zoo heeft de geneesheer meestal eene

moeijelijke taak. Het gebruik van het fpeciefick koortsver-

drijvend middel (de Kinabast) wordt voorgeflagen. De
zieke kan echter , met zijne zwakke maag , reeds bij de

eerde proef, dit hout niet verdragen. De anders zoo

heilzame bast geeft hem bezwaar en krampen, veroor-

zaakt buikloop of verllopping. Hij krijgt er zelfs een' te-

genzin in. Men neemt zijne toevlugt tot het decoct of

extract der Kina. Maar de koorts wil niet wijken, in

zooverre de natuur, het jaargetijde, het weder, eene ver-

andering van verblijf, en ftrenge levenswijze, niet mis-

fchien eenige verligting te weeg brengen. Slechts de zwa-

velzure Quinine brengt het best eene verandering te weeg,

en geneest de koorts binnen korten tijd.

Bij deze befchouwing zal ieder geneesheer met ons de

waarheid der aanmerking erkennen , dat men aan de Qui-^

D 3 w-
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nine^ in deze zoo talrijke gevallen, vol/lrchehjk don

voorrang boven de overige bereidingen van den Kinabast

moet toekennen. Ja, het is een Goddelijk middel, het-

welk de Voorzienigheid aan de hcfchaafde en maag"

zwakke menschheid ter regter tijd gcfchonken heeft !

50. Btj Kinderen, De geringheid der gift en de ze-

kerheid van hare werking geeft aan de Quinine , in tus-

fchenpoozende koortfen bij kinderen , een wezenlijk prak-

tisch voordeel. Wij meenen in dit opzigt aan onze ei-

gene boven medegedeelde waarnemingen eene plaats te

mogen geven naast die van marianini. (Zie boven.)

6», In tusfcheiipoozende koortfen^ door moerasachtige

dampen veroorzaakt. De moeite, welke de endemifche

koortfen van moerasfige flreken den geneesheer verfchaf-

fen , zijn aan dezulken het best bekend , die de beftem-

ming hebben, in zoodanige (treken de kunst uit te oefenen,

In zulke hardnekkige daar te huis behoorende koortfen ,

moeten de krachten van de werktuigen der fpijsvertering in

het algemeen reeds zeer verminderd zijn , en zal wel dik-

wijls het geval plaats grijpen , dat de Kinabast en

deszelfs tot hiertoe bekende bereidingen, of niet verdra-

gen worden , of niet krachtig genoeg werken. De genees-

heer is daarom genoodzaakt bij voorkeur de Quinine te

gebruiken. (Men Vergchjke daarmede de boven medege-

deelde berigten omtrent de endemifche tusichenpoozende

koorts van den B^ijn en bij Tours aan de Loire ^ pag.

*9 c" 54.)

7°. In de cachexien^ door tusfchenpoozende koorts

-veroorzaakt. Op gronden , welke ficinus , te Dresden ,

in zijn meermalen aangehaald en zeer belangrijk gefchrift

(pag, 40), ter bijzondere aanbeveling van het gebruik

der
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der Ciixchonine of der Quinine in pngefteldhcden , diö

het gevolg zijn der tiislchenpoozende koorts , ontwikkeld

heeft , geloovcn wij eindelijk , dat de meeste praktifche

geneesheeren , eenftemmig met hem , in gevallen van dien

aard , het gebruik der Quinine , boven elke andere bQrei-

ding van denKinabast, verkiezen zullen.

Behalve de eigenlijke tusfchenpoozende koorts, zoo al$

die in de gewoone ondervinding voorkomt, hebben ver-

fcheiden geneesheeren , en wij zelve , de Quinine ook in

de fcbris intermittens laryata , even als in ondcrfchei-

dene andere pijnlijke periodieke ongelleldhedcn , b. v. de

ischias , prosopalgie en dergelijke , met eea beflisfen4

voordeel aangewend. (Men vergelijke de waarnemingen

van pUPRliS , RIBES, PIEDAGNEL , WXEDEMANN, ZIEG-

LER , NIEMANN , CnZ.)

Of in deze gevallen, een zeer goede Kinabast, bjjj ber

hoorlijke fpijsverteringskracht , niet wel volkomen gelijk

zoude ftaan met het vermogen der Quinine, willen wij

onbeflist laten. Hier komt weder tuto et jucimdo te pas,

hetgeen men (leeds bij het gebruik van het laatstgenoem-

de middel zoo gaarne onder de aandacht houdt.

Eindelijk verdienen de door ons aangehaalde gelukkiger

proefnemingen van duprés en elliotson met de zwa-

velzure Quinine, in den typhus, eveneens zeer in agQ-

«lerking te worden genomen.

Hoe wezenlijk en uitlokkend intusfchen ook (leeds \itt

gebruik der Quinine wezen moge , gelijk wij meenen t;e

hebben aangetoond , zoo kan toch deze zclfllandigheid

«iet in alle gevallen voor den Kinabast en deszelfs tot

-nu töe gebruikte preparaten in de plaats komen, zoowel

D 4 wan-
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wanneer men de eigenaardige menging der gezamenlij-

ke beftanddeelen van dezen bast in aanmerking neemt,

als wanneer men de dagelijkfche ondervinding raadpleegt.

De vereeniging toch van de looiftof, van de hars,

enz., in denzelven , met de Qitininc verdient, in een prak-

tisch opzigt 5 bijzonder onder het oog te worden gehou-

den , en zij moet hier voorzeker op eene andere wijze

werken , dan de Quinim alleen op zich zelve befchouwd.

De eigendommelijke bittere fmaak der Quinine en de

omltandigheid , dat zij in hare oplosling iets zamentrek-

kends verraadt, bevestigde wel niet ten onregte onder-

fcheidene praktifche geneesheeren in de gedachte, dat deze

zelfftandigheid als tonisch-yerflerkend middel in het aU
gemeen met voordeel de plaats zou kannen vervangen

van den kinabast, en bijzonder van deszelfs extract.

Wij nemen zelve, uit eigene ondervinding, dit gevoe-

len in enkele gevallen aan , waar bij groote zwakte van

den zieken, en vooral bij belangrijke, asthenifche, ftoor-

nisfen der fp ijsverteringskrachten en geneigdheid tot buik-

loop , noch de kinabast alleen op zich zelven , noch des-

zelfs overige preparaten, bijzonder het extract, door den

zieken verdragen kunnen worden. In de meeste gevallen

nogtans zouden wij genegen zijn aan den kinabast en

deszelfs bereidingen als tonisch-verjierkende middelen de

voorkeur te geven.

Wij beroepen ons, in dit opzigt, op onze eigene the-

rapeutifche waarnemingen, en ontkenen daaruit voor de

geneeskundige praktijk dit algemeen refultaat:

„ Hoe gewigtig en eigendommelijk ook (leeds het ver-

„ mogen der zwavelzure Quinine in de tusfchenpoozendc

„ koorts en de daarmede vermaagfchaptc ziektcvormen

j, zijn
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„ zijn moge, en hoe weinig men ook, nevens deze v/r-

,, tus fcbrifuga , derzelver tonisch-verllerkende kracht ,.

„ onder de boven genoemde voorwaarde, in twijfel kun-

^ ne trekken , zoo geeft zich nogtans , blijkens de on-

„ dervindin^ der geneeskundigen, 'de waardij van den

„ Kinabast en deszelfs bereidingen , in zeer vele andere

„ ziekelijke toeftanden, nog (leeds op eene te duidelijke

„ en te glansrijke wijze te kennen, dan dat wij dit ge-

^ neesmiddel, hetwelk tot hiertoe den tijd en de ftelfels

„ trotfeerde, nu op eenmaal zouden kunnen ontberen.'*

De Kinabast, nu eens in poeder, dan in decocten en

extracten, blijft op den duur als het beste antifeptisch

,

tonisch-verfterkend, en fpecifiek prikkelend geneesmiddel

beproefd, in alle heete adynamifche of asthenifche, ze-

nuw- of rotachtige koortfen , in alle chronifche ziekten ,

waar zacht prikkelende en tonisch-verllerkende geneesmid-

delen zijn aangewezen , in de meeste cachexien , die , van

gecne plaatfelijke ontfleking begeleid, antifeptifche en ver-

Herkende middelen vorderen; in de atrophie, en in den

toeftand van algemeene zwakte na heete ziekten , of na

een aanmerkelijk verlies van vochten , van welken aard ook,

vooral na (lerke hasmorrhagien , (lijm- en fpeekfelvloeden

,

bij den witten vloed , in het tijdperk, wanneer eene

ontlleking op het punt is in koud vuur over te gaan ter

beilrijding van de gangrena nofocomialis bij wonden,

ter verbeteting van den etter van boosaardige zweren, en

tot nog velerlei andere heelkundige doeleinden, welker

opnoeming hier overtollig wezen zou.

Bijaldien de praktifche geneesheeren met ons, naar aan-

leiding van hetgeen wij tot hiertoe hebben voorgedra-

gen 5 omtrent de eigenaardige •werking van de Quini*

Ds en
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ne en den kinabast, in deszell's onderfcheidene bereidin-

gen, overeenftemnien, en elk dezer beide middelen bin-

nen de door ons bepaalde grenzen aanwenden, zoo zijn

wij vast overtuigd , dat het nieuwe middel niet misbruikt,

cö da; het oude middel niet vergeten zal worden.

IIL

Oy^r het gebruik der zwavelzure Quinlne^ en

de regelen , daarbij in acht te tiemen.

Wij hebben nu nog de derde en voor den praktifchen

geneesheer zeer wezenlijke vraag te beantwoorden.

yf Kan men van de zwavelzure Quinine in alle foor*

^ ten van koorts ^ en in alle derzelver tijdper--

y^ ken^ gebruik maken ^ of moet de geneesheer hier

„ dezelfde regelen in acht nemen ^ die hem ^ bij het

„ gebruik der andere preparaten van den Kina»

„ bast^ ten rigtfnoer verfrekken?— Of zijn er wet»

„ ligt nog andere regelen^ die men^ bij de aan»

yy wending der Quinine , heeft op te volgen .?"

De ziekte, die men in de geneeskundige kunsttaal koorts

noemt , heeft eenen zeer wijden omvang en eene ruime

beteekenis.

Alle foorten van aanhoudende koorts, met algemeen

verhoogde levenswerkzaamheid en pijnlijke, het organis-

mus verflorende, plaatfelijke aandoeningen, (ont^eking-

koorts, /^^m inflammatoria^fynocha^') zijn , blijkens de

ondervinding, even zoo min voor het gebruik van den

-Kinabast^ als voor dat der Quinine, gefcliikt, dewijl deze

fpe-
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fpecifieke opwekkingsmiddelen de ontfteking Hechts nog

te meer zouden verfterken.

In koortfen nogtans met algemeen verminderde le-

venswerkzaamheid (adynamifche koortfen, zenuwkoortfen,

fynochus^ typhiis') zullen welligt de volgende waarnemingen

de bruikbaarheid en het nut der Quinine op, gelijke wijze

doen gelden, als men tot nu toe de preparaten van den

Kinabast zelve, volgens eene lang bekende ondervinding^

heeft aangewend.

Behalve de waarnemingen van dupré en elliotson^

en eehige geneesheeren van Parij's^ die de Quinine in

typhus. met een oogenfchijnh'jk goed gevolg willen ge«

bruikt hebben, is er in dit opzigt niets ter onzer kennis

gekomen, wat bijzondere aandacht verdiende.

De tusfchenpoozende koortfen (^febres intermittentesy

2ijn het in het bijzonder, in welke , blijkens de ondervin-

ding tot hiertoe , het gebruik der Quinine , gelijk wij

hebben aangetoond, met het gelukkigst gevolg werd in

het werk gefield.

De waarnemers , van welke wij in deze verhandeling

hebben melding gemaakt , zoo als ook onze eigene proef-

nemingen, ftellen het buiten allen twijfel, dat de zwa*

velzure Quinine, in alle foorten van tusfchenpoozende

koorts <y met nut kan worden toegediend. AVij hebben

dit in de voorgaande afdeelingen zoo naauwkeurig en be-

paald aangetoond en ontwikkeld, dat ons hier niets meer

daaromtrent bij te voegen overblijft. Wij bepalen ons dus

voor het tegenwoordige alleen nog tot de praktifche re^

gelen , die men bij het gebruik der Quinine heeft in acht

te nemen. Deze betreffen de tijdsbepaling van derzeU

ver gebruik^ de bepaling der dofts ^ en den vorm ^ in

wel-
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welke men dit geneesmiddel, naar de ondeifcheidene oia-

ihndighcden, geven moet.

Bepaling van den gefchikten tijd voor het gebruik

der Quinine in de tusfchenpoozende koorts.

De meeste geneesheeren en fchrijvers, die tot hiertoe

waarnemingen omtrent de waarde en geneeskracht der

zwavelzure Quinine bekend hebben gemaakt, Ichijnen

dit middel in alle tijdperken der tusfchenpoozende koorts

zonder onderfcheid, en zonder eenige bijzondere voorbe-

reiding, te hebben aangewend. Zij gaan, ten minfle

in het verhalen hunner waarnemingen, dit punt, in de

meeste gevallen, even zoo met ftilzwijgen voorbij, als

men gewoon is te doen, wanneer men in eene zaak cene

algemeene overeenftemming vooronderdelt.

Het punt evenwel , waarin allen , wat aangaat de be-

paling van den tijd , waarop men de Quinine geven moet,

naauwkeurig fchijnen overeen te komen , is dit : Dat

men deze zelfflandigheid^ even als den Kinahast z el-

ven ^ in den hoortsvrijen tusfchentijd toedienen moet^

waarmede ook wij overeenltemmen.

Onze eigene ondervinding heeft ons intusfchen verder

geleerd, dat men bij het gebruik der Quinine^ (hoezeer

zij zoo ligt te verteren is , en de maag zoo weinig be-

zwaart ,) om zeker van zijn oogmerk te zijn , en reci-

diven der koorts voor te komen , de tot hiertoe bekende

praktifche regelen , die men bij het gebruik van den ki-

nabast gewoon is m acht te nemen, niet geheel uit het

oog mag verliezen.

Het eerde tijdperk namelijk van elke tusfchenpoozende

koorts draagt bijna altijd blijken yan gelegenheids oorzaken,

die
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die de geneesheer eerst moet opruimen , eer hij de Qiii^

nine met goed gevolg geven kan. Hetgeen derhalve in

llerkere mate , in dit opzigt , van het gebruik van den

Kinabast geldt, geldt ook in mindere mate van het ge-

bruik der Quinine. Wanneer b. v. bij het ontijdig en

onvoorzigtig gebruik der Kina in de eerde periode eener

koorts , waar nog eene aanmerkelijke faburra in prlmis

vlis voorhanden is , vermeerdering der koorts , braking ,

buikloop kan ontftaan, ja zelfs eene aanhoudende koorts

veroorzaakt kan worden , zoo heeft men hetzelfde, hoewel

met minder flecht gevolg, van het ontijdig gebruik der

Quinine te vreezen, In dit geval zal de ^z///?/;^^ niet dat-

geen uitrigten, wat zij uitrigten moet. Omtrent dit punt

is er Hechts een gevoelen , Hechts eene ondervinding

,

onder alle praktifche geneesheeren , welke zegt

:

r, De koortsverdrijvende kracht der Kina (^even ah

die der Quinine') wordt verlamd door elke materiele

of organifche oorzaak , die de koorts onderhoudt,^'*

Om deze reden moeten er bij ontftekingachtige dispo-

fitie, bij aanmerkelijke onzuiverheden van de eerfte we-

gen , bij overtollige of bedorvene gal , bij verflijming en

wormen in het darmkanaal, bij verftoppingen van het

poortaderftelfel, bij chronifche verftoppingen der inge-

wandsklieren, enz. ,fteeds vele gevallen voorkomen, waar-

in de Quinine^ zoowel als de Kinabast, voor haar ge-

bruik , eene voorbereidende kuur door andere middelen

noodig heeft , zal hare uitwerking zeker en van duur zijn.

De individualiteit en gewoonte van den zieken , het

jaargetijde , de epidemifche en endemifche conjlitutie ,

zijn bij deze handelwijze de zekerfte wegwijzers.

Vele menfchen zijn , uit hoofde van hunne ligchaams-
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gefteldheid en temperament , of ten gevolge van hunne

levenswijze en dieet, meer dan anderen tot gal, tot ver-

flijming en onreinigbeden der eerde wegen geneigd, die dan,

bij het opkomen eener koorts, in de maag en het darm-

kanaal te veel invloed hebben, en dikwijls de aanlei-

dende oorzaken der koorts zelve zijn.

""Bij zulke lijders is de rationele geneesheer genood-

zaakt , voor het gebruik der Quinine , naar gelegenheid

der omftandigheden , een braakmiddel of een buikzuive-

rend middel te doen voorafgaan.

De jaargetijden in ons klimaat verdienen , blijkens de

ondervinding, bij de behandeling der tusfchenpoozende

koorts in het algemeen , eene zeer bijzondere opmerkzaam-

heid. De herfstkoortfen vooral zijn met galachtige onge*

fteldheid vereenigd, en vereifchen, uit hoofde van haren

galachtigen aard , de buikzuiverende geneeswijze, voor dat

"men met zekerheid de zwavelzure Quinine kan toedienen*

Gewoonlijk verliezen de koortfen van dezen aard , eerst

na deze voorbereidingskuur , het remitterend karakter, en

netnen den tusfchenpoozenden vorm aan , vvanneer de

galachtige ziekteftofFen verwijderd zijn.

De epidemifche conflitutie geeft in dit opzigt niet

minder een' juisten maatftaf aan de hand voor onze han-

delwijze , en bepaalt in het algemeen de geneeswijze,

die wij volgen moeten.

Is het heerfchende ziektekarakter jlhenisch of ontjle-^

'kingachtig , dan moet dikwijls de ontftekingwerende ge-

neeswijze , zelfs aderlatingen en bloedzuigers , aan het

gebruik der Quinine voorafgaan.

Is de heerfchende zickrcconftitutie van ajlhemsch-ze"

nwwachugen aard ^ dan moet nien> zelfs wanneer hier-

toe
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toe aanwijzingen voorhanden waren, met de buikzuive-

rende geneeswijze in koortfen in het algemeen behoed-

zaam zijn , om niet , door dezelve , uit eene tusfchenpoo-

zende koorts een fynochus of typhus te doen ontftaan.

Doch wanneer de conftitutie van galachtigcn , of in

het algemeen van gastrifchen aard is, 200 zal men ia

geen geval het braakmiddel misfen kunnen.

Dit gastrisch karakter had onlangs de conftitutie van

het afgeloopen jaar 1824 in een' bijzonder hoogen graad,

en de beste praktifche geneesheeren van ons land kwa*

men uit dien hoofde eenftemmig overeen omtrent de

noodzakelijkheid om, bij de behandeling der heerfcbende

koortfen , vooral echter der tusfchenpoozende koorts,

het gebruik der Quinine door braakmiddelen , en , naar

bevind der omftandigheden , ook wel door een buikzuive-

rend middel, te doen voorafgaan.

De endemifche confiitinie van iedere landilrcek en

,

"om zoo te zeggen , van iedere plaats , (lelt eindelijk

,

in dit opzigt, voor den praktifchen geneesheer een' be-

paalden en onveranderlijken regel vast , dien hij zelden

zonder gevaar kan nalaten op te volgen.

Uit dien hoofde is het in de moerasfige landflreken ,

waar de tusfchenpoozende koorts endemisch is , een'

,

in het algemeen als zeer nuttig erkende , regel , aan de

inlanders , die door de koorts worden aangetast , doch

tiog meer aan de vreemdelingen, die plotfeling van de-

•zelve worden overvallen, allereerst een braakmiddel toe

te dienen , om door dit middel , hetgeen op de huid en op

de zuivering van het darmkanaal tevens werkt, het miasma

te vernietigen , voordat men den Kinabast of de Quinine

tegen den koortsaanval zclvcn pleegt voor te fchrijvcn.

üe-
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Deze zijn, gelijk het ons toefchijnt, en gelijk ons onze

eigene ondervinding, bij eene vecljarige uitoefening dei-

geneeskunst , geleerd heeft , de vvezenlijkde oogpunten

en de meest algcnieene regelen , die met betrekking tot

de tijdsbepaling of tijdperk der koorts, waarin het ge-

bruik der Quinine zoowel , als dat van den Kinabast

,

moet plaats hebben , in aanmerking genomen moeten

worden.

Wij willen overigens hiermede geenszins beweren , dat

er niet zeer vele bijzondere gevallen , en zelfs epidemien

van tusfchenpoozende koorts kunnen voorkomen , waar-

in eene voorbereidende kuur door de ontflekingwerende

geneeswijze, of door buikzuiverende middelen, overtollig,

ja zelfs fchadelijk zou kunnen zijn , en waar men veel

eer de Quinine dadelijk en zonder toeven moet aanwen-

den. De juiste beoordeeling van deze gevallen moet

overigens geheel en al aan het inzigt van ieder praktisch

geneesheer in het bijzonder, naar het verfchillend (land-

punt van zijne werking, blijven overgelaten.

Over de dofis en vorm , 'waarin men de zv/avelzurc

Quinine behoort voor te fchrijven.

De geneesheeren , welke tot hiertoe hunne proeven en

waarnemingen betrekkelijk de Quinine hebben bekend ge-

maakt , komen in het algemeen daarin overeen , dat ge-

ringe giften van dezelve genoegzaam zijn om de tus-

fchenpoozende koorts te genezen. Zij zijn echter, wat

betreft de hoegrootheid der gift , niet alle aan elkander

gelijk.

Sommige geven dit middel in de tusfchenpoozing van 6 tot

8 greinen , des morgens nuchter, op eenmaal; anderen la-

ten
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ten deze hoeveelheid , in meerdere kleine giften van a

tot 3 greinen verdeeld, meermalen des daags nemen. De

Heer chojmel geeft b. v. de Quininc in de dofis van 8

greinen des morgens nuchter. De Heer bretanneau te

Tours geeft \i greinen van dit middel dadelijk na den

koortsaanval. Anderen, zoo als de Heeren doublé, du-

PRÉ , MARIANINI, GITTERMANN , WIEDEMANN, NIEMANN,

ELLioïsoN, enz. laten , gedurende den vrijen tijd, alle vijf

tot zes uren, flechts 2 tot 3 greinen Qjnnine nemen.

Volgens ELLIOTSON is 5 grein de hoogftc gift , die

noodig kan worden. Volgens menard, te Zr ^/«d/, geneest

men in het algemeen met 30 tot 40 grein elke tusfchen-

poozende koorts.

Volgens onze ondervinding gelooven wij , dat , met

betrekking tot de gift der Qjdnine in het algemeen, de

volgende punten verdienen in aanmerking te worden ge-

nomen:

i^. De aard der koorts. In de anderendaagfche

koorts , vooral in het voorjaar, is eene kleinere gift Ojuninc

ter genezing voldoende, terwijl in den herfst of winter eene

grootere gift noodig wordt. — Heeft men b. v. in de

voorjaarskoorts aan de 6 greinen , in drie giften verdeeld ,

in de tusfchenpoozing genoeg, zoo zijn er in najaarskoortfen

8 tot 12 greinen, in verdeelde grootere giften , noodig.

De aan de landflreek eigene (endemifche) tusfchenpoo-

zende koortfen vereilbhen , blijkens de ondervinding

,

grootere giften van dit geneesmiddel , dan andere tusfchen-

poozende koortfen. In de fehres intermitterites larvata^

vooral in diegene, welke met zeer pijnlijke aandoeningen,

met periodieke pijnen in het hoofd, de maag, enz. verge-

zeld gaan , geeft men de Qidnim eveneens gaarne in groo-

E te-
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tere giften van 4 tot 6 greinen, twee tot drictnalcn daags ,

om den pijnlijken aanval zoo fpoedig mogelijk te onder-

drukken.

Even zoo zal men in alledaagfche koortfen met eene zeer

korte tusfcheupoozing , en in hardnekkige derdcndaagfche

koortfen , moeten handelen , vooral wanneer in deze laat-

Iten de kinabast , of zelfs het rottekruid onwerkzaam

blijven.

Dezelfde handelwijze is hoogstnoodzakelijk in de kwaad-*

aardige tusfchenpoozendc koortfen , waar oogenblikkelijk

gevaar aanwezig is , en alles daarop aankomt , om den

koortsaanval voor te komen. Wij zouden in zeer be-

denkelijke gevallen van dien aard geene zwarigheid maken ^

ao tot 24 greinen Qjiininc in den koortsvrijen tijd toe

te dienen.

a^. De leeftijd, Marianini geeft, zoo als wij bo-

ven opmerkten, van het i^te tot het ü^ste jaar, aaji den,

zieken zoo vele greinen zwavelzure Quinim^ als zij jaren

tellen , in verdeelde giften , gedurende de tusfchenpoozing,

b. v. aan een zieken van 14 jaren 14 greinen in zeven

giften, ieder van 2 greinen, enz.

Bij kinderen van twee tot zes jaren hebben wij

meermalen de tusfchenpoozende koorts , met 4 tot ó

greinen Qninine , in verdeelde giften van i en i grein ,

in korten tijd genezen.

30. De eigenaardige gefteldheid. Hiertoe brengen wij

voornamelijk het temperament en de levenswijze , zoowel

in betrekking tot enkele menfchcn, als ook zelfs meer of

min in betrekking tot ganfche volken. Het phlegmatieke

ligchaam, dat voor iedere levensopwekking (terkere prikkels

noodig heeft , dan het fanguinifehe en cholcrifche , heeft

juiss
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jiiist daarom ook fterkere eii grootere giften van de ge*

ncesmiddelen in ziekten noodig. Dit is hetzelfde geval

bij enkele menfchen €n bij ganféhe volkeren , die , uit

hoofde hunner levenswijze , aan fterke prikkels in h^ aU

gemeen gewoon zijn» Zoo merkt nlen op ^ dat de En*

gelfche en Franfche geneesheeren bij hunne koortszieken

grootere giften Quininc voorfchrijven , dan men bij

den phlegmatieken en nuchteren Noordduitfcher noodig

heeft, enz.

Wat eindelijk den vorm betreft ^ waarin de Quininé

Wordt voorgefchreven ^ zoo heeft men , daar dit geneeö*

middel een zeer klein volumen heeft , bijna algemeen aan*

genomen , het poeder der^elve , met een weinig fuiket

Vermengd, te geven*

B* V* i^i, Qjiinini Sulphurici grana duo

Sacchari albi fcrupulum femis

miscc ut fiat putvis pro doft.

Ook kart üiert daarv^an zeei* gemakkelijk pillen j illë€

mica panis ^ van eene zwaarte naar vei^kiezing, bereiden*

Wij gaven in zeer vele gevallen de Quinine met gedes-

tilleerd of ook Wel met pepermuntwater vermengd, tfleÊ

nog een bijvoegfel van eenige droppels zwavelzuur, b« V^

in het volgende voorfchriftj

i^* Aqu(Z menthdt pipeHt* uitc, octo

Quinini Sulphurici grana deccm ^

Acidi Sulphurici guttcts tres

Sacchari albi ünciam unam

mitcci d» adé vitré

S4 Alle twee uren twee fpij^lepels óUtvm té gëa

bfuikên*
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. De geestige oplosfing der Quitnnc in gerectificeerden

brandewijn is minder tot gebruik gefchikt , daar zij

zeer fpoedig weder, in meerdere of mindere hoeveelheid,

uit den brandewijn nederploft.

VER.



VERHANDELING
TER BEANTWOORDING DER

V R A G E:

jy H^elke waarde hebben de Kina-loogzouten in de Geneeskun»

„ de in het algemeen , en welke in koortfen in het bijzon'-

„ der 9 Werken zij op dezelfde wijze ah de overige Kina-be»

„ reidingen , of waarin verfchillen zij , en in welke gevallen

„ is de eene boven de andere te Jlellen? Kan men ze in alle

„ koortfen, en in alle tijdperken derzelve toedienen , of behoort

„ de Arts zich aan dezelfde regelen te binden als in de Kina-^

„ bereidingen f of aan welke andere?*''

DOOR

N. N.

Aan wien , in de algemeene jaarlijkfche vergadering van, de

Hollandfche Maatfchappij der Wecenfchappen , te Haarlem ^

dcii 21 Mei 1825, de zilveren Eerprijs is toegewezen.
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rflWBg i vn i -f-
•

li l- ! I (WgS^^^P

Oertunners merkwaardige ontdekkirïg vail het aanwe-

zen der Morphine^ in het opium , als deszeffs werk-

zaam , of eigenlijk narcotisch beginfel , maakte de na-

tuuronderzoekers , en bijzonder de fcheikundigen ^ op-

merkzaam op eene klasfe van ligchamen^ éio, thans on-

der den naam van de organifche grondjïoffen , organi^

fcht alkaliën , of alkaloïden , bekend zijn , die met de

zuren middenzouten vormen , en zelfs met de bekende niet

organifche alkaliën de eigenfchap gemeen hebben, van

gevoelige plantaardige kleuren te veranderen. De ontdek-

king toch van eene zoodanige zelfilandigheid in het Opi-

um 5 als het krachtigst narcotisch middel , moest natuur-

lijkerwijze het denkbeeld aanbrengen , dat dergcli^^e ftof-

E 4 fen-
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fen in de overige narcotiiche plantcnfoorten welligt aan-

wezig zijn : dit werd ook door een voortgezet onderzoek,

van dit onderwerp bevestigd. Te gelijkertijd , of ten

minde niet lang daarna , werden in eenige fcherpe ver-

giftplanten, eveneens organifche alkaliën, ontdekt, zoo

als de Delphinine in de Delphijjium Staphyfagria ^ de

Veratrine in de Veratriim Sahadilla , in de Veratrum

album ^ in de Colchicum autumnale^ enz.

De genoemde ftof der narcotifche planten, die men,

in den vorm van een zout, erkende, merkte men aanvan-

kelijk als een onderlcheidend kenmerk aan, om daar-

door bittergiftige van bittere , niet giftige , planten-

foorten, zoo als b. v. de kina, te onderfcheiden ; doch

PELLETiER en CAVELTON Ontdekten fpoedig , dat de

,

reeds door den Portugefchen fcheikundigen gomez daar-

geftelde , kris tallifeerbare ftof van den bruinen of graau-

wen kinabast, die andreas düncan, iq, Edinburg ^

reeds in het jaar 1803 ontdekt en cinchomne genoemd

hebben zoude (*) , als een eigenaardig plantenalkali

moest worden aangemerkt, waarbij zij zich in hunne

.onderzoekingen door dezelfde beginfels lieten geleiden ,

<iie zij zoo gelukkig bij de ontdekking van dtftrychnine ,

'van de emetine en van andere alkaloiden gevolgd waren.

- Zoo vermeerderde allengs het aantal van deze zelfhan-

digheden, welker ontdekking men als eene der gevvigtig*

lle gebeurtenisfen in de nieuwere Scheikunde kan aanzien,

en die men thans onder drie algemeene afdeelingen bren*

gen kan ; namelijk : i) onder die der zuiver-bittere en

narcotiscffgiftige^ z) ditv Jcherpe en biiter-fcherpe gtf-

(t) Nicholson's Journal* £» 6, December 1803.
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tige^ en 3) onder die der zuiver-hittere^ niet giftige^

organifclie alkaliën , of grondftofFen.

Hoe moeijelijk het ook zij , eene korte , algemeene

befchrijving van het karakter der tot hiertoe ontdekte

organifche grondftofFen te geven, daar zij te zeer in af-

zonderlijke eigenfchappen , die aan elk in het bijzonder

behooren , van elkander verfchillen ; zoo komen zij toch

in de volgende meer of minder overeen.

Zij zijn grootendeels kristallifeerbaar , wit van kleur,

bclland tegen de lucht , hebben geen' reuk en , vele ten

minde, geen' fmaak; eenige echter fmaken zeer bitter;

bijna alle zijn onoplosbaar , of ten minde moeijelijk op

te losfen , in water , en hare fmakeloosheid (laat gedeel-

telijk in verband met hare onoplosbaarheid in hetzelve.

In alkohol daarentegen worden zij gedeeltelijk, in cether

gemakkelijk opgelost. Deze oplosfingen fmaken zeer

bitter en reageren alkalisch , dat is : zij heritellen de

blaauwe kleur van het roodgemaakte lakmoespapier, ver-

anderen het fap van violen in groen, en het gele der

rhabarber en der curcuma in roodachtig bruin.

.
,
Zij verminderen zeer de kracht der zuren , neutralife-

ren die gedeeltelijk volkomen , en vormen daarmede groo-

tendeels kristallifeerbare , in water en wijngeest ligt op-

losbare zouten , van een' bitteren , fcherpen of bitter-

fcherpen fmaak. Het vermogen van deze grondftofFen

'wordt door hare vereeniging met zuren, in zoo verre

zij daarmede ligt oplosbare zouten maken, zeer ver-

hoogd (*).

Tot

(T^) BucHNERS und KASTNER's RepertQrium für dU Phamacic,
B, XIII, H. 3.

E 5
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Tot de bittere^ niet giftige organifche alkaliën of

grondftoITen , als behoorende tot de laatde afdccling , re-

kenen wij , als die tot hiertoe ontdekt zijn , behalve de

'Augusturinc^ uit den echten Angusturabast , de cof»

^7ïe(^\) uit den koffijboom, en de Gentianinc ^ de a/2-

chonine ^ bevattende in 100,00 declen 76,97 koolftof,

%oi ftikftof , 6,22 waterftof, en 7,79 zuurdof, en de

quinine ^ die in 100,53 deelen bevat 75,02 koolHof,

6,6ó water(lof, 8,45 ftikdof en 10,40 zuurflof; met

welke laatfle zich (X'tz^ verhandeling het naas.t zal bezig

houden.

Beide laatstgenoemde alkaliën worden gevonden in den

bast der kina , die in lateren tijd een voornaam onder-

werp van fcheikundig onderzoek geworden is.

De onderfcheidene onderzoekingen , die , federt bou-»

<?UET en SEQUIN , tot op LAMBERÏ en TROMMSDORFF,

hiermede zijn in het werk gefteld geworden , zijn bekend.

In het bijzonder heeft fourcroy , door zijne analyfe

der kina van St. Domingo^ een voorbeeld van planten-

onderzoeking geleverd, gelijk dit van een zoo voortreffe-

lijk fcheikundige niet anders te verwachten was. Vau-

QUELiN , die 18 foorten van kinabast aan het fcheikun-

dig onderzoek onderwierp , gaf bepaalde kenteekenen

aan

(t) RuNGE en GiESE kenden de Coffine reeds in het jaar 1820,

RoBiQUET vond dezelve in het jaar 1821, by gelegenheid, dat hy

naar de quinine onderzoek deed, daar de plant tot de familie der

cittchonen behoort, en men, gelyk bekend is, eveneens koortsver-

drijvende eigenfchappen aan de boonen ontdekt heeft. Zij is eene

witte, ligt kristallifeerbare 5 vlugtige, zuiver oplosbare zellltandig-

hqid, en bevat, in 100 declen,. 46561 kooHlof, 20,46 Hik fto f, 4,81

waterflof en 27,14 zuurftof.
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aan de hand , om de goede kina , togs een' fcheikundi-

genvvcg, naauwkeurig te onderrcheiden. Hij ontdekte wel

is waar niet het kinazuur , gelijk de Franiche Ichrijvei's

opgeven, doch leerde, met schrader, deszelfs natuiir

nader kennen en gaf aan de hand , hoe men hetzelve uit

de kina kon affcheiden. Dat immers de kina een zuur

zout bevatte , wist men reeds vroeger , doch eerst later

anderwierp men dit onderwerp aan een naauwkeuriger

onderzoek, Hermstjidt maakte, in het jaar 1785^

Vaor het eerst daarop meer opmerkzaam, en verklaarde

dit zout voor eene verbinding van kalk met een plantai-

^uur. *— Behalve dit kinazuur -^ of het zure kinazouty

fceeft de fcheikundige ontleding tot hiertoe de volgende

Wlanddeelen van den kinabast in het algemeen , opgele-

verd: — Looiftófy een bijzonder beginfel, hetwelk

4en braakwijnfteen ter nederploft ; het harsachtig

beltanddeel; flym , het ve-zdachtig of houtachtig bc-

ftanddeel, en de boven dus genoemde organifche grond-

lloffen (t). Eene nieuwere opgave der bettanddeelen van

den graauwen^ gelen en rooden kinabast is het gevolg

van de nafporingen van ï^elletier en cavewton, die

öe volgende opnoemen:

In den graauwen kinabast: j) Cinchonine ^vo.ïhoïió&'a

Bt€t kinazuur» 2) Eene graawwe y vette ^ zeMandig-

bdd* 3) Eene zeer 'weinig oplosbare^ roodkleurendc

^elfftandigheid, 4) Eene oplosbare , roodkleurcnd»

zelfftandigheid , of het Tannin van die fcheikundigen

,

welke nog het beftaan van eene bijzondere looillof aan-

cemen, 5) Gele verwftof. 6) Kinazure kalk, 7) Gom^

S) Amylum. 9) Houtachtige dcelen.

In

Ct) Supplement zu Her ^pothckersKunst , von Dr. iRüMMSDourF.

B. I. Art. Fieber-chinabciutn,
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In den gelen bast: i} Zure ^ kinazure quinine,

2) Kinarood. 3} Oplosbare roode verwftof^ Tannin

of de looiftof der oudere fcheilviindigen. 4) Fette zelfjlan-

digheid, 5) Kinazure kalk, 6) Amylum, 7) Hout"

achtige zelfflandigheid. 8) G^/d verwflof,

In den rooden kinabast: i) Zure^ kinazure chincho^

nine, a) Zure^ kinazure quinine. 3) Kinazure kalk»

4) Kinarood, 5) Oplosbare roode vervfftof^ het T^w-

«/;; of de looiltof , volgens vroegere wijze van befchou-

wen. 6) Vette zelfftandigheid, 7) Houtachtige zelf^

ftandigheid, 8) Amylum (f).

Deze zelfde fcheikundigen maakten naderhand de op-

merking, toen zij met grooten masfen werkten, dat in

alle drie kinafoorten , namelijk in de graauwe , gele en

roode , als diegene , welke in de geneeskunde gebruikelijk

zijn, beiden, zoowel cinchonine als quinine ^ gevonden

worden, hetgeen door het onderzoek van bobiquet te

Parijs eveneens erkend en bevestigd geworden is.

De ontdekking van het eerfte dezer alkaloïden , name-

lijk de cinchonine , behoort , volgens a. duncan te

Edinburg , (gelijk boven reeds is herinnerd geworden ,)

in de eerfte plaats aan gomez ; doch zijne methode, otn

dezelve daar te (tellen, is geenzins de voortreffelijk fte.

Volgens PELLETiER en gaventon, gefchiedt dit op de

volgende wijze. Men neemt het alkoholisch extract der

graauwe kina en behandelt het in de warmte met water,

dat met zoutzuur is gemengd. Dit zure water lost de

cinchonine op en bevrijdt die van de verwllofen de vet-

te

(t) Uit hunne verhandeling, voorgelezen in de Akadcinie der

Wctcnfchappcn te Varijs^ den n Scpt. 1820,
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te zelfftandigheden. Het vocht beliandelt men vervolgens

met magnefia , zoodat het oververzadigd is. Deze grondllof

verbindt zich met het zoutzuur, en laat de verwflof

achter, zoo zich iets van deze in het zoutzuur mogt

hebben opgelost. Het nederploffel der magnefia wascht

men vervolgens met koud water af, droogt hetzelve bij

eenc zachte warmte en behandelt het met alkohol, die

de cinchonine oplost. Door uitdamping des alkohols

verkrijgt men dan de cinchonine in gedaante van kristal-

len. Somtijds houdt de cinchonine ook iets van de vet-

te zelfflandigheid bij zich , gelijk dit bijzonder het ge-

val is , wanneer men het zoutzuur niet genoegzaam met

water verdund heeft. Om haar in dit geval te zuiveren,

kan men aether gebruiken , of beter , men kan de cin--

chonine nog eens in een zwakker zoutzuur oplosfen, en

daar weder uit affcheiden door middel van magnefia en

alkohol. Zoodanige , door langzame uitdamping verkre-

gene , cinchonine , vertoont zich in de gedaante van

kleine prismatifche naalden ; gefchiedde de uitdamping der

oplosfing fpoedig , zoo bekomt men dezelve ook wel

Hechts in witte, doorfchijnende , kristallen blaadjes , die

de cigenfchap bezitten fterk het licht te breken.

De fmaak van ^^zo. grondfl:of is van eene eigenaardige

bitterheid; in verbinding met zuren is de cinchoni7ïc

bitter, doch minder zamentrekkend , dan die van een ver-

zadigd afkookfel van kina ; dewijl het zamentrekkende der

kina van eenc eigenaardige Itof, het zoogenaamd tannin

of looillof der oudere fcheikundigen , afkomftig is. De
oplosbaarheid der cinchonine in water is gering, doch

in alkohol is zij zeer oplosbaar , bijzonder onder mede-

werking der warmte. In ^ther lost zij zich , wel is

waar

,
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waar , even eens op , maar in een' veel minderen graad

dan in alkohol , voornamelijk in de koude. Ook in vette

en jctherifche olieën is zij , hoewel (lechts in een' zeef

geringen graad , oplosbaar.

Met de onderfcheidene zuren vereenigt zij zich tot

onzijdige zouten , van welke de azijnzure en z'svaveU

zure cinchofiine , tot hiertoe , hoewel flcchts in weinige

proeven , in de geneeskunde werden aangewend. Het

azijnzuur lost de cinchonine gemakkelijk op , doch de

oplosfing is (leeds zuur^ hoezeer men ook At cinchonine

in overmaat moge aanwenden, die alsdan onopgelost op

den bodem blijft liggen. De oplosfing Iaat, bij het uit-

dampen , tot een' zekeren graad geconcentreerd zijnde ^

bijzonder bij de verkoeling , eene zoutachtige zelfftan-

digheid , in de gedaante van kleine korreltjes , of door-

fcbijnende glinfterende deeltjes, vallen. Deze kleine

kristallen , afgewasfchen zijnde, zijn niet meer zuur ^

maar moeijelijk op te losfen , en hare oplosfing in een

eenigzinsf met zuur aangezet water , aan eene langzame

of vrijwillige uitdamping overgelaten zijnde, droogt al-

lengs tot eene aan gom gelijke masfa in $ die, met een

Weinig koud water behandeld zijnde, voor een gedeelte

wordt opgelost. Deze oplosfing bevat flechts een zuuf

zout, terwijl er een onzijdig Acetas cinchoninit op den

bodem blijft liggen.

De zyiavdzure cinchonine is een in Water zeer op-

losbaar onzijdig zout, hetwelk zich ligt tot kristallen

zet, die vierzijdige prismen, met twee breede en twee

fmallerc zijdelingfche oppervlakten en eene hellende feherp-

toeloopende vlakte daarftellen. \)tZQ, laistallen zetten

zich gewoonlijk in de gedaante van bondeUjes, fomti.ids

iin
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in een' zeer kleinen vorm, zijn ecnigzins glinlterend,

buigzaam en zeer bitter van fmaak. Dit zout is oplos-

baar in alkohol, doch niet in setlier. Het is, even als

de zwavelzure quinine^ waarop wij hierna zullen terug-

komen, lichtgevend. Hechts in een' geringeren graad, en

wordt, onder dezelfde omllandigheden , electriek , doch

is hare werking op het electroscoop , wat aangaat de in-

tenfiteit , niet met die der zwavelzure quininc te ver-

gelijken.

In de geneeskunde werd deze bereiding tot hiertoe,

wel is waar , meer gebruikt , dan het voorgaande , doch

4Evenwel nog weinig, in vergelijking met de zwavelzure

quinine^ zoo als beneden nader zal worden aangetoond.

De grondftof van dit laatstgenoemde onzijdig zout, de

quinine^ wordt door dezelfde bewerking uit den gelen

kinabast verkregen , als de cinchonine uit den graau-

wen, welke beide gronddoffen overigens, gelijk reeds

gezegd is, zich in alle drie in gebruik zijnde kinafoor-

ten bevinden , hoewel in den graauwen kinabast in even-

redigheid maar weinig quMne^ gelijk in den gelen maar

weinig cinchonine gevonden wordt.

Wanneer derhalve het geval voorkomt , dat beide

grondftoffen uit de kina, natuurlijk of kunstmatig , te

zamen vereenigd zijn, zoo kan men dezelve van elkan-

der fcheiden door eene bewerking, die nader zal worden

opgegeven.

De quinine is langs den natten weg niet kristallifeer-

baar; noch de geestige, noch de waterige oplosfingen

geven , in de koude of in de warmte , in de lucht of in

hei luchtledig, uitgedampt, kristallen 5 doch is het later

aan
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aan de Meeren dumas en pelletier () gelukt, door

fmeldng in het luchtledig (f) en door middel van lang-

zame verkoeling , de quininc in eene kristalvormige za-

menftelling te verkrijgen.

Bij het doorbreken heeft de masfa een kristalacbtig

aanzien. In een' niet kristalvormigen , droogen, toeiland

vertoont de qinnine zich in de gedaante van eene vuil-

witte, poreufe, masfa, die in water flechts weinig op-

losbaar is. Het kokend water lost daarvan ongeveer

0,005 , het koude water nog minder , op. In alkohol

is de quinine zeer ligt oplosbaar , en in aether in een'

hoogcren graad dan de citichotiitic. Ook in vette en in

jetherifche olieën wordt zij opgelost, doch Hechts in

eene geringere hoeveelheid. Met de zuren vereenigt zij

zich tot oplosbare onzijdige zouten, die zich ligter tot

kristallen zetten, dan de zouten uit de cinchonine» Ook

van deze vereenigingen is tot hier toe de aztjjizure en

zwavelzure quinine^ doch vooral de laatfte, waarom het

hier hoofdzakelijk te doen is, in de geneeskunde het

meest gebruikt geworden.

De eerfte beftaat uit een zwakzuurachtig zout , dat

zeer ligt kristallifeert , en uit de oplosfing, bij een' ze-

keren graad van concentratie, in lange, breede , perl-

moerachtig glin(lerende , naalden zich aanzet. Bij eene

zeer langzame uitdamping vormen zich de naalden in de

gedaante van Herren te zamen gegroeid , breed en in den

vorm

(*) Annalcs de Chlmle et de Phyfique, B. 24, pag. 163, op den

5 Mei 1823 voorgelezen in de Alcademie der Wetenfchappen.

(t) In dezen toeftand wordt zij idiolectriscli , en verkrijgt, door

het wryvcn met een ftuk doek, llcrke minus-electriciteit.
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vorm van blaadjes , en leveren alsdan een zeer fchoon

gezigt op.

Het zout is in de koude zeer weinig oplosbaar , in

kokend water veel meer, en eene heet bereide, verza-

digde, oplosfing, verftijft , bij het koud worden, tot

eenc masfa. Dit zout vertoont zich als een zeer ligt

kristallifeerbaar onzijdig zout, in de gedaante van fijne

naalden , of van zeer fraaije , langwerpige , eenigzins

buigzame , perlmoerachtig glinsterende bladen , niet onge-

lijk aan den amianth. De naalden hoopen zich in fter-

vormige wratten te zaam. In de koude is dit zout wei-

nig oplosbaar, 't en zij dan dat er zuur in overmate

voorhanden ware, In de warmte is het veel meer op-

losbaar; daarom kristallifeert het bij de verkoeling van

eene heet bereide oplosfing. Reeds door de bloote zin-

tuigen onderlcheidt het zich van de zwavelzure cincho-

nine genoegzaam , daar deze meer harde en regelmatige

bladen vormt, en minder bitter fmaakt, offchoon zij

meer oplosbaar is , dan het andere zout. In de warmte

is de zwavelzure qiiinine ligt fmeltbaar, en vertoont

zich , in den gewonen toeftand , als was. In alkoliol

wordt zij zeer gemakkelijk , in ^ther daarentegen zeer

weinig opgelost. De middelbare uitkomst uit onder-

fcheidene analyfen levert de volgende verhouding der be-

ilanddeelen op : quinine 100, zwavelzuur 10,9147. Dit

zout bezit eene zeer merkwaardige eigenfchap , die het

eerst door callaud d'annecy werd waargenomen ; hij

zag, namelijk, dat hetzelve licht van zich gaf, als hij

het aan eene temperatuur van 100 graden blootftelde

,

vooral wanneer daarbij eene zwakke wrijving plaats had.

DuMAS en PELLETiER , ^ de vooronderftelling 5 dat dit

F een
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een electrisch verfcliijnfel was , (telden 2^3 oneen va»

dit zout in eene glazen flesch , gedurende een half uur ,

bloot aan de temperatuur van kokend water, waarna

hetzelve , bij het fchudden , een tamelijk levendig wit

licht verfpreidde. Hierop floten zij de flesch met eene

kurk , door welke eene , aan het in de flesch uitkomend

einde fpitsgemaakte , aan het ander einde in eenen kogel

uitloopende, metalen buis heen liep; bragten zij deze

nu aan den knop van een' Voltafchen electroscoop , die

met den condenfator voorzien was , en fchudden zij

,

vóór iedere aanraking , de flesch , zoo verkregen zij , na

twee of drie aanrakingen, eene zoo fl:erke uiteenwijking,

als waarvoor de fl:rooblaadjes van den electroscoop vat-

baar waren, en vonden fteeds pofitive electriciteit. (*)

Om de zwavelzure quinine te bekomen , raadt de

Heer henry de jonge , te Parijs , de volgende bewer-

king, als voordeeliger , aan : men neemt namelijk i kilo*»

gram tamelijk fijn poeder van gele kina, kookt dit twee-

malen uit met water, waarin zwavelzuur is gemengd.

Voor ieder afkookfel neemt tnen 8 kilogrammen (8000

grammen) gedestilleerd water en 50 grammen zwavelzuur.

De helder doorgegotene afkookfels werden bijeengevoegd

€n allengs met 250 grammen ongebluschten kalk, in poe-

der, vermengd. Na het vocht vlijtig omgeroerd te heb-

ben , en zoodra men ziet, dat hetzelve zwakke kentee-

kenen van een aanwezig alkali oplevert, wordt het vocht

afgegoten, het kalkpraecipitaat met een weinig koud

Water uitgewasfchen , en bij eene zachte warmte gedroogd,

In het water , dat tot deze afwasfching gebruikt is, vindt

men
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men een weinig quimne opgelost , daarom kan men , om

deze te verkrijgen , bij hetzelve een weinig zuur , in

overmate , voegen , opdat het overfchot van den kalk , bij

het uitdampen van het vocht, niet nadeelig op de quimne

Vi^erke , het vocht vervolgens tot f van deszelfs hoeveel-

heid uitdampen , en dan weder met eene kleine overmate

van kalk voorzien , om de quinine neer te ploffen. Dit

neêrploffel wordt gedroogd, met het eerfte vereenigd,

en vervolgens drie malen met kokenden alkohol van 36

graden behandeld, om de quinine op te losfen.

In hetgeen overblijft , blijft gyps en een deel kalk, die

in overmate aanwezig was. De alkoholifche oplosfingen

der quinine worden bijeen gegoten , gefiltreerd , en bij

een matig vuur , aan eene destillatie onderworpen , om
den alkohol wéér te bekomen. In de retort blijft nu de

onzuivere quinine^ als eene bruine, kleverige, masfa te-

rug, die bij de verkoeling ruun {fprode^ wordt.

Wil men nu zwavelzure quimne bereiden, zoo be-

handelt men deze masfa, bij eene zachte warmte, met

zeer verdund zwavelzuur, hetwelk zich met de quimne

vereenigd, en het overige teruggaat. Bij het uitdampen

der oplosfing zet zich de zwavelzure quinine tot wit-

te, zijdeachtige , glinfterende , kristallen, die in alkohol

volkomen oplosbaar zijn, in koud water weinig, doch in

kokend meer opgelost worden. Volgens deze zelfde

handelwijze heeft de Heer henry ook de zwavelzure

cinchonine getracht daar te (tellen, doch met weinig goed

gevolg , of het zij omdat in de graauwe kina minder cin^

chonine voorhanden is , het zij omdat de zwavelzure

cinchonine niet zoo ligt kristallifeert , als het quinine-

'^^ f ii' ' zout
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zout (). Om beide de grondftoffen der kina , wanneer zy

te zamen vereenigd zijn , van een te fcheiden (waarvan

reeds boven gefproken is), diende de volgende bewer-

king: de, bij de daarltelling der zwavelzure quinine uit

den gelen kinabast verlvregene, moederlogen en waschwaters

worden verzameld, bijeen gegoten en met magnefia of

kalk behandeld. Het hierdoor veroorzaakte nederploffel

wordt uitgewasfchen , goed gedroogd, en daarna met ko-

kenden alkohol behandeld, die zoowel de quinine als

de cinchonine oplost. Daar echter de laatlle de overhand

heeft, zoo kristallifeert zij, wanneer de oplosfing ge-

noegzaam geconcentreerd is. Om de cinchonine uit de

gele kina volkomen zuiver te bekomen, lost men dezelve

nog eens in kokenden alkohol op , en laat het vocht ter

kristallifering over. Uit de van de cinchonine afgegote-

ftc, alkoholifche moederloog, verkrijgt men door uitdam-

ping ook het laatfte overblijflel van quinine.

De zwavelzure cinchonine kristallileert tot paralle-

lipedcn, is zeer hard en blinkt als glas; de zwavelzure

quinine daarentegen is matwit, zijdeachtig glinfterend en

buigzaam; beide zijn in alkohol oplosbaar, en verbran-

den zonder iets achter te laten.

De Heer arnaud houdt het voor voordeeliger , in de

plaats van fijngeftotene kalk, zoo als henry wil,versch

nedergeplofte te gebruiken , om de quinine en de kleurende

zelfftandigheld uit de z uurachtige quinine'^ï\^o(M^s ne-

der te ploffen ; want in dit geval zouden f der voorgefchre-

vene hoeveelheid kalk ter volkomene nederploffing genoeg-

zaam zijn, en het nederploffel zou bijgevolg nu \ min-

der

(*) Jourmil i$ fkarmêeU, Juillet i8ai*
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der hoeveelheid hebben. Drukt men het prascipitaat (lerk

uit, in plaats van het te laten uitdruppen , dan kan men

alkohol van 32^?, in plaats van die van 36*^ gebruiken,

waardoor een aanmerkelijk deel van dit oplosfingsmiddel

befpaard , en de hoeveelheid zwavelzure quinine , die men

verkrijgt, vermeerderd wordt. Twee kilogrammen met

haar buitenfchors voorziene gele kina , gaven aan den Heer

ARNAUD, naauwkcurig naar henry's voorfchrift bewerkt

zijnde, 47 grammen zwavelzure quinine^ en drie kilo-

grammen van dezelve kina, volgens dezelfde bewerking,

maar met de van hem voorgeflagene wijzigingen, gaven

78 grammen, hetgeen iets meer dan een negende daar bo-

ven bedraagt (*).

De Heer coulomb, apotheker te Brest ^ heeft even-

eens eene verbeterde methode , om de quinine te ver-

krijgen , aan de redactie van het Journaal der Pharma-

cic te Parijs medegedeeld , welke , wat het wezenlijke

aangaat, hierin beftaat, dat men de gele kina met water,

dat met gezuiverden houtazijn is vermengd, uitkookt, en

vervolgens de quinine , door middel van het ammoniumy

prscipiteert ; doch , volgens de voortreffelijke proeven

van den Heer stratingh hieromtrent, is deze methode

niet voordeelig (f).

Bij het volgen der methode van henry , betreffende de

graau-

C*) Journal de Pharmacie, Noy, i8a2.

(f) Scheikundige verhandeling over de Clnchonint in Quinine^

door s. STRATINGH, E. z. , Profesfor in de Scheikunde ; teGronin'

gen, bij j. oomkens, i8a2. Men |zie ook Arckiv des Apotheker-

vereins im ttördf, Deuiscklande , B, 3. //. 3. en in bucuners en

KAJTNERS Repertorium füjr die PUfarmacie, B^ Xr. H» I.

F3
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graauwe kina, vond de fchrijvcr, dat volftrektdijk ver-»

eischt wordt , het kinapoeder 3

—

4, iiiakn met water en

zwavelzuur te koken, en dat het ook zeer goed is het

overblijvende fterk uit te perfen. Om de cinchoinne en

quinine uit het kalkprjecipitaat door wijngeest uit te

trekken , vond hij het raadzaam , bij eene geringere hoe-

veelheid, de Rommershausfche drukpers te gebruiken, of

het uittrekken door een zacht koken in eene kolf te be-

werkftelligen , die men met een' ontvanger vereenigt, om
geen' wijngeest te verliezen. Ook bemerkte hij , dat hier-

toe geen zuivere alkohol nocdig, maar dat wijngeest van

25^ even zoo goed is, en dat men daardoor even zoo

zuivere cinchonine verkrijgt.

Op deze wijze verkreeg de Heer stratingh uit 1000

deelen graauwe kina, 18,7 vdnc chic/tom/ie^ en om-

trent 4,5 deelen matig zuivere quinine. De fchrijver

raadt, bij het in het werk ftellen der methode van henry,

ter verkrijging der quinine^ bij groote hoeveelheden kina-

bast, niet alles op eenmaal, maar ten hoogde 1 tot 3

nederl. ponden, 4 malen, met 5 malen zoo veel water

en is zwavelzuur te koken, waarbij men dan de beide

laatfte uittrekfels, als weinig verzadigd, tot het koken van

verfche kina gebruikt, waardoor men enkel verzadigde

uittrekfels bekomt en de concentratie door uitdampen niet

noodig heeft. Op deze wijze , waardoor zoo veel tijd en

kosten gefpaard worden, verkreeg de fchrijver even zoo

veel quinine als henry opgaf. De drie, door den fchrij-

ver opgegevene, bereidingswijzen der cinchojiinc en qui-*

nitie, zijn de volgende:

' Bterflc methode. De Heer stratingh liet 1000 deelen

graauwe kina , met* 5000 deelen water en 50 deelen zout-

zuur.
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zuur, twee uren lang, in een aarden vat, bijna tot ko*

kens toe, heet worden. Het overblijffel werd, gekookt

zijnde, uitgedrukt en met 4000 deelen water en 40 dee-

len zoutzuur heet gemaakt, en op het laatst nog eenmaal

niet 4000 deelen water en 30 deelen zoutzuur. Bij deze

üittrekfels voegde hij vervolgens 50 deelen bitterzout, en

prascipiteerde het vocht met eene genoegzame hoeveelheid

verdund kaustiek alkali. Het donkerbruine nederploffel

werdt bijeengezameld , gewasfchen en gedroogd, en be-

droeg ongeveer 38 deelen. Het werd nu met 400 dee-

len gewonen wijngeest van 25° zacht gekookt en vervol-

gens nog twee malen met 300 deelen van denzelven wijn-

geest. Door destilleren en uitdampen verkreeg hij einde-

lijk 18,5 deelen zeer zuivere gekristalliieerde cinchonint

en 5,25 deelen eenigzins onzuivere quinine. Eveneens

behandelde hij de gele kina en verkreeg op deze wijze

19,5 deelen zeer zuivere quininc. De voordeelen van

i^eze bereidingswijze beftaan daarin, dat deze üittrekfels

der kina veel gemakkelijker te vermengen zijn, dan de

fterkere afkookfels , die veel vuur én grootere vaten voor

het koken vereifchen , en nog vele vreemde deelen in zich

opnemen. Deze uitkoking is daarenboven verre te ver-

kiezen boven de fchadelijke afkoking met kali, die daar-

enboven bij geringere uitlevering, eenigermate de moeite

en onkosten onnoodig vermeerdert. Het bijvoegen der

zwavelzure magnelia is zeer aan te raden en veroorzaakt

jninder of geene onkosten.

Dewijl in de voorgaande bereiding dé magnefia, in

haar' bijtenden toedand, de kleur en andere doffen bin-

den moeti en men daardoor de meer kostbare j bijtend*

potasch niet geheel kan ontberen, 200 was de Heer stra-

F 4 TINOtf
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TiNGH er op bedacht, om een ander zout te kiezen , welks

aardachtige bafis geen koolzuur in zich opneemt, doch het-

geen wel als een middel, dat de kleurftof bindt, bekend

is, namelijk den aluiii. Om deze door hem opgegevené

'tweede methode te beproeven, werden looo deelen^r^^//-

'we kina in poeder, met 5000 deelen water en 50 deelen

zwavelzuur, op de boven befchrevene wijze behandeld,

en dit, na telkenmale het overblijfTel uitgewasfchen te

hebben, met 4000 deelen water en 30 deelen zwavelzuur

,

en 4000 deelen water en 20 deelen zwavelzuur, herhaald.

Bij deze uittrekfels werden nu -js deelen aluin gevoegd ^

en bekoeld zijnde werden zij met eene oplosfing van 280

deelen gezuiverde potasch in 5 deelen water gepraecipi-

teerd. Dit aluin-nederploffel was niet zoo fterk roodge-

kleurd , als dat met magnefia , maar meer graauW , zeer

vast, korrelig, en bedroeg ongeveer het gewigt van 90

deelen. Dit werd nu 3 malen uitgetrokken , eerst met

500 deelen wijngeest van 25", vervolgens met 400 en

eindelijk met 300 deelen. Deze uittrekfels waren zeer

verzadigd, bruinachtig groen, en gaven, bij de verkoe-

ling, kristallen. Zij leverden, bij de uitdamping, Q.G

deelen zeer fraaije, witte, cinchoninc^ en 4, 3 deelen

minder zuivere quini72e.

Deze behandeling met aluin , die met betrekking tot de

graauwe kina , om daaruit cinchoiiine te bekomen , zoo

zeer aan de verwachting beantwoorde , voldeed echter

minder bij de behandeling van den gelen kinabast ; want

eene gelijke hoeveelheid van dezen laatflen, volgens het

zoo even Opgegeven voorfchrift met zwavelzuur uitge-

trokken, en met bijvoeging van aluin door middel van

potasch gepraecipiteerd , leverde een zeer duidelijk quini-

n&
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fie bevattend aliiin-aardachtig-nederpIofTel, dat zeer bitter

was, en zich, door de groote hoeveelheid quinine^ bij-

kans als harsachtige flof vertoonde; doch met wijngeest

uitgetrokicen zijnde en vervolgens , na eene behoorlijke des-

flillatie en uitdamping, aan de werking van het verdund

zwavelzuur blootgetleld zijnde , moeijelijk oplosbaar en

kristallifeerbaar bleek te zijn, doch overigens aan hoe-

veelheid het zoo aanzienlijk gewigt van 24 deelen be-

droeg, hetgeen de fchrijver tot hiertoe nog uit geene

der vroegere bereidingswijzen verkregen had.

Ter bereiding der quinine uit den gelen bast , be-

veelt hij derhalve voornamelijk de volgende 2^0 metho^

de aan. Volgens deze worden namelijk 1000 deelen geh
kina met 6000 deelen water gekookt, en vervolgens nog

s malen met 5000 deelen water. Dit water werd vooraf

telkens met 20 deelen zwavelzuur en 40 deelen zoutzuur

vermengd. Deze 3 uittrekfels , helder gemaakt en bekoeld

zijnde, bedroegen gewoonlijk een gewigt van laooo dee-

len en werden met 150 deelen zuiveren bijtenden kalk, die

met water gebluscht en met 800 tot 1000 deelen water

tot eene brei gemaakt was, vermengd. Het grauwde

nederploffel werd, nadat het zich op den bodem had ge-

zet, met 2500 deelen koud water uitgewasfchen
, gefil-

treerd, uitgedrukt, uitgeperst, en bij eene zachte warmte

gedroogd. Deze masfa woog 180 deelen, was roodach-

tigbruin, bij het doorbreken bijna zwart en harstachtig

en zeer bitter; fomtijds leverde zij een fraai roodachtig-

bruin poeder op, hetgeen door digestie met 500 deelen

wijngeest van 32^ eene zwak gekleurd, doch zeer bitter

vocht gaf. De overige quinine werd ook, door twce-

raalcn koken met 350 deelen van denzelfden wijngeest,

F 5 uit-
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uitgetrokken. Van deze met wijngeest bereide uittrekfels

Ww'rden J overgehaald en het overblijvende in een porfe»

leinen vat, tot dat het droog wordt, uitgedampt, of ook

wel door bijvoeging van ao deelen verdund zwavelzuur

,

In zwavelzure quinine veranderd, zoo dat men, door

uitdampen en kristalliferen, de zwavelzure quinine in

kristallen verkreeg. Men verkrijgt langs dezen weg ge-

woonlijk 28, 3 deelen van dit zout, welke hoeveelheid

met de door zwavelzuren aluin verkregene ten naasten bij

overeenkomt. Bij de bereiding der quinine^ tot genees-

kundig gebruik, kan men ook wijngeest van 25^ nemen,

en het is voldoende , wanneer men het kalk-nederploffel

Hechts goed uitperst en voor het overige op de befchre-

vcne wijze te werk gaat. Deze methode laat zich ook

met voordeel bij de graauwe kina in het werk flellen.

De bijvoeging van het zoutzuur bij het zwavelzuur geeft

het voordeel , dat het met den kalk een oplosbaar zout

vormt, en zoo het nederploffel aanmerkelijk vermindert.

Bij het fteeds toenemend gebruik van dit preparaat heett

de winzucht der menfchen reeds eene vervalfching der

quitiinc met magnefia, en der zwavelzure quinine met

kleine gypskristallen , weten daar te ftellen.

Deze vermengingen laten zich intusfchen ligt ontdek-

ken, wanneer men deze prasparaten met alkohol behan-

delt, die de quinine en de zwavelzure quinine oplost,

doch de magnefia en den zwavelzuren kalk (gijps) onop-

gelost achterlaat (*).

De algemeene uitwerkingen, zoowel der zviaveJzurc

cinchonine als quinine , op de dierlijke huishouding zijn

de volgende:

Spoe-
C^ Jéttmal de Pharma^ie, Jyril 1823.
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Spoedig na derzelver gebruik gevoelt men eene aange-

name warmte in de maag, die zich weldra als Ilralea

naar de overige werktuigen verfpreldt; de pols verheft

zich, er ontftaat eene ligte uitwaleming, en alle verrig-.

tingen fclüjnen met nieuwe veerkracht te worden uitge-

oefend. Wordt de gift van deze bereidingen verfterkt,

:foo volgen wel daarop dezelfde verfchijnfels , maar in het

Uiiddelpunt van het gastrifche flelfel ontflaat eene hitte, die

niet dan langzaam vermindert; wordt derzelver gebruilc

voortgezet, zoo ontftaat er droogte en hitte in de mond,,

de adem neemt eenen dierlijken reuk aan, de tong wordt

\vit-geelachtig5 en aan hare fpits vormen zich roode papil-

len, in den flokdarm ontftaat een gevoel van toeknijping,

dat na het doorllikken van prikkelende zelfftandighedea

toeneemt; vermindering van eetlust, dorst, winden, her-

haalde oprispingen , warmte der huid en vooral der han-

den , op welker oppervlakte violetroodachtige vlekken ver-

fchijnen, en niet zelden hardnekkige verftopping, zijn

derzelver begeleiders, waarbij de pis, als zij koud wordt ,.

^en geelachtig wit afzetfel vormt en het aanzien heeft

van troebele karnemelk. Deze toeftand, die uit het mis-

bruik van deze bereidingen ontftaat, moet als eene foort

van vergiftiging worden befchouwd, die door plantenkost

en zuurachtige, verdunnende, dranken moet overwon-

nen worden.

Offchoon , wel is waar , de voorgaande hoofdzake*

lijk tot het verkrijgen dezer kina-grondfto ffen betrek-

king hebbende, aanmerkingen niet onmiddellijk met het

onderzoek der voor ons liggende prijsvraag in verband

llaan^ zoo achteden wij het üogtans gecnzins voor

over^



92 De zwavelzure QUININE

overtollig, zoo wel ten gevalle van een zeker gedeelte

onzer lezers, als ook tot eene meerdere volkomenheid

van hare oplosfing, nogmaals datgeen kortelijk vooraf te

laten gaan, wat tot hiertoe de uitkomst geweest is van

den arbeid onzer meest beroemde fchcikundigen omtrent

dcze^ federt zoo belangrijk gewordene, geneesmiddelen,

na de opgave waarvan wij nu vervolgens willen trachten

nader te komen tot de beantwoording van de vragen der

Maatfchappij. Hierbij is het welligt bovenal noodzake-

lijk, omtrent het gebruik der kina bij ziekten in het alge-

meen, en bij koortfen in het bijzonder eenige algemeene

aanmerkingen vooraf te laten gaan , om op deze wijze

ÓQS te beter eene vergelijking van dezelve met het ge-

bruik der bedoelde bereidingen te maken, en door ge-

vallen in concreto te kunnen ophelderen.

Zonder ons hier in eene opgave en befchrijving der

velerlei foorten van het geflacht dox einchonen in te laten,

waaromtrent de meest ervarene kruidkundigen nog (leeds

niets zekers hebben kunnen beftemmen, (*) bepalen wij

ons hier alleen tot het onderzoek der werking van de

drie bij ons in gebruik zijnde kinafoorten, namentlijkvan

den bruinen of graauwen^ den gelen en den rooden ki-

nabast , waarvan de beftanddeelen boven nader opgegeven

zijn , en die te zamen in deze voorname eigenfchap meer

of minder overeenkomen , dat zij aan de prikkelbare ve-

zel , bijzonder die der bloedvaten , meer veerkracht ge-

ven , en derhalve in een groot heir van ziekten, in het

al-

(•) De Heer v. bergen, in Hamburg^ houdt zich, gelijk bekend

is, tegenwoordig met eene nieuwe, volledige monographie der ctH"

ciortiH bezig.
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algemeen befchouwd, te pas komen ; vooral echter ook

dan , wanneer deze reeds doorgeftaan zijn, en het hoofd-

zakelijk daarop aankomt , om aan de verzwakte deelcn

weder kracht te geven, in welk opzigt, zoo er geene

bijzondere omftandigheden beftaan, die derzelver gebruik

verbieden , haar geen ander geneesmiddel , als furrogaat

,

kan ter zijde gefteld worden, wat men ook in de laatfte

tijden , door den nood gedreven , tot ontdekking van zoo-

danig een moge hebben beproefd. Uit dit oogpunt be-

fchouwd , is er bijna geen ziektevorm , waar de kina

niet op het einde, tot de nakuur, kan worden aange-

wend; en hoezeer ook onzuiverheden der eerde wegen,

volgens de ondervinding der geneesheeren , gelijk alge-

meen bekend is , als eene der voornaamfte tegenaanwij-

zingen moeten worden aangemerkt, zoo is zij toch zelfs

tegen zwakheid van maag en darmkanaal en de daaruit

voortfpruitende ongefteldheden , wanneer de zoo even ge-

noemde hindernisfen tegen haar gebruik eerst zijn opge-

ruimd , en vooral in zekere bereidingen , een der krach-

tiglle middelen.

Ondertusfchen komt het , bij het gebruik der kina , als

algemeen verfterkend middel befchouwd, zeer daarop aan,

in 'welken vorm en in welke bereidingen men dezelve

toedient.

Wanneer de krachten der fpijsvertering goed zijn , en

het bovenal daarop aankomt, om de vezels meer veer-

kracht te geven , heeft buiten twijfel de vorm van poe^

der ^ die alle de werkzame beftanddeelen van den kina-

bast bevat, den voorrang, waarbij het nogtans raadzaam

is , het eerst van den bast afgeltootene poeder weg te

werpen , en alleen het laatde te behouden , daar dit

hars-
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harsachtiger is en , volgens de nafporingen van pelle-

TiER en CAVENTON, Hiecr cinchonine bevat ()•

^
De koude waterachtige aftrekfels , vooral wanneer bij

ÏÏunne bereiding het wrijven te hulp wordt genomen

,

bijzonder ook de met wijnachtig vocht gemaakte infuften^

waartoe ook de tincturen van den kinabast behooren,

bevatten de voornamelijk werkzame bedanddeelen der ki-

na, in een tamelijk wel verzadigden toeftandjmet uitzon-

dering van de looijïof of het tannin der oudere fcheikun-

digen, die hier gedeeltelijk ontbreekt; doch bevinden

zich de grondfloïFen der kina in de warme waterachtige

ftftrekfels beter opgelost. In de tincturen vindt men

overigens noch gom , noch amylum , noch kinazuren

kalk.

In het decoct^ waar men den bast eenigen tijdlang met

water laat koken, verbindt zich de grondflof met het

kinazuur, en wordt opgelost; doch ook andere befland-

deelen van den bast gaan te gelijk mede in de oplos-

fing over, als de gom, de amylum^ de gele verwftof, de

kinazure kalk, een deel kinarood, en boven al ook het

tannin , waardoor deze bereiding voornamelijk als adjlrin-

gens werkzaam wordt, doch niet volgens de te zeer

Hoffelijke wijze van voorltelling veler geneesheeren , die

het levend bewerktuigd lichaam, in dit opzigt, welligt

als eene te looijen huid aanzien, terwijl wij onder deze

werking veel meer eene eigenaardige wijze van opwek-

king der levenskracht verftaan, waardoor het vermogen

van zamentrekking der levende vezels in eene hoogere

mate wordt daar gefield, en welke krachtigere zamen-

trek-

C*) Journal de Pharmacie^ Mart 1821.
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trekkingen ten gevolge heeft. Pelletier en caventon

raden aan veel water tot het koken te gebruiken, het

weder koud gewordene afkookfcl te filtreren, en vervol-

gens te concentreren , dewijl men op deze wijze een min-

der troebel, voor het gebruik minder onaangenaam, de-

coct verkrijgt, en [nogtans de ganfche werkzame kracht

bijeen heeft.

Wij hebben federt , ten gevolge van dezen raad , dit de-

coct meermalen, met inachtneming van deze voorzorgen,

gereed doen maken , en het gezegde bevestigd gevonden.

Extracten van dezen bast heeft men in de apothekea

gewoonlijk flechts tweederlei, waar van men het een door

uitkoken en het andere door koude maceratie bekomt.

Wanneer dit laatfte , als algemeen verfterkend middel,

vooral bij eene zwakke fpijsvertering, boven het eerfte

ontegenzeggelijke voordeden bezit, zoo ftaat het toch als

koortsverdrijvend bij hetzelve uit dien hoofde achter,

'dit de kinagrondftoffen in den bast te zeer door roode;

onoplosbare verwflof en door de vette zelfftandigheid te-

rug gehouden worden, dan dat het koude water veel op

haar vermogen zoude. Het met wijn bereide extract

icxtractum chin<zvinosui7i) ^ dat hier en daar in de apo-

theken voorhanden is , en hetwelk wij meermalen , tea

gebruike van onze zieken, opzettelijk hebben doen ver-

vaardigen, is, volgens onze waarnemingen en die van

andere geneesheeren , werkzamer dan het extractum chma
aquosum^

- In alle gevallen derhalve, waar de genoemde berei-

dingen der kina, als algemeene middelen ter vtr^

fierking befchouwd, boven andere verfterkende middelen

vooral te pas komen > gelooven wij aan de eene of andere

de-
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dezer bereidingen. Daar mate de gevallen voor de eeneof

andere van de zelve meer gefchilvt zijn, het geen aan de

praktifche beoordeeling van den geneesheer moet worden

overgelaten, de voorkeur boven de kinagrondftoffen ^^^r

te moeten geven , waar eigenlijk duurzaam werkende ver-

fterkende middelen vereischt worden , namelijk in lang-

durige gevallen, op grond, dat, gelijk wij hierna om-

ftandiger zien zullen, deze grondftoffen i.) bij uitfluiting

het koortsverdrijvende begin fel van den kinabast bevat-

ten , waarvan de werking eerder in eenige fpoedige ver-

andering van den toeftand des zieken ligciiaams fchijnt te

liggen, dan dat een zoodanig beginfel onder de eigenlijke

rohorantia permanentia zou kunnen worden gefield,

onder welke de geneesheren door de ondervinding gereg-

tigd zijn den kinabast zelven , in de algeheele en volko-

mene vereeniging van zijne bellanddeelen , met regt als

een der eerde middelen dezer klas fe te tellen (f),
—-en 2.)

dewijl het gebruik dezer grondftofFen op den duur op

het

(t") Dat door het gebruik van den kinabast, in zijn geheel, een

andere uitwerking wordt voortgebragt, dan door dat van deszelfs

grondftofFen , fchijnt reeds ten gevolge van de analogie der waarge-

nomenc uitwerking van andere alkaloiden verwacht te mogen worden

Zoo brengt de emetine b. v. wel altijd braking te weeg, raaarrnooit

heeft DOUBLÉ daarin de aan de ipecacuanha eigenaardige kracht te-

gen huikloop y bloedvloeijingen uit de baarmoeder enz., gevonden.

Ook de krampjlillende kracht der ipecacuanha outbreekt in de eme»

tine. Even zoo min heeft het morphium, dat wel is waar de be*

dwelmendê kracht van het opium, bezit, het vermogen van alle af^

en uitfcheidingen te yerhindererif maar wel van het zweet te ver^

minderen. Doublé raadt het derhalve, wel is waar, op dezen grond

aan, bij teringachtige lieden, die veel zweeten, doch dan ontftaat er

gewoonlijk buikloop, die niet zelden no^ nadecliger op den ver-

zwakten zieken werkt.
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het ligchaamsgcdel zoodanige uitwerking doet, welke, ge*

lijk wij boven reeds gezien hebben , dcrzelver voortge*

zet gebruik verbiedt. In zulke gevallen echtet , waat

het op eene fnelle opwekking der levenskrachten ^ met

ecne duurzame verandering van derzelver thans ver-

keerde rigting, aankomt, gelijk dit, behalve in de

eigenlijke tusfchenpoozendc koorts , in zoo menige ande-

re, periodiek aanvallende , ongefteldheid het geval is, om

aan den toefland der ziekte, door middel van eene eigen-

aardige , ons alleen door de ondervinding bekende ^

werkingswijze, eene meer gunrtige wending te geven ^

komt aan de grondftoffen der kina boven deze zelve ^

zonder twijfel, de voorrang toe, en fchijnen zij tus*

fchen de zoogenaamde vlugtige en aanhoudend prikkelen-

de middelen het gelukkigfte midden te houden , en hier

eene tot nu toe zeer aanmerkelijke gaping aan te vullen*

Na deze voorafgaande algemeene aanmerkingen, willen

wij nu trachten ons gevoelen omtrent den onderfchei^

denen inhoud der vragen naar volgorde te ontwikkelen ?»

en door waargenomene gevallen te bevestigen , aan welker

waarneming^ zoo ver deze tot hiertoe Itrekt, dat gevoe-

len , voor het grootst gedeelte althans ^ deszelEs oor-

fprong te danken heeft ^ en alzoo , als langs den weg

der inductie ontdaan ^ moet worden befchouwd. Enkele

redenei'ing immers voldoet weinig in eene wetenfchap , die

,

gelijk de geneeskunde, (dit woord in den eigenlijken zin ge*

liomen,) als zuiver ondervindeh'jk moet worden befchouwd^

eii die alleen onder de befcherming der ondervinding, van

oudsher i, het durfde wagen met vasten tred voort te gaan*

Vooraf echter zij het ons nog vergund ^ omtrent het

gebruik der kinagrondllofTen zoowel , als omrran^ daÉ
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der overige organifche alkaliën, nog het volgende te her-

inneren. Wanneer tegen dcrzelvcr gebruik, in' het alge-

meen befchouwd , met betrekking tot het plantendeel ,

waanüt zij zijn afgefcbeiden, datgcen fchijnt te pleiten,

hetgeen ook tegen het gebruik van het hlaawwzuur kan

worden aangevoerd :— dat dit namelijk bij het gebruik van

het aqua amygdalarum amara^ of laiiro-cerasi ^ uit dien

hoofde achterflaat, (gelijk dit door een onzer eerfte oefe-

nende geneesheeren, en door ons zelven reeds elders is

herinnerd geworden,) dat hier het blaauwzuur met de

letherifche olie verbonden en daarom, in dezen zijnen na-

tuurlijken toclland , veel inniger en vaster vereenigd is ;—
200 fchijnt deze aanmerking welligt niet geheel onge-

|;rond te zijn. De tot hiertoe (trekkende ondervinding

konde , naar ons inzien , hierover nog niet met zeker-

heid befiisfen, en de bedenking, of het gebruik van die,

uit hare vereeniging met het geheel, losgerukte grond-

flofFen volftrekt geene fchadelijke bijwerking of verande-

ring, in het geitel van den zieken, in ftaat zij voort te

brengen, als volkomen ongegrond en met zekerheid van

de hand wijzen, daar die grondftoffen, door deze fchei*

ding, geheel en al cmttrokken zijn aan den invloed van

de medewerking der overige bertanddeelen , welke in de

bedoelde geneesmiddelen op het innigst, door den band

der Natuur, met die grondflofFen vereenigd zijn, waar-

doe»* zij menigerlei wijzigingen ondergaan; welke beden-

king zich , met name bij het gebruik der kinagronddoffen,

aan den nadenkenden opdringt. Gelijk toch die plantendee-

len , waaruit men tot hiertoe heeft getracht hunne grond-

flofFen af te fcheiden , iets fpecifieks in hunne werking

verraden, hetgeen allernaast van de aanwezigheid dezer

grond-
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grondftoIFen fchijnt af te hangen, zoo oefenen zij ook, ten

gevolge der geheele en volkomene verbinding hunner

beftanddeelen , bijwerkingen uit, die welligt niet, zonder

het organisch leven op eene of andere wijze fchade toe

te brengen, in allen gevalle achterwege mogen blijven.

Ook de kina moet als geneesmiddel uit een dubbel oog-

punt befchouwd worden ; vooreersf , als zoodanig een ,

waarvan de uitwerking (zoo als gezegd is) algemeen vsr»

fterk^nd voor de prikkelbare vezel is , waardoor zij hare

bevoegdheid erlangt , om in eene menigte van ziektevor-

men, welker grondkarakter zwakte, vooral van het zoo

even genoemde ftelfel , is , met een algemeen erkend voor»

deel te worden aangewend; ten tweede^ in zekeren zia

als een fpecificum in zoodanige ziekten, waarbij zich

eene zekere periodiciteit bovenal openbaart, waartoe niet

alleen de eigenlijke koortfen^ met name de fcbris inter»

mittens ^ die het karakter van dit zoo merkwaardig ver-

fchijnfel in het dierlijk organismus het duidelijkst ten

toon fpreidt, behooren; maar ook een groot aantal van

andere ziekten, (gelijk dit eiken oefenenden geneesheer

overvloedig bekend is,) waarbij weiligt telkens eene plaat-

felijke , niet duidelijk genoeg in het oog vallende , koorts

mede ten grond ligt, en die des te meer voor het ge-

bruik van den kinabast gefchikt zijn , hoe duidelijker zicit

deze periodiciteit bij dezelve vertoont. Hoezeer nu de eerste

genoemde wijze van werken, volgeus de theorie en de

ondervinding , van de vereeniging van alle^hare beftand-,

deelen afhangt, en er, naar gelange viin het gebruik van

hare verfchillende bereidingen, hierin meerdere of mindere

wijzigingen plaats vinden , zoo hangt toch hare laatst^

genoemde wijze van werken, volgens alle waarfchijnlijk-

G 2
^

heid.
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held , af van een eigenaardig bcginfel in den kinabast , Iiet-

welk de genoemde grondftofFen bij lütfl uiting bevatten en

die daarom voornamelijk als geneesmiddel in periodieke

ziekten, hetzij met, hetzij zonder, duidelijke koortsbe-

wegingen, fchijnen gefchikt te wezen; wij zeggen /^/r/jr*

Tien^ daar de tot hiertoe gemaakte ondervinding der ge-

neesheeren, in zoo verre zij ons bekend is geworden, in

dit opzigt nog te weinig gevallen kan aantoonen, dewijl

zij zich in hunne proefnemingen meestal tot eigenlijke,

&[i 'wtX tusfchenpoozende , koortfen bepaalden, in welke

het gebruik dezer grondftoffen , doch in het bijzonder

der zwavelzure quinine^ als de tot hiertoe het meest

beproefde-, van het meest gewenschte gevolg was; ten

minfte fchijnt dit hare voornaamfte werking te zijn; —

-

eene werking , die reeds vroeger aan de kina , ondei:

alle aan haar gelijke geneesmiddelen , den naam van

koortsbast verwierf (f ;^, — hoewel (gelijk gezegd is) de

ondervinding van andere geneesheeren , zoowel als onze

eigene , allezins voor eene veel uitgebreidere aanwending

dezer grondftoffen niet ongunftig fpreekt , zonder deze

nogtans te voorbarig zoo verre te willen uitftrekken

,

als dit eenige geneesheeren hebben getracht te doen.

Doch dit is het gewone lot van ieder nieuw ingevoerd

geneesmiddel , dat de kring van deszelfs werkzaamheid

aan-

(t) De kinabast werd hec eerst in het jaar 1636 bekend. In het

jaar 1640 kwam hy door de Gravin del chinchon naar Spanje^

van daar naar Italië ^ waar Paus innocens X denzelven, in het jaar

1649, fcheikundig deed onderzoeken. In het jaar 1679 verkocht

ROB, PABOR denzelven als een geheim middel aan Koning LODK\y^fK

XIV van Frankrijk f federt welken tijd deze bast algemeen gewor-

den 19,
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aanvankelijk niet zelden bovenmate wordt uitgebreid ,-

tot dat eene grootere fom van gelouterde waarnemingen

aan hetzelve zijne behoorlijke grenzen aanwijst. Maria-

NiNi , in Turin , wil zelfs de zwavelzure qidnine in eene

periodieke neuralgie {^^ fchadelijk bevonden hebben ; ook

werd zij in het koninkhjk poliklinisch inftituut te Berlin

tegen vallende ziekte vergeefs aangewend (f), terwijl daar-

entegen anderen in hunne hiertoe betrekkelijke proefnemin-

gen gelukkiger waren , zoo als b. v. Dr. ribes twee ge-

vallen van aangezigtspijn verhaalt , die door het gebruik

der zwavelzure quinine genezen werd (§}, zoo als ook

piEDAGNEL cn DUPRÉ dergelijke waarnemingen maakten.

Even zoo genas magendie een, aan hevige onwillekeu-

rige bewegingen der fpieren , onderhevigen , 36jarigen

lijder,, bij wien velerlei middelen te vergeefs waren be-

proefd geworden , door de zwavelzure quinine , g grei-

nen daags (^).

Ook Dr. SCHNEIDER behandelde een negenjarig aan

ft, vitus dans lijdend meisje, met het gelukkigst gevolg,

door het gebruik van een aftrekfel van valeriaan van 6

oneen, met 2 greinen zwavelzure quinine^ waarbij hij

allengs tot op 4 greinen fteeg, waarvan de zieke alle a

uren een kleinen lepel vol nam (°°). Wij zelve zagen

van

(*) Omodei Jnnali univcrfali di medicina , voL XXIV, anno

1822. COctobreO

(t) HuFELAND Journal der prakt* Heilkunde, DecemberJlück^

1823, S. 39 en 40.

C§) Journal de Phyf, experiment, et pat hol, par magendie.

Paris 182a.

C**) Maoendie , Ja«r». de Phyfiolog, T. II, 1821 , pag. 99—194.

C^**) Nasse's Zeitfckrift für die /inthropologie (1814) 3. F'ier'

teljahresheftt f, 406.

G 3
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van liet gebruik van dit middel ^ bij een aan ft, yittts

dans lijdend kind ^ en bij eene , aan eclampfie lijdende

vohvaslenc lijderes, gelijk ook bij een' door aangezigts-

pijn gekwelden man , eene voortreffelijke uitwerking

,

waarvan vvi) ons de mededeeling der bijzonderheden ver-

dw beneden voorbehouden. Hoezeer het toch fchijnen

HTOge, als of dit middel in het algemeen in krampziekten

minder te pas kome, zoo maken toch willigt de zooda*

nige , (en deze zijn niet weinige ,) w^elke hare aanval-

len in bqiaalde korte tijdperken herhalen , en in dezelve

verloopen , hierin eene uitzondering , waartoe de zoo

even genoemde gevallen geene verwerpelijke bijdragen le-

veren , en die des te meer voor de aanwending van dit

aiiddel gelliiikt zullen zijn ^ hoe zuiverder zich de tus-

iclienpoozing tusfchen de onderfcheidenc aanvallen der

2iekte te kennen geven.

Wanneer derhalve deze grondfloffen boven de kina

lelvc, in zoo menigerlei ziektevormen , waar de laatstge-

noemde minder werkzaam , of zelfs geheel onwerkzaam

,

fc-jvonden werd, zulke onmiskenbaar groote voordeelen

bezitten, en van wege de wijze hunner werking, waar-

door z'^ , gelijk wij hiervan reeds bö^ven gewag maakten

,

tnsfchen de eigenlijk aanhoudend en vlugtig prikkelende

geneesmiddelen een zoo gelukkig midden fchijnen te hou-

den, buiten twijfel tot de gewigtigfte ontdekkingen van

onzen tijd, met betrekking tot hun geneeskundig gebruik ,

b^hooren: zoo kunnen wij toch geenzins het gevoelen

der Franiche geneesheeren goedkeuren , die het vermogen

der kina in het algemeen alleen aan derzelver grondltof-

fen toefchrijven, of veelmeer aan het begmfel dat in deze

bevat is. De uitwerking van den kinabast toch is, over

het
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het geheel genomen, ecne gansch andere, dan die van des-

zelfs grondltofFcn , en wordt daargefteld, gelijk reeds

meermalen is opgemerkt, door de vereeniging van alle

deszelfs bellanddeelen in hunne natuurlijke vereeniging,

waardoor dit middel als duurzaam verllerkend zulke ei-

genaardige voordeden boven andere dergelijke middelen

bezit, wanneer anders geene bijzondere tegenaanwijzin-

gen deszelfs gebruik in den weg (laan. Hetgeen ons

derhalve onze eigene ondervinding betrekkelijk het gebruik

der zwavelzure quinine^ zoowel in andere , als in koorts-

ziekten geleerd heeft, beftaat in het volgende:

Bij gelegenheid, dat wij met een der hier gevestigde

geneesheeren ons onderhielden over de uitwerking van

den federt eenigen tijd hier in gebruik gekomenen, zoo-

genaamden cortex adjlringcns Brasiliensis^ welke bast

van eene nog onbekende plant , volgens fommigen uit

Zuid'Jmerika^ volgens anderen van de eilanden der

Stilh zce^ hier is aangebragt geworden, en die zij-

ne werkzaamheid in onderfcheidene vloeijingen, vooral

ook in den ;?^/ör albus ^ uit zwakte der baarmoeder , zoo

uitmuntend bewezen heeft, verzekerde ons deze, de zwa-

velzure quinine met even goed gevolg, onder dezelfde

t)mfl:andigheden , in het laatstgenoemde ongemak te heb-

ben aangewend. Wij beflotcn derhalve deze proef, bg

voorkomende gelegenheid, te herhalen, die zich ook

fpoedig aanbood , maar niet eene even voldoende uitkomst

opleverde.

Mevrouw D. ongeveer 33—35 jaren oud, federt vele

jaren gehuwd en moeder van een talrijk huisgezin, leed

federt verfcheidene jaren aan fluor albus^ in een' niet gc-

lingcn graad , blijkbaar uit zwakte der baarmoeder ont-

G 4 ftaan-»
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ftaande , deels als een gevolg van liaren zwakkelijken

,

l)00gst tcngeren , aanleg in het alggmecn , deels door ha-

re menigvuldige , nu en dan moeijelijke , bevallingen ver*

porzaakt. Zij was reeds door cenV anderen geneesheer,

met menigerlei middelen , algemeen en plaatfelijk , behan-

deld geworden, met afvvisfcleni gevolg. Zij wenschte

grondig genezen te zijn, waartoe zeker, onder hare omi-

Handigheden , juist niöt veel hoop voorhanden was.

Wij beproefden derhalve in het begin, door ftraks ge^

meld onderhoud hiertoe voornamelijk opgewekt , de zwa-»

velzure quitiinc , in eene gift van 2-^3 greinen , dagelijks

3 niJ^len , twaalf dagen lang, juist op dien tijd, wanneer

?ich de vloed Uet fterkfle vertoonde, doch onze ver-*

vvachting werd geheel en al te leur gelteld; er volgde

zelfs niet de geringfte vermindering van den vloed. Voor

het overige fchecn dit middel op het ligt aandoenlijk ge-»

(lel der lijderes verder geene bijwerking uit te oefenen,

dan dat zij , tegen den tienden dag , begon over , meer

dan gewonen , dorst en droogte van mond , te klagen

,

hetgeen ons deed befluiten, dit middel, na den aistcn

dag, te laten varen, doch na verloop van 8 dagen we»

der onze toevlugt tot hetzelve te nemen ; doch de zaalc

bleef zoo als' zij was, behalve dat thans, na het her-

haald gebruik van dit middel , 6 dagen lang , de eetlust

der lijderes vrij aanmerkelijk verminderde. Nadat deze ,

op het gebruik van zacht ontlastende middelen, weder

herfteld was, wendden wij ook hier, gelijk wij federt

dien tijd meermalen onder dergelijke omhandigheden ge-

daan hebben , den cortex ad/lringens B^rafih inwendig,

en uitwendig in infpuitingcn , aan, waarop de lijderes,

tw^n minfte voor een' tijdlang , hcriteld werd, vervol-

gens
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gens echter greep deze tegennatuurlijke aflcheiding op

nieuw plaats , dDch ook ditmaal , door het laatstgenoemde

middel , hoezeer wel is waar niet op den duur , onder*

drukt werd.

Een ander geval , van dezen aard , namen wij waar bij

eene jonge , ongehuwde perfoon , mejufvrouw H. , met

welke wij , in het begin , dezelfde proef , door middel

van de zwavelzure quinim^ namen; doch ook met even

min gunftig gevolg.

Nadat zij, ongeveer 14 dagen lang, het middel, in

dezelfde gift , als in het vorige geval , gebruikt had

,

openbaarde zich bij haar een zoodanige onoverwinbare

tegenzin tegen hetzelve , dat zij volftrekt niet befl uiten

konde het verder voort te nemen, hoezeer wij in de

laatfte dagen hetzelve in eene oplosfing, met een gefchikt

den fmaak verbeterend bijvoegfel , hadden laten gebrui»

ken. Daar wij niet de minfte verandering der kwaal hx]

haar hadden waargenomen , zoo zetteden wij dit middel

pog des te eerder ter zijde , en fchreven ook aan deze

zieke den cortex adfiringens BrafiUenfis voor, met een zoo

gelukkig gevolg, dat zij verzekert, federt dien tijd , (het

is nu langer dan een half jaar) niet den minden vloed

meer te hebben befpeurd. Ook de , voorheen vuilgraau-

we , kleur van haar gelaat , is , federt dien tijd , zeer

tot haar voordeel veranderd , en is van een veel bloeijen-

der aanzien. Welligt ware in deze beide gevallen de ki-

na zelve , als een meer duurzaam adjlringens^ met een

gelijk goed gevolg toegediend geworden , waar de zwavel-

zure quininc voor zich niets vermogt uit te rigten.

Tot eene 3de waarneming, van dezen aard, gaf ons

Mevrouw L., Qene 4ojarige gehuwde brunette, aanlei-

G 5 ding.
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ding. Dewijl bij haar ophoopingen en onreinigheden in

het darmkanaal , verftoppingen in het onderlijf, als ge-

volge van de zwakte dezer deelen , te gelijk met den

witten vloed, waaraan deze vrouw, fedcrt verfcheidene

jaren , bij tiisfchenpoozen onderhevig was , in verband

fchenen te liaan, zoo meenden wij in de eerfte plaats

dezen toeftand, door oplosfende en buikzuiverende midde-

len, zoo veel mogelijk te moeten opruimen. Niet zel-

den maakten wij, bij deze omHandigheden , de aangena-

me, 'opmerking , dat , op het gebruik der genoemde ge-

Ijcesnüddelen , de hoofdkwaal zelve mede verdween , ten

minfte vopr een' tijdlang ; dezen keer evenwel werden wij

in deze hoop bedrogen. Nadat wij derhalve meenden den

ilraks genoemden toeftand genoegzaam in aanmerking te

hebben genomen, beproefden wij ook hier de zwavelzure

qui?7ine , doch zonder eenige zigtbare uitwerking, nadat

dezelve , ongeveer tien dagen lang , in eene oplosfing van

kamillewater , zonder eenig bijvoegfel , om de zekerheid

^er uitkomst niet te floren, was gebruikt geworden,

daar de lijderes weigerde dit middel in den vorm van

poeders te nemen. Na verloop van dezen tijd , voegden

IVij bij deze oplosfing eene niet te groote hoeveelheid

Thabarber-tinctuur , daar wij het voor noodig hielden

,

verder op den toeftand van het darmkanaal, dat bij deze

lijderes fteeds tot eene tegennatuurlijke llijmafzondering

tevens geneigd was , acht te geven.

Nadat in deze verbinding , acht dagen lang , met deze

geneesmiddelen was voortgevaren, verminderde de (lijm-

afzondering van de baarmoeder aanmerkelijk, ja hield

daarna , gedurende eenigcn tijd , geheel op , doch ver-

fclieen dezelve ook hier, na verloop van ecnigc maanden,

wc-
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weder op nieuw, bijna even fterk als te voren, in welk

geval het herhaald gebruik der zelfde geneesmiddelen ^

die de lijderes , gelijk zij ons naderhand verhaalde, uil:

zich zelve wederom deed gereed maken, eveneens weder

goede dienden deed, doch zonder de kwaal in den grond

te kunnen genezen , hetgeen in zeer vele gevallen , gelijk

dit ieder oefenend geneesheer weet, in het algemeen eena

niet geringe taak , zoo al juist fteeds niet voor de kunst,

echter voor den geneesheer is , daar deze zoo moeijelijk

de zieken daartoe bewegen kan, om het gebruik der go*

neesmiddelen lang genoeg voort te zetten, en den , hier-»

bij zoo noodzakelijk daarmede te vereenigen , leefregel

,

in allen opzigte, op te volgen , bijzonder ook met be-

trekking tot de, te veel vermenigvuldige , uitoefening van

den bijOaap.
^^

: Vragen wij nu, welke van deze verbindingen het ei^

genlijk 'werkza?n6 in dit laatfte geval was : zoo zal het

welligt moeijelijk zijn , in de bellisfing hiervan , volko-

men te voldoen aan de regelen van de kunst der onder-

vinding.

Indien het ons geoorloofd is uit andere , door ons

tamelijk dikwijls gemaakte , waarnemingen een befluit op

te maken, zoo vinden wij bijkans geene zwarigheid^

wanneer ook al deze uitwerking , in het onderhavig go-

val, welligt uit de vereeniging van beide middelen mogt

zijn voortgevloeid, nogtans aan het gelijktijdig gebruik

van de rhabarber hierin ten minfte het grootlle aandeel

toe te fchrijven , dewijl onder dergelijke omftandigheden ,

waar de witte vloed met eene tegennatuurlijke afzonde-

ring van (lijm in het darmkanaal gepaard ging, en daar-

mede waarfchijnlijk in een oorzakelijk verband (lond, dit

lieer-
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heerlijke geneesmiddel, in kleine giften van $—5 en

meerder greinen, meermalen des daags toegediend, de

voortrefFelijkde dienden deed. Naderhand raadden wij

ook het gebruik daarvan , zonder bijvoeging der zwavel-

zure qiiininc , aan de lijderes aan , doch er is niets

bekend geworden van het gevolg hiervan , daar zij op

eenigen afftand van ons af haar verblijf hield. — In een

geval van jierkvloeijende aamheijen , bij eene 5ojarige

,

reeds langen tijd aan verlamming der onderfte ledematen

lijdende , vrouw , waartegen menigerlei geneesmiddelen ,

onder anderun ook de kina , vergeefs beproefd waren ,

vond Dr. klockon de zwavelzure quinine zoo vermo-

gende , dat , reeds na de tweede gift van 4 greinen , de

bloedontlasting verminderde , en na de vierde gift geheel

ophield (>
ïn het onvermogen om het water op te honden y uit

hoofde van verlamming van de hals der pisblaas {enu^

refis paralyiica ,) waar ons de kina in poeder , of in

een afkookfel , toegediend , in vereeniging met uitwendi-

ge inwrijvingen, meermalen goede dienlten had bewezen,'

wendden wij , om eene proef te nemen , de zwavelzure

quinine aan , bij een oud man van ruim zestig jaren ^

wien dit ongemak, federt langen tijd, iederen nacht

overviel, doch zonder de gewenschte uitwerking. Wel

is waar hielp ook de kinabast, in zelfftandigheid geno-

men , dien de zieke reeds te voren genomen had , en

en dien wij nu nogmaals in tamelijk (tcrke giften be-

proefden , ditmaal niets ; maar wij twijfelen , of de

qui--

(*) HüFELANDS Journal der praktifchen Heilkünde, Junius Icfe

1824, ƒ. 119.
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quinine ook in andere dergelijke gevallen , waaf de kina

zelve, uit hoofde van haar zamentrekkende vermogen»

(dat de quininc mist) welligt niet zonder uitwerking zou-

de blijven, van nut wezen zoude. In het hier bedoelde

geval ^ hielp naderhand het gebruik van een poeder van

uva urft met aluin , verwonderlijk fpoedig*

Tegen gebrekkige fpij'svertcring van eene aanmerkelijke

zwakte der maag afhangende , waar de prikkelbaarheid

zeer Iterk verminderd was , en waar krachtig werkende

bittere middelen waren aangewezen , lieten wij evenmin

na , bij twee perfonen , de quinine te beproeven , en in-

derdaad niet zonder hoop op een' goeden uitflag , daar

derzelver werking in het begin zich zoo weldadig over

het gaflrifche ftelfel uitftrekt. De eerfte dezer lijders

was een man van ongeveer 55—58 jaren, die, ten ge-

volge der werkeloosheid van zijne fp ijsverterings-werk tui-

gen, dikwijls aan flijm en zuur leed. Hij had zich

voorheen veelmalen , met groot voordeel , tegen dit on*

gemak , van het aftrckfcl der columbowortel , bediend ,

doch , federt eenigen tijd , wilde dit middel niet meer

helpen.

Wij raadden , bij wijze van proefneming , de zwavel-

zure quinine^ aan, niet zonder grond, gelijk wij ge-

zegd hebben , van eene goede verwachting ; doch de

kwaal werd, na dit middel 8 dagen lang gebruikt te

hebben , noch erger , noch beter , zoodat wij daarvan

afzagen , en onze toevlugt namen tot de tirictur, Mn,
compof, , of het zoogenaamde elixir robor. whyttiiy

dat hem fpoedig vele vcrligting verfchafte.

De andere lijder was een man van ruim 30 jaren

,

overgegeven aan den drank , die zich over dezelfde be-

zwa-
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'zwaren beklaagde. Wij beproefden ook hier, na de noo-

dige buikziiivering , de zwavelzure quinine^ in een zeer

geestrijk vocht, doch hij braakte dit telkens weder uit,

'zoodat wij ons fpoedig genoodzaakt zagen daarvan af

te zien.

Ook dezen lijder deed de genoemde tinctuur, dade-

lijk bij den aanvang , goed, doch zonder dat de ver-

betering van zijn' toeltand van langen duur was , daar hij

geene ftandvastigheid genoeg bezat, om zijne gewone Ie*

Venswijze te veranderen.

Van eene voortreffelijke uitwerking daarentegen was

liet gebruik van dit middel bij een , aan ft, vitus dans

lijdend , kind , en bij eene , aan eclamp/ie lijdende , vol-

wasfene, perfoon, waarvan wij reeds te voren melding

maakten ; van het eerfte geval is de gefchiedenis de vol-

gende.

Een kind van arme ouders, ongeveer 7 jaren oud, van

het vrouwelijk gedacht, werd in het voorjaar 1824,

plotfelijk, zonder eene bekende aanleiding, van de zon-

derlingfte trekkingen overvallen, volkomen gelijk aan die,

welke men in den ft, vitus dans waarneemt.

Met de armen (leeds naar eene zijde heen flaande , en het

hoofd naar de tegenovergeftelde zijde draaijende, was het niet

in ftaat , eenige fchreden in de kamer volgens eene regte lijn té

doen, doch (leeds vo'^rwaarts gaande in een' halven cir-

kel; daarbij maakte het de wonderlijkfte gebaarden met

het aangezigt, gelijk in den fardonifchen lach, en het

.was hetzelve onmogelijk zekere woorden uit te fpreken.

Deszelfs ten uiterfte verwijderde pupille deed ons aan-

vankelijk tot de tegenwoordigheid van wormen, als de

verwijderde oorzaak der kwaal, beduiten, doch alle

daar-
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daartegen aangewende middelen bragten geene verande-

ring , in de aanvallen , te weeg. Er kwamen , wel is

waar, eenige wormen voor den dag , die op dezen leeftijd

meestal aanwezig zijn, doch de kwaal bleef, (zoo als

wij gezegd hebben ,) gelijk zij v/as. Wij namen derhal-

ve, dewijl er anders volftrekt geene oorzaak te vinden

was , die daartoe aanleiding kon hebben gegeven , onze

toevlugt tot empirifche middelen, en naar de rij af werd

er valeriaan, zinkbloemen , belladonna, opium, dippels

dierlijke olie, enz. en warme baden beproefd, doch zon-

der tegen de kwaal op den duur iets uit te rigten; want

hoezeer dezelve ook nu en dan eenige dagen lang eeni-

germate fcheen te verminderen , zoo keerde zij toch fpoe-

dig met vernieuwde kracht terug.

De reeds bovengemelde gelukkige ondervinding van

MAGENDIE gaf ons voomamclijk aanleiding , aan onze

lijderes eveneens de zwavelzure quinine toe te dienen,

zoodat wij in 6 oneen, van een aftrekfel van valeriaan

,

3 greinen daarvan lieten oplosfen , waarvan het meisje

alle 1 uren een' kleinen lepel vol nam. Het gevolg was

zoo , boven alle verwachting , gunftig , dat de kwaal

reeds op den tweeden dag verminderde , en, na dit mid-

del acht dagen lang gebruikt te hebben, zoo volkomen

verdween, dat zij zich federt niet weder openbaarde, en

het kind thans gezond en vrolijk is.

Kort daarna, maakten wij eene andere waarneming , bij

eene ongehuwde lijderes van ongeveer a8—30 jaren, die,

volgens hare verzekering en die harcr moeder, (leeds ge-»

zond was geweest , regelmatig hare maandftonden had

,

die flechts van een eenigzins gevoelig geftel was en fe-

dert verfcheidene weken aan eclampftc leed. Daar hier

even-
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•eveneens volftrekt geene gelegenheidsoorzaak te ontdek-

ken was, zoo had een ander geneesheer haar even zoo

empirisch, met menigerlei krampftillende middelen be-

handeld , doch te vergeefs. Wij namen derhalve bij de-

ze lijderes dezelfde proef itiet eene oplosling der zwavel-

zure quininc in een aftrekfel van valeriaan , doch in eene

fterkere gift, zoodat wij dadelijk 6 greinen in 6 oneen

lieten oplosfen , en daarvan alle 2 uren een Ipijslepel val

lieten nemen*

Reeds in de eerfte 8 uren verminderde de (luipachti-

ge aanvallen , die namelijk in eene fnelle, verfcheidene

minuten aanhoudend voortdurende krampachtige beweging

der bovenfte ledematen beftonden, en na eenigc dagen

lieten zij de lijderes geheel vrij. Zij keerden evenwel na

14 dagen, toen de maandftonden op handen waren , te-

rag, hoewel in minder Herken graad , als wanneer de-

zelfde middelen hen ook weder verdreven; en nu, na

verloop van 6 weken , hebben zij zich nog niet weder

vertoond.

Minder gelukkig intusfchen waren wij , met het ge*

bruik van dit middel , bij een jong , prikkelbaar , meisje ^

van 13—14 jaren ^ waar de op handen zijnde maand*

ftonden waarfchijnlijk als de verwijderde oorzaak van

hare zenuwaanvallen befchouwd moesten worden, die

zich eiken avond vertoonden , en waartegen eveneens on*

derfcheidene geneesheeren hunne kunst te vergeefs be-

proefd hadden. Wij wendden ook hier dit middel, bij

wijze van proefneming, in verbinding met warme baden,

èan ; doch de kwaal werd eer erger, dan beter, en wij

iagen ons , na eenige dagen , genoodzaakt daar geheel

Van af te zien. Wij zijn in dit oogenblik verwachtende,

wat
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"war andere middelen daartegen vermogen uit te rigten.

Ook in do aaiigczigtspijn merkten wij van het ge-

bruik der zwavelzure qinnine. een zeer gunftig ge-

volg op.

De lijder was een' man van het land , reeds hoog van

jaren , die , bij eenc volflagene doofheid , reeds federt

verfcheidene jaren leed aan bijna dagelijks terugkomende

aanvallen van hevige pijnen aan de linkerzijde , een wei-

nig beneden de piaats , waar de onderoogkuilszcnuw naar

buiten gaat. Eene ganfche reeks van geneesmiddelen,

zoo in- als uitwendig, had hij tegen deze kwaal, met

een afwisfelend gevolg , gebruikt. Wij raadden hem het

gebruik der zwavelzure quitiine aan , in poeder , a grei-

nen vier malen daags, in zestien zulke giften. Eerst na

verloop van verfcheidene weken ontmoetten wij hem toe-

vallig , met zijn' zoon , dien hij (leeds bij zich had , om
voor hem te fpreken , van welken wij vernamen , dat zijn

vader , federt dien tijd, geene aanvallen meer had gehad

,

en nooit zoo langen tijd van dezelve was bevrijd ge-

bleven.

Bij ecnen door eene zoogenaamde zenwwberoerte ge-

troffenen man van 66 jaren, wiens linker arm en been

volkomen lam waren , wendden wij dit middel , na eeni-

ge voorbereiding , met zulk een goed gevolg aan , dat

zijne bewustheid en opgeruimdheid, na eenige dagen, te-

rugkeerden, en het been weder deszelfs willekeurig be-

wegingsvermogen verkreeg. Het gebruik van zijn' arm

bleef intusfchen verloren.

Bij een fcrofuleufm knaap van 5 jaren , wiens krach-

ten en vlugheid zeer verminderd waren , en die reeds

federt twee jaren bijna aanhoudend de raee^t vcrfchillen-

H de
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de geneesmiddelen had gebruikt , bragt het gebruik der

zwavelzure quinine^ in eene oplosling van kamillewater,

in ^00 verre verbetering van zijn' toeftand te weeg, dat

zijne vrolijkheid weder meer terugkeerde , en de zwel-

ling van de vingers zijner regterhand , die hoogst pijnlijk

bij het aanraken waren, en by welke men bijna eene

aanfteking van het been fcheen te moeten vrezen , tegelijk

met de pijnen in korten tijd verdwenen. Dit kind be-

vindt zich nog op dit oogenblik onder onze behandeling,

en bij ons voornemen, om in dezelve voort te gaan,

met de vcreischte tusCchenpoozing en wijziging, naar ge-

lange der omrtandigheden, daar deze toeftand tot de

langdurigfte ziektea behoort, zien wij nog meer ge-

wenschte uitkomften te gemoet.

Mage-ndie maakt melding van een aan de klierziekte

lijdend kind , van 4 jaren , dat zich reeds federt 10

maanden naauwelijks bewegen konde , beftendig fchreeuw-

de. en bijna niets at ; doch na verloop van 6 weken,

nadat het dagelijks 2 greinen zwavelzure quininc geno-

men had , kreeg het goeden eetlust , werd vrolijk en be-

kwam het vermogen van te gaan terug (*).

Gelijk nu de bewuste grondflofFe der kina, doch inzonder-

heid de zwavelzure ^f//;?//?^, als de tot nu toe meestal en

bijna bij uitfl uiting beproefde , in zoo menigerlei andere

ziektevormen , zoo als dit de medegedeelde gevallen (zoo

verre in dit opzigt onze waarnemingen ftrekken) en zoo

als oqk de ondervinding van andere gencesheeren eveneens

getuigen , met een niet twijfelachtig voordeel wordt aan-

(*) L. c, p. 138, enz.
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gewend, daar, waar de kinabast zeil , of andere , voor

bepaalde gevallen meer gefchikte , verfterkende middelen

minder werkzaam bleken te zijn , of in het geheel niet te

pas komen: — zoo is ook in het bijzonder het vermo-

gen dezer gronddof in eigenlijke koortsziekten^ doch

bijzonder in die, welker beloop met volkomenc tusfchen-^

pooztngen plaats heeft, reeds door eene zoo groote me-

nigte van waarnemingen zoo volkomen bewezen, dat zij

van dezen kant hoofdzakelijk de oplettendheid van den

geneesheer tot zich moet trekken.

Alle blijkbare koortfen, zoo wel als zoo menige andere ziek-

tevormen , wier aanvallen op bepaalde tijden tenigkeeren , al

zijn ook geene zich duidelijk te kennen gevende koorts-

verfchijnfelen bij dezelve op te merken , deelen toch

,

gelijk de koortfen zelve , in eene zekere periodiciteit

of eene bepaalde terugkomst van verfehijnfelen, die van

eene eigenaardige ebbe en vloed der gevoelige zijde van

het dierlijk organismus , als inwendige voorbefchikkenck

oorzaak , fchijnt af te hangen , voor het naast voortge-

bragt , of veelmeer ten volle daargefleld door den invloed

des dampkrings en de daarin bevatte vreemde beftanddee-

len , waartegen dat beginfel van den kinabast , hetweHc

zich bij uitiluiting in deszelfs grondftoffen bevindt, in

zekeren zin zich als een fpecificum lieeft doen keniien

,

waardoor het evenwigt in den mikrocosmus van het dier-

leven, door middel van eene, ons overigens onbekende

verandering in het gevoelige ftelfel , zonder hiervan eene

nadere verklaring te kunnen geven , weder herfteld wordt,

en hetwelk door geen tot hiertoe bekend geworden plaats

vervangend middel, welke proeven men ook hiertoe mogt in het

werk (tellen, volkomen vervangen heeft kunnen worden.

li 1 Voor-
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• Voornamelijk echter verdient tot dit oogmerk, onJer

deze grondltolfen, de zyvave/zr/re qmmne ook uit dezen

hopfde alle onze opmerkzaamlicid , dewijl zij uit den

gelen Idnabast, als den gocdkoopltcn , kan getrokken

worden , terwijl de graawwc kina , die veel duurder is

,

-volgens de proeven van pelletier en caventon, min-

der chirichotline oplevert (*). Hoewel ook deze laat-

fte grondftof, door Dr. chomel, met een gelukkig ge-

volg tegen de fcbris ititermittens is aangewend gewor-

den, gclooven wij echter, ook uit een geneeskundig

oogpunt, aan de quimn& den voorrang te moeten toe-

kennen.

Het zoude intusfchen tot eene onnoodige wijdloopighekl

voeren, de gcfchiedenis der menigvuldige waarnemingen

en der ondervinding, die federt de ontdekking dezer

grondftofFcn , door de onderfcheidene geneesheeren , als

de Heeren DOUBLÉ , foquier, chomel , coutaneau ,

MAGENDIE, FALLOT , DüPRÉ , ELLIOTSON , HUFELAND ,

OSANN, i ROY, VAN MAANEN , GITTERMANN , OPPERT,

piETRO MARiANNi, NiEBiANN , cuz. in het bljzonder met

de zwavelzure quinine , met het gelukkigst gevolg in

koortsziekten , doch boven al in de tusfchenpoozende

koorts ,

f (*) Volgens de waarneming van Dr. stolze zoude allt kinabast,

,Oie in dunne, vormen tot ons komt, en dus van jonge takken is af-

gefchild geworden, voornamclyk de ctnchonim bevatten,, daarente-

gen alle dikke kinabast voornamelijk quinine opleveren ; het komt

liem derhalve zeer waarfchijnlijk voor, dat de laatstgenoemde kina-

bast uit den ecrften door '^cijcn ontftaat. Dit is evenwel toch

nog niet geheel zeker. De proeven van roloff wederfpreken dit

ook blijkbaar, die tevens leeren, dat de gladde^ onbedekte^ china

regia de meeste quinine bevat. C^ie HUFELAND Journ, der pract»

Hcilkünde, 4 B, /Ipril xi24. ƒ. lii.)
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koorts , fzrjn gemaakt geworden , hier te herhalen : daar

dezelve zich reeds in ieders handen bevinden , op welke

wij derhalve meenen ons hier, als op ecne algemeen be-

kende zaak , flcchts re behoeven te beroepen. Vooral

echter verdienen ook de, in de ondcrfchcidene Garnizoe-

nen der Pruisüfche militaire geneeshecren , in dit op-

zigt gemaakte waarnemingen hier vermeld te worden.

Verre weg het grootfte aantal der door dezelve mede-

gedeelde waarnemingen fpreekt duidelijk en onbepaald voor

het groote nut der quininc in de tusfchcnpoozendc

•koorts , en Hechts in enkele weinige gevallen , die ook

elke andere behandeling trotfeerden , en van welke zelfs

één doodclijk afliep , werkte het middel niets uit. Een

artillcrist, die federt acht maanden aan eene derdendaag-

fche koorts lag, en reeds meer dan een pond kina in

zelfftandigheid gebruikt had , werd door C4 greinen qni-

nine dadelijk volkomen en duurzaam genezen. Andere ,

federt 4 weken aanhoudende, koortlen werden dadelijk

door 12 greinen qainine overwonnen. Onderfcheidene

van de hardnekkigfte , in het garnizoen te Neisfe^ ende-

mifche, tusfchcnpoozendc koortfen verdwenen oogcnbhk-

kelijk, na het gebruik van 12 greinen zwavelzure ^f//V«!(;

gedurende den koortsvrijen tijd (*).

Wat onze eigene ondervinding in dit opzigt aangaat

,

zoo willen wij ons hier flechts tot de mededeeling van

eenige gevallen bepalen , in zoo verre ons dezelve ecnc

bijzondere vermelding waardig fchijnen te zijn.

Hoezeer in deze flreken de tusjchenpoozendc koorts

juist

(*) GrSfes und V. WALTHER's Joiimal der Chirurgie S. V
Hife 4. ƒ. 675 u, f, w,'
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juist niet zeer dikwijls voorkomt, en de eigenlijke Ne^

derlandcn , en die (Ireken, waar zich vele ililllaandc moe-

rasfen bevinden, het tooneel zijn voor de waarnemingen

betrekkelijk dezen ziektevorm , zoo hadden wij nogtaü3

ia de jaren 1822 en 1823 , en in het voorjaar van het

jaar 1824^ tamelijk dikwijls gelegenheid , de zwavelzure

quinine aan zieken van dezen aard 9 meest aan de andc'-

r^ndaa§fchc tusfchcnpoozendc koorts lijdende , te be-

proeven ^ zoo dat wij ruim 30 gevallen, van deze foort,

deels door ons zelve, deels door een onzer hier wonen-

de ambtgenooten waargenomen , knnnen bijbrengen

,

waar de quinine zich als een bijna onfeilbaar middel

,

met hetwelk geen ander, ons tot hiertoe bekend ge-

worden koortsverdrijvend middel , kan vergeleken wor-

den , bewezen heeft , hoezeer ook wij een paar dergelij-

ke waarnemingen voor ons hebben , waar dit middel

niets wilde helpen , doch waar het gebruik van den kina-

Jbast , in verbinding met de ferpentaria , de koorts be-

dwong ; doch zoodanige enkele uitzonderingen kunnen

hetzelve niets van zijne voortreffelijkheid benemen, daar

zij bij de beproefdfte geneesmiddelen in zekere gevallen

plaats vinden. Wij kiezen intusfchen uit de menigte

onzer waarnemingen flechts de volgende , uit hoofde van

derzelver meerdere belangrijkheid, ter mededeeling aan

onze lezers uit , met voorbijgaan der overige , als tot

de alledaagfche , iederen geneesheer voorkomende, behoo-

rende , die tot niets verder zouden dienen , dan om het

aantal der, niet meer in twijfel getrokkene, waarnemin-

gen, van welke wij in dit opzigt reeds een toereikend

aantal hebben , hier onnoodiger wijze te vergrooten.

Een , op de vesting te D. werkende , jonge boereu-

knaap ,
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kmap , van ruim twintig jaren , leed , met eenige tus-

fchenpoozingen 5 zedert 7 maanden, aan de tmfchenpoo»

jzende koorts , die hem door hare langdurigheid ten uiter-

(te verzwakt had. Zijn geneesheer had hem met builc-

ZLÜverende middelen, fal ammoniak, en naderhand met

Icina , behandeld , waarop ook de koorts telkens , voor

eeti tijdlang, wegbleef, doch fteeds , na 8 of 14 dagen,

weder terug keerde. Aanvankelijk was zij , volgens zijn

berigt, eene andcrendaagfchc geweest, doch had in den

tijd, toen wij hem onder onze behandeling kregen, den

vorm van eene halve andcrendaagfchc aangenomen,

200 dat de zieke binnen 3 dagen 4 aanvallen had. Wij

lieten hem , daar wij geene aanwijzing tot eenige voor-

bereidende behandeling vonden , in den koortsvrijen tus-

fchentijd, de zwavelzure quinine nemen, en daar dtZQ

tusfchentijd kort was , in tamelijk (lerke giften , waarop,

na dat een weinig meer dan 30 greinen gebruikt waren

,

de aanvallen wegbleven. Naderhand gaven wij hem een

afkookfel van kina, om zijne verlorene krachten te ver-

fterken, die, bij zijn' nog jeugdigen leeftijden ftevig

lighaamsgeftel , ook fpoedig weder terug kwamen. Meer

dan een half jaar daarna hadden wij hem dagelijks onder

onze oogen , waardoor wij ons van de duurzaamheid

zijner herltelling overtuigden.

Een , ook te D* wonend , jong mensch , van den

Joodfchen Godsdienst , leed , federt een' geruimen tijd

,

ian eene andcrendaagfchc koorts , bij welker aanval

zich telkens eene hevig drukkende hoofdpijn , van

ijllioofdigheid vergezeld , vertoonde , na welker afloop dan

eene zeer lastige duizeling opkwam , die hem verhinder-

de vrij en zonder hinder té gaan. Hij had, uit zuinig-

H 4 heid.
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lieid , reeds velerlei mieidelen , zonder tot hiertoe cenen

geneesheer te raadplegen, daartegen beproefd, doch te

vergeefs. Daar wij bij hem gebrek aan eetlust, walging ,

benevens eene llerk met (lijm bedagene tong, ontdekten,

zoo deden wij een braakmiddel voorafgaan , na welks

werking , wij des anderennaags den zieken , alle 2 uren

,

3 greinen zwavelzure quinine , in poeder , lieren toedie-

nen. Nadat deze gift voor de tweede maal , op den

koortsvrijen dag, herhaald was geworden , zoodat de

zieke in het geheel 24 greinen genomen had, keerden de

aanvallen niet weder terug.

Een HollandfchQ Rijnfcliipper , een man van ruim 40

jaren, van een fterk ligchaamsgellel , was gedurende zijn

verblijf in Holland^ door eene alledaagfche koorts over-

vallen geworden, waarvan hij fedelt een paar maanden

bevrijd was , doch federt dien tijd nu dagelijks , op een

bepaald uur , des avonds , van woedende hoofdpij-

nen werd overvallen. Alle zijne overige verrigtlngen gin-

gen , als bij iemand , die volkomen gezond is , geregeld

hunnen gang ; ook was er niet de minfte aanwijzing tot eenige

ontlastingen voorhanden , die wij nogtans , bij wijze van

proefneming, niet nalieten te bewerken, dewijl ons de

ondervinding geleerd heeft , dat dikwijls onder deze om-

(landigheden de aanwijzingen hiertoe zoo verborgen zijn,

dat zelfs de opmerkzaam ile geneesheer hierin bedrogen

wordt. Na eenige vooraf toegediende oplosfende genees-

middelen, fchreven wij hem een tamelijk flerk werkend

tmetO'laxam voor, doch de aanvallen van zijne perio-

dieke hoofdpijnen kwamen desniettemin dagelijks, regel-

matig, even als voorheen, weder. Dit deed ons bcil ui-

ten , om zonder toeven de zwavelzure quinlnc aan te

wen-
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wenden , en wel met een zoodanig gelukkig gevolg , dat

de zieke, reeds na dezelve 3 dagen gebruikt te hebben,

verzekerde volkomen herlteld te zijn. Hij had in het

geheel 36 greinen ingenomen. Wij hadden hem nog on-

ongeveer acht dagen lang onder onze oogen , als wan*

neer liij zijne reis te water naar Holla7%d moest onderne-

men, en wij federt geene verdere berigten omtrent zijne

gezondheid konden bekomen.

De Heer van A... 75 jaren oud, ongehuwd , van een

fterk gellel, uitgenomen eene tusfchenpoozende koorts,

voor vele jaren, waaraan hij bijna 2 maanden geleden

had, (leeds gezond, haalde zich, voor ongeveer 6 we-

ken , door het drinken van zuur , üccht gegist bier , bij

fterken dorst, eene opfcliorting der pisontlasting op den

hals. Men verlangde om deze reden onzen bijftand: wij

vonden den lijder in zijne woning te bed liggend op zijn'

rug, met een' fterk opgezetten buik , die in de ftreek

van den navel fpits was, en hard op het gevoel. Dit

was 72 uren na de opftopping der pis. Daar hier de

catheter dringend was aangewezen , werd deze zon-

der verzuim aangewend. Door middel van deze kunstbc-

werking werden den lijder ongeveer i| waterpotten vol

donkerbruine pis afgetapt, waardoor hij zich zeer verligt

gevoelde. Wij waren nogtans , bij zijne hooge jaren en bij

de, in dezen leeftijd gewoonlijk plaats hebbende, zwak--

te der blaas genoodzaakt , dezelfde kunstbewerking met

den catheter na 24 uren te herhalen , en verder dage-

lijks , twaalf dagen lang. De pis liep in dezen tusfchen-

tijd Hechts droppelwijze af. Op den twaalfden dag, toen

wij hem bezochten
, (hij woonde ongcveeer een uur van

ons af,) verhaalde hij, dat hij in den voordemiddag,

II 5 om-
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omftreeks 9 ure, van eene hevige rillende koude was

overvallen geworden, die meer dan 2. uren geduurd had,

waarop eene fterke hitte (doch zonder zweet) gevolgd

was, en dat hg, onmiddellijk daarna, ongeveer de hoe-

veelheid van een' koffijkop vol helder water ontlast had.

Daar intusfchen de buik en bijzonder de (treek der blaas

nog hard en gefpannen op het gevoel was, wendden wq
wederom de catheter aan , en tapten een middelmatig

grooten waterpot vol pis af, die er uitzag, als ware zij

jnet bloed gekleurd. Intusfchen zagen wij den ftraks ge-»

noemden aanval van koude aan als een meta$tatisch ver-^

ftijmfel, hetgeen zich ook in het vervolg bevestigde^

daar hierop eene regelmatige alledaagfche koorts volgde ^

welker aanvallen eiken morgen tusfchen 9 en 10 uren

opkwamen. Van dezen tijd af kon de lijder weder vrij

en ongehinderd wateren. Na den vijfden of zesden aan^

yal kwam de kooits twee uren later, en in het vervolg,-

ieder maal des nademiddags , omilreeks 2 ure. Nadat

wij elf aanvallen hadden afgewacht , waarbij de lijder ten

uiterfte afgemat en krachteloos werd , meenden wij , zon^

ner nadeel voor zijne overige ligchaamsgefteldheid , de

koorts te mogen onderdrukken. Tot dit einde, en nadat

vooraf een paar ontlastingmiddelen waren gegeven , fchre-

ven w*^ hem de zwavelzure quinim voor, in de volgen-

de gift:

^ Qjiinin. fulphur, gr. j.

Sacch* alb. fer. i^.

M. f. p. N'^^. viy.

S. alk uren een poeder.

's Morgens vroeg , om 5 ure , werd het eérfte poe-

der gem)men , zoo dat tegeii den middag de acht poe-

ders
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ders gebruikt waren. De koorts , die des nademiddags

ipoest opkomen , bleef weg ; des anderen daags kwam

gij insgelyks niet weder; ook op den derden dag bleef

zij weg; in één woord, zij verfcheen niet weder. In

derzelver plaats werd nu de tong en het ganfche verhe-

melte , die voorheen , gedurende de koorts , in het oog^

loopend rood zagen, plotfelijk met eene dikke, Hevige,

witte korst overdekt, of liever , er had zich werkelijke

zoogenaamde fpruw gevormd en tegelijk had zich , met

dit verfchijnfel , een toeftand van aanhoudende ^ docU

zeer gematigde , koorts , met ligte ijlhoofdigheid , ge^

openbaard. De polsflagen waren ongeveer 80 in eene

minuut. Het volgende werd voorgefchreven

:

^ SaL ammon* depur. dr, j.

Succ. liquir, dr, ij. Solv. in»

Aq. fl. famh. una, v.

Liq* afnmon. acet, unc* ]•

iSjT. comm, unc, ^.

M.
S. alle a uren een eetlepel vol te nemen»

Om de tong en het verhemelte mede te bedrijken

;

35! Borac. dr, j.

MelL ros, unc, j.

M.
Verder

:

jj) SaL ammon, depurat, dr, ip.

Succ, liquir, dr, ij.

Aq,
fl, famb, unc, vj.

Tinct, rhei aquos, unc, - ij5,

Liq, c, c, fuccin, fcr, i},

M,
S, aUe 2 uren een eetlepel vol,

^ De
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De tong is zuiver geworden , de pols bijna natuurlijk

,

doch bij elke 9 of lo (lagen tusfchenpoozend; hetgeen

intusfclien in dezen leeftijd geen ongewoon verfchijnfel

is. In één woord, de lijder nadert het tijdperk der

Iierftellling , en nu wordt hem een aftrekfd van kina

"inet calmus toegediend. Intusfclien is , wat betreft de

plaats gehad hebbende opftopping der pis, ^q,z^ is thans

door den tegenovergedelden toeltand, namelijk een on-

vermogen , om het water op te houden , afgewisleld ge-

worden , waartegen wij , behalve de plaatfclijke inwrij-

vingen , ook hier de uva urft met aluin, reeds met

ccnig goed gevolg, hebben aangewend.

Ook in rheumatickc aandoeningen , met koorts verge-

zeld , hebben wij de quininc , niet zonder nut , aange-

wend, doch alleen dan, wanneer de koorts een' tot den

tusfchenpoozenden naderenden vorm had; in andere ge-

vallen van dezen aard fcheen zij intusfchcn niet bijzon-

der van nut te zijn. — Dupré verhaalt een geval van

eene remitterende heuppijn^ die zeer fpoedig week voor

het gebruik van dit zwavelzure zout (f).

Bij een niet gering aantal lijders aan longtering zagen

wij de zwavelzure quinine^ met groote verligting der

hectifche koorts en vermindering van het llerk zwectcn

,

door den zieken gebruiken ; doch eene duurzame beter-

fchap vermogt zij even min , als ieder ander gcneestnid-

del , in zoodanige gevallen , te weeg te brengen ; ook

kwamen de genoemde verfchijnfelen , na eenigcn tijd

,

ttots het voortgezet gebruik van dit middel , telken male

weder terug , gelijk dit in langdurige ongeneeslijke kwa-

len

(t) ioiirn* de Phyf* experiment» (Aout 1S22.)



ALS GENEESMIDDEL BESCHOUWD. 125

Icn gewoonlijk het geval is , waar de Natuur zelfs met

de werkzaam (Ie en meest gepaste middelen , door de

kngdurighcid van derzelver gebruik daaraan gewoon ge-

worden zijnde , eindelijk , als het ware , den Ipot fchijnt

te drijven. Ook de llêgerings-Medicinaal-Raad Dr.

NiEöiANN, te I^erfiburgy zag bij de blennorrhoc def

longen , die in longtering dreigde over te gaan , verlig-

ting door het gebruik van dit middel , doch zonder vol-

ledige heritel des lijders (*)•

Uit deze , zoo wel als uit een groot aantal der van

andere geneesheeren , bijzonder van de voorheen genoem-

den , gemaakte waarnemingen , meenen wij derhalve als

rcfultaten te kunnen vastflellen:

i) Dat de kina-grondjloffcn^ met name echter d&

zwavelzure quinine y als met welke de bedoelde waarne"»

mingen fgelijk reeds meermalen is gemeld) bijna bij uit-

lluiting zijn gemaakt, het ware kooi'tsyerdrijvend begin-

fel der kina bevat, en dat de kina zelve in periodieke

ziekten , gelijk bijzonder ook nog in de eigenlijke koort-

fen, bovenal echter in die met een' tusfchenpoozenden

vorm , alleen door dit beginfel hare heilzame , als het

ware fpecifieke , werking uitoefent , even als de ipecacu"

an alleen door de emesine braking , en de opium alleen

door het morphium narcotifche werking voortbrengt , en

in zoo verre dus aan genoemde grondflof , in hare \yyze

van werking volkomen gelijkvormig is,

De-

(*; Hüfeland's und qsahh^s Jou^rnal der practifchenlIeUkuttde^

Mai'heft 1824.
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' Deze grondflof verfcliilt echter van de kina 2elve,met

betrekking tot hare werking,

±) daarin, dat zij niet, gelijk deze, tot de algemeen

duurzaam verfierkcmie , bij zonder tot de , de prikkel-

bare vezel kracht gevende, middelen, in den (treng-

ften zin genomen , kan gerekend worden , ten minfle

hierin aanmerkelijk bij den kinabast achter (laat , bij-

zonder daar, waar het gebruik van zoodanige midde-

len langeren tijd moet worden voortgezet; terwijl inte-

gendeel in zoodanige gevallen , waar eene fpoedig verfier-

kende werking moet worden daargefteld, deze grondflof

boven de kina den voorrang verdient, daar zij, gelijk

reeds meermalen gezegd is , tusfchen de duurzaame en de

vlugtig opwekkende middelen , in zekeren zin , in heC

midden flaat;

3) daarin , dat zij niet alleen fpoediger , maar ook in

geringere gift, dan de kina zelve, de voor haar gefchikte

ziekten geneest. In de meeste gevallen waren ten hoog-

de ia greinen zwavelzure quinine van 2 tot 3 greinen,

's morgens en 's avonds gegeven, volkomen genoegzaam,

om de aanvallen der koorts te bedwingen, hoezeer dit bij

andere periodieke aandoeningen, die reeds van langduri-

gen aard geworden waren, zelfs bij de tusfchenpoozende

koorts , niet lleeds het geval was , gelijk dit onze eigene

viraarnemingen geleerd hebben.

Volgens de waarnemingen van hufeland werd eene

tusfchenpoozende koorts, die reeds een halfjaar geduurd

had, door 4 greinen van het bewuste zout, *s morgens

en 's avonds gegeven, bedwongen, naast welke waarne-

ming wij, wat de langdurigheid der ziekte aangaat, eene

plaats kunnen geven aan het boven gemeld geval; want

ook
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eok hier ha4 de koorts den zieken 7 maagden lang, bij

afwisleling , aangetast, doch er waren 30 greuie» zwa«

Velziire quininc ter harer genezing noodig,

Gittï:rmainn verzekert zelfs eene 70 jarige vrouw,

die é^rdchalf jaar aa^i d& derdendaagfche Horts ge-

leden had , door 32 greinen zwavelzure quimne te hdi-

ben genezen. (*)

Bijzonder echter onderfcheidt zich dit middel nog daar-

door zoo voordeelig boven de kina, dat het de tiisfchen-

poozende koortfen geneest, zonder dat de lijder vaar

st-ulke y/ederinportingen bloot[laat ^ als dit de onderviti-

ding, na het gebruik van andere middelen, en zelf oa

dat der kina , leert. Van daar de regel bij den genees-

heer , om met den ^dea dag , na het genezen van eene

anderendaagfche koorts, en den i4den dag , na ^et ver-

drijven van de alledaagfche en derdendaagfche , het: ge-

bruik van den kinabast te herhalen , en zoo nogmaals bij

de naastvolgende periode; — welke maatregel van voor-

zigtigheid bij het gebruik der quimne geene plaats heeft.

lin meer dan 30 gevallen , waarin wij ons van deze be-

dienden , zagen wij ook niet eene enkele maal eene we-

derjnftorting plaats hebben.

4) Heeft de zwavelzure quimne de aan de kina ei-

genaardige onaangename bij-uitwerkingen niet: zij veroor-

zaakt noch braking, noch misfelijkheid , geen kolijk,

>yinden,. buikloop, noch congestien, en wij moeten den

Heer oppert volkomen toeftemmen , dat hierin eene van

df^ijelver uitftekendfte voordeden boven de kina, bijzon-

der

Ct^ Harles Khtluifche Jakrbücher für Medicin und Chirurgie

^

B» VI St. 3.
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t!er als men deze in zelfftandiglieid geven wil , ge-

lijk dit toch in tusfchcnpoozcnde koortfen mepstal ver-

cischt wordt , gelegen is , wanneer men de fpoedige en

bijna onfeilbare uitwerking dezer grondllof in de tus-

fchenpoozende koortfen niet wil in aanmerking nemen ,

waardoor zij zich, naar onze meening, het meest boven

de kina zelve onderfcheidt. Daarom wordt dit middel

ook zelfs daar goed verdragen , waar de kinabast den

zieke , hoezeer er geene duidelijke tegenaanwijzing voor-

handen is , nogtans niet goed bekomt. Wel is waar

,

•de zwavelzure quinine is ook niet altijd volkomen vrij

van alle dtzo. onaangename bij-uitwerkingen, gelijk ons

boven aangehaald geval zelf bewijzen kon , waar zij bij

den lijder misfelijkheid en braking verwekte; doch moet

men hierbij niet uit het oog verliezen, dat deze lijder

overgegeven was aan den drank , zoodat deze bij-uit-

werking welligt in zijne eigenaardige ligchaamsgelleldheid

haren grond had, hoezeer men niet kan ontkennen, dat

dergelijke onaangename bij-uitwerkingen ook dan ont-

daan , wanneer het gebruik dezer grondftof lang wordt

voortgezet, of derzelver gift wordt overfchreden , gelijk

wij reeds boven , waar gefproken werd van derzelver

algemeene werking op de dierlijke huishouding, herin-

nerd hebben. — Dat even wel de kina , bij een langdu-

riger gebruik , een' bijzonderen eetlust verwekken zoude,

waardoor zoo ligt fouten in het dieet van den herftelden

lijder begaan worden , gelijk gittermann beweert (f) »

en dat daarom de zwavelzure qui?iine^ dewijl zij van

G^ZQ bij-uitwerking vrij is , in dit opziet , den voorrang

ver-

(t) L. c, f. 33.



ALS GENEESMIDDEL BESCHOUWD. 129

verdienen zoude , hebben wij intusfclien niet kunnen vin-

den : want hoezeer ook, gelijk reeds is herinnerd ge-

worden , de kina , zelfs bij cene zwakke fpijsvertering ,

een der krachtigfte maagmiddelen is, zoo geldt dit nog-

tans flechts onder zekere, iederen geneesheer bekende,

bepalingen, en bijna bg uitfluiting alleen van het extract

en de tincturen der kina. In poeder , en zelfs in een

afkookfel hebben wij dezelve integendeel zelden geduren-

de een' langeren tijd zien aanwenden, zonder dat de eet-

lust verminderd was.

. 5) Verdient het echter ook nog als een voordeel der

zwavelzure quinine te worden vermeld , dat zij , uit

hoofde der geringere gift, waarin zij moet gegeven wor-

den , gemakkelijker door den zieken , bijzonder door

kinderen, kan genomen worden, dan de kina.

Ook is de fmaak van é.Qzt bereiding zuiver bitter, en

daarom niet zoo walgend , als de kinabast zelf, hetgeen

van deszelfs overige beitanddeelen , met name van het

tannin^ ontftaat.

6) Wanneer eindelijk velen niet hebben nagelaten aan

te merken, dat ook met betrekking tot d& geldelijke on-

kosten^ het gebruik der quinine veel voordeeliger zoude

zijn , daar de hoeveelheid van die ter verdrijving eencr

koorts vereischt wordt, ten opzigte van den prijs, niet

onbeduidend zoude verfchillen van dien , tot welke de

vereischte hoeveelheid kina in zoodanig geval ftijgt: zoo

is dit nogtans niet volkomen met de waarheid overeen-

komftig. Volgens pelletier en doublé is de verhou-

ding van de geneeskracht der zwavelzure quinine tot die

der kina zoodanig, dat één grein vau de eerstgenoemde

I bc-
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bereiding gelijk Haat met eerie drachme kina in zclfflan-

digheid; zoo dat. acht greinen qtünine dezelfde uitvvcr-

king doen als ecne once kina, 'tot hiertoe kostten ech-

ter, in deze ftrcken , 8 greinen qutnine 11 grosfen , en

I once gele kina 5 grosfcn ; t greinen qutnine zijn al-

zoo in prijs ongeveer gelijk aan 2J oneen kina. Wan-
neer men nu ook,, als door malkander gerekend, kan

aannemen , dat 12 greinen quinine genoegzaam zijn ter

verdrijving ecner koorts , zoo Zijn de daarmede gepaard

gaande . onkosten van 30 grosfen nóg aanzienlijker, dan

waartoe de hiertoe noodige hoeveelheid kina ftijgt , het

zij dan,, dat het meer dan eens noodig werd de kina te

herhalen , hetgeen voorzeker zfeet dikwijls het geval is ,

en hetgeen bij. het gebruik der zwavelzure quinine iri

het geheel niet , of althans flc^thts in zeldzame gevallen

plaats vindt.

Als eindelijke flotfom (laat het derhalve vast , dat , de

overige minder beduidende voördeelen niet medegerekend,

het hoofdzakelijke voordeel der zwavelzure quinine bo-

ven de kina, in de tusfchenpoozende koorts, behalve

hare meer fpoedige eil bijna onfeilbare uitwerking, ook

nog daarin beltaat, dat zij van de bovengemelde^ on-

aangename bij-uitwerkingen grootendeels vrij is , vooral,

dat er , in dringende gevallen , gelijk in het algemeen ,

niet zoo naauwkeurig behoeft gelet te worden op den

toeftand der eerfle ^vegen en de krachten der fptfsyer"

tering^ en of de zieke het middel goed kunnen verdragen.

Daar echter , waar de geneesheer tevens de verjlerking

van het Ugchaamsgefel voor een* langeren tijd voorna-

melijk mede onder het oog tiioet houden , en als hoofd-

aan-
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aanwijzigin^ te gelijk niet mag voorbijzien , verdicitt de^

kinabast den voorrang; ten minfic moet hij onder deze

otnflandigheden ^ ais middel ter nahiur niet verzuimd

morden , daar de meermalen genoemde grondftof alleen

aan dit vereischte , om reeds vermelde redenen , niet vol-

komen voldoen kan.

Of de zwavelzure quinine in alle foorten van koortr

fen en in ieder ,ttjdperk derzclve kan worden aangewend:

daaromtrent heeft, zoo verre wij weten, de ondervinding

tot hiertoe nog niet volkomen beflist. Wat onze eigene

waarnemingen betreft , zoo hebben wij boven van onder^?

derfcheidene gevallen melding gemaakt, waar wij dit

praeparaat bij onderfcheidene teri?igachtigen , bijzonder

in het laatde tijdperk der ziekte , tot vermindering van

de hectifche koorts , en van het de lijders zoo zeer ver-

zwakkend zvvxcten , als ook bij onderfcheidene rheumati-

fche aandoeningen ^ vergezeld met koortfcn^ die den tiisr

feheupoozenden vorm hadden , met blijkbaar nut hebbea

aangewend. Bijaldien het derhalve geoorloofli ware ook

hier, volgens de analogie, een bcfluit op te maken, zop

zoude het bijna buiten allen twijfel fchijnen te zijn , dk
dit middel in alle foorten van koorts met nut kan woe-

den aangewend , waar het gebruik van è-tn koortsbaf^t

zelven met voordeel plaats vindt. Wanneer wij echt^-

integendeel bedenken , dat in nalatende koortfen {febres

Tcmittentes) die het karakter vin den typhus hebben;,

in rot- en zcnuwkoortfen , in de zoogenaamde legerkoort-

fen ,- enz., de kina in het algemeen fledits dan te pjis

I 2 komt

,
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komt , wanneer er groot gebrek aan vecrkraclu in de

fpiervezel aanwezig is , de vochten neiging hebben tot

eene rotachtige ontbinding , in welk geval de. kina als-

dan met vhigtig prikkelende middelen , als arnica , valeri-

aan, ferpentaria, sethers, enz., naar de verfchillende

omftandigheden, moet verbonden worden, en deze zoo

ook in galachtige en uitflagkoortfen flechts dan met nut

kan worden toegediend, wanneer zij de natuur van den

typhus hebben aangenomen, of in denzelven dreigen over

te gaan, waar derhalve niet zoo zeer hij uitjluiting of bij

uitftekendheid het koortsverdrijvend beginfel der kina,

als weleer de koortsbast in zijn geheel^ in aanmerking

komt, en (lechts als zoodanig werkend kan worden be-

fchouwd , terwijl de koorts zelve hier niet in hare zui-

vere gedaante , maar veeleer als een gevolg der , zoo

wel in de vegetative , als in de dierlijke , ffeer van het

organisme plaats hebbende wanorde verfchijnt , zoo zou-

den wij , bij deze vooronderftellingen , het voordeel van

het gebruik dezer grondllof hij voorkeur boven den ki-

nabast zoo al niet regtftreeks moeten ontkennen , dan

toch ten minde zeer in twijfel trekken , bijzonder ook,

daar hier de gevorderde duurzaamheid van het gebruik der

kina dikwijls langer is , dan bij de aanwending der qtd^

fitnc gefchikt is. Evenwel eenige waarnemingen pleiten

voor het goed gevolg van derzelver gebruik , ook in ge-

vallen van dezen aard. Behalve dupré wendde ook el-

LiOTSON dezelve in den typhus met blijkbaar nut aan.

Een arme lerlander , half verflijfd en druipend nat, werd,

den lo Junij, aan een zware typhcufc koorts lijdend, in

\ia St, ThomasAlosfitaal gcbragt. Nadat het met hem

tQt
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tot op het uiterftc was gekomcft , gaf hij hem alle (S

uren 3—5 greinen zwavelzure quinine^ Reeds den vol-

genden dag had er eene zigtbare beterfchap plaats en de

herflelling ging fpoedig voort. Toen men hem , onder ditz^

omdandigheden , verder geene geneesmiddelen meer gaf,

overviel hem fnel eene uitermate groote krachteloosheid;

hrj liet zijn' ftoelgang en water onbewust van zich loo»

pen , en begon te ijlen , doch zijn tong bleef zuiver en

vochtig. Men ging andermaal tot de quinine over; de

beterfchap ging thans niet fpoedig, doch van den eerftea

dag af, waarop men tot dit zout weder terugkeerde

,

hield ook de zwakte op toe te nemen; binnen 5 dagen

had hij blijkbaar in krachten toegenomen, en weldra

was hij volkomen herfleld (f).

Hoezeer nu, ten gevolge van een groot aantal ontwij-

felbare waarnemingen, de zwavelzure quinlnc als een

waar kooruverdrijvend middel moet worden aangezien ^

en in dit opzigt , waar het op het bedwingen van zuive-

re koortsaanvallen , met name echter van die met een'

tusfchenpoozenden vorm , aankomt , de koortsbast zelf

voor haar , in het algemeen , buiten twijfel moet onder-

doen : zoo vereischt zij toch bij haar gebruik , meer of

minder , alle die voorzorgen , en moeten , over het ge-

heel , alle die regelen worden in acht genomen , die bIJ

het gebruik der kina gevorderd worden. Men moet toch

wel onder het oog houden, dat die voorzorgen, waarvan

wij hier fpreken, niet uit hoofde der menigerlei aan de

ki-

Ct) Neue Satnmlung auferlefener Ahhandltitigen zum Gchraucke

pradifcher Aerzte, B. 7, ft. 3, f. 466, feq.

13
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Idna eigenaardige opaangenaoie bijvvcrkingcn , maar uit

hoofde yan de natuur der koorts zehe , niet verzuimd

moeten worden. In de eerfte plaats en bovenal mag men

daarom ook hier niet vergeten , dat men, bij de behande-

ling van zoodanige koortfen , op derzelver verwijderde

oorzaak moet zien, en deze, vooral wanneer zij hare

zitplaats in het ligchaam zelf heeft, allereerst uit den

weg geruimd moet worden , in zoo verre dit mogelijk is

,

met name op den toejland der zoogenaamde ecrjie 'we^

gen^ als de zoo menigvuldige bron van verwijderde

oorzaak der koorts, om de misfchien voorhanden zijn-

de faburra , door buikz uiverende middelen , bijzonder

door braakmiddelen, uit den weg te ruimen, waar-

op niet zelden de koorts zelve mede verdwijnt, hoezeer

onzuiverhedcn van dezen aard, gelijk wij boyen reeds

herinnerd hebben, zich in het algemeen beter met de

quinine ^ dan met den kinabast zelven, verdragen

en derhalve niet met dezelfde geltrengbeid behoeven in

aanmerking te worden genomen, bijaldien zij anders niet

(gelijk gezegd is) de verwijderde oorzaak der koorts

werkelijk in zich zelve bevatten , maar veeleer zich als

een gevolg derzehe vertoonen.

Even min komt ook de zwavelzure quinine ^ zoo als

ook de kina zelve , te pas gedurende den paroxysmus

der koorts , en mag niet eerder gegeven worden , voor

dat de crifis geëindigd is. Wij hebben ccn geval waar-

genomen, waai' de geneesheer meende , bij het toedienen

der quininc in eene andercndaagfclie kourts, van dezen

regel te kunnen aRvijki-n, hetgeen echter ten gevolge had,

dat de lijder het . middel weder uitbraakte en uitermate

zwak werd.

Ouk
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Ook yerpoppïngcn en " ophoopingen in de bni](Sin§e-

wandcn moeten vooraf worden uit den weg geruimd,

ten xij dat ès^zt gedurende het beloop eener tusfchea*

poozendc koorts daardoor ontflaan Waren , dat deze tè

laat bellrcden en de lijder verzuimd geworden is. ïa

zoodanig geval is, volgens de ondervinding der genees*

heérch , de kinabast het voornaamfte middel , en hoogst

waarfcliijnlijk zal ook de quinhi^ , onder deze omftandig*

heden, liörcn cücnst niet weigeren. Zoogenaamde oplos^

fcnde middelen vermogen in dit geval weinig of niets

tegen dergelijke ophoopingen.

Hoezeer nu ook alle deze voorzorgen niet met de-

zelfde zorgvuldigheid bij het gebruik der zwavelzure

quinhw , als bij dat der kina , Ichijnen te behoeven m
acht genomen te worden, dewijl het nadeel van het g-e-

bniik der kina in zoodanige gevallen voornamelijk van

derzelver overige befraiiddeclen , die in de quininc ont-

breken, mede 4'hijnt af te hangen: zoo moet nogtans

de geneesheer, wien het meer om het ware heil zijner

zieken , dan om een' voorbijgaanden naam , te doen is ,

ook bij het gebruik der quininc^ den ftelregel nooit uit

het oog verliezen , dat cene te vroegtijdige ondcrdruh-

king der koorts^ zonder genoegzame voorbereiding €n

opruiming der verwtjderde oorzaak ^ door welk ^middd

dan ook , zejden op den duur ongeflraft blijft. Want

flcchts de koorts als zooda?2ig , wanneer dit ziekelijk

verfchijnfel in het organisme van den lijder , als het wa-

re , te huis behoorend en bij denzelven eene gewoonte

geworden is , en door geenc verder te ontdekkene , ftof-

felijke , inwendige oorzaak wordt onderhouden , , is ge-

fchikt
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fchikt om dadelijk onderdrukt te worden ; doch deze be-

moeijing der natuur , zoo lang zij als critisch verfchijnt

,

en in den kring van het dierlijk ftclfel , als eene nood-

wendig gewordene werkzaamheid, intast, tegen te wer-

ken, heet de koarts flechts tot zwijgen te bren-

gen, maar het zaad te ftrooijen tot ontwikkeling van

kwalen, die den lijder vroeg of laat in de armen des

doods overleveren.

üii het Hoogduitsch vertaald»
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JJc Schrijver dezer yerhandeling ^ fchoon zeer ge-

negen^ den voorraad zijner federt lang verzamelde

waarf2emi?2gen en navorfchingen^ betrefende de in-

landfche dieren , der Zesde Linnaaanfchc afdee-

Jing ^ bij deze gelegenheid^ tot de beanty^oording

der voorgefteldc vrage te doen dienen , werd echter

daarvan federt eenen geruimen tijd terug gehouden ,

zoo door het inzien niet alleen der fchier onoverkojne'-

lijke bezwaren^ aan zulk eene onderneming eigen ^

(vooral bij den tegenwoordigen ftaat van dit , wel zeer

bewerkt , doch ook tevens nog , als het ware , pas ont*

gonnen en zeer vermoeijelijkt gedeelte der Dierkunde^

^

maar inzonderheid ook door de meening ^ dat het aan'-

tal van fommige , door eigene ondervinding voor in^

landsch erkende , dierfoorten , tot de bedoelde afdee-

deeling behoorende , naar gelang van den grooten

drom der waarfchijnlijk ook in Nederland aanwezige ,

te gering ^ en daardoor ongenoegzaam zijn zoude ,

om aan het door de vraag bedoelde oogmerk te kunnen

voldoen; toen een nader inzien en ruimer genomen in»

zag e omtrent de wijze van voorjlelling der wel waar-

fchijnlijk hier te lande aanwezige , doch tot heden

door eigene waarneming als zoodanig nog niet erken-

de voorwerpen^ hem bejluiten deed het bedrag van

eigene waarnemingen en navorfchingen mst die van

andere algememcen bekende en beroemde Natuuronder-

zoekers tot een geheel te zamen te brengen en ter be--

antwoording van het belangrijk voor/lel^ naar het

A 2 al"
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algemeen goedgekeurd voorbeeld der reeds hekroorJe

en uitgegevene' verhatidelingcn^ te bearbeiden ^ en al-

leenlijk als eene misfchien gewaagde^ doch altijd wel

gemeende poging , ter voldoening aan een loffelijk en

zeer gewigtig oogmerk der achtbare Maatfchappi;\

'welke dezelve heeft voorgefield ^ aan te bieden^ terwijl

men voorts gemeend heeft te moeten berigten :

Eerftelijk. Dat , gelijk zoo veel mogelijk , aan de

hoofdvereischten^ door de Maatfchappij tot de inrig-

ting der Fauna Belgrca gevorderd ^ Jliptelijk voldaan

is , ook de wijze van bewerking naar de reeds uitge-

gevene ftukken , dit onderwerp betreffende , volkomen

is gevolgd geworden.

Ten tweede. Dat de toelichting van de befchrijving

'der voorwerpen tot iedere onderafdeeling (jdie name-

lijk der Anhnalia intestina , Mollusca , Testacea en

Zoopliyta als der Infufbria), die afbeeldingen voorna-

meiijk zijn aangehaald ^ welke algemeen voor de naauw-

keurigfte in ieder vak worden gehouden^ en welke met

de befchri/vingen der beste waarnemers en zooveel

doenlijk ook met eigene hefchouwing en vergelijking

naar de levende voorwerpen overeenkwamen^ zoodat

bij de Intestina en Testacea , behalve die van goeze ,

BLOCH, MARTINI en anderen ^ ook zelfs de voortreffelijke

afbeeldingen van bremsers ^« aüdebardde ferussac's

prachtigen arbeid {voor zoo verre derzelver uitgaven

dit heeft toegelaten) fteeds zijn aangehaald'^ terwijl^ bij

het opmaken der befchrijvingen , la marck's Histoire

Nat. des animaux sans vertèbres , doch voor allen rudol-

PHi's meesterwerken tot beftendige gidfen gediend hebben^

zonder de altoos klasftfche gedenkftukken van de hoogst-

verdienpelijke hefchrijvers der overige onderafdcelingen

van
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van LiNNiEUS laatfie Dicrklasfe , inzonderheid \an

o. F. MULLKR , ESPER , WARTINI , CHEMNfTZ , SCHROE-

DER en vele anderen meer ^ ongeraadpleegd u hebben

laten liggen.

Ten derde. Dat. overal^ waar er Jlechts rede 'was^

vm %vegens de zekerheid van de vfare en beftendigc in-

vfoning van fommige Dierfoorten eenigermaU te t'ivij'

felen^ dezelve in de Naamlijst niet zijn opgenomen y

doch evenwel als twijfelachtig , op ecne afzonderlijke

lijst y zijn aangefchreven , 'welke achter deze verhan-r

deling gevonden wordt ; en door welke men vertrouwt ^

aan ieder bevorderaar der Nederlandfche natuurken-

nis eene wezenlijke dienst bewezen te hebben , die in

het vervolg mogt genegen zijn , ter verrijking der Ne-

derlandfche Fauna het zijne bij te dragen.

Ten vierde. Dat hij de Testacea het dier ^ opzette^

lijk daarom , alleenlijk niet het eerst genoemd is , ten

einde de dadelijke onderkenning der voorwerpen en het

gebruik der befchrijving ^ daardoor voor den minder

geoefendcn gemakkelijk te maken ; gelijk ook dat het

aantreffen van een gewoon vraagteeken gefchikt is , ter

aanduiding van onzekerheid ^ omtrent het aanhalen

van fommige fchrijvers ; gelijk ook dat me?z op het

gezag van rudolphi , nu en dan eenige foorten tot

ééne enkele heeft vereenigd^ 'welke gewoonlijk voor ver^

fchillende zijn opgegeven.

Ten vijfde. Dat men opzettelijk de Nederduitfche

benaming (Jioe onwelluidend dan ook') liever naar de

ware beteekenis der Latijnfche Systematifche heeft ver--

taald ^ dan of te langwijlig^ of geheel onverjlaanhaar

ie worden ; gelijk ook eindelijk , dat men voor de te

groote uitvoerigheid der hefchrijving ^ van eenige wei-

A 3 m-
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nigc bijzonder belangrijke voorwerpen , even als voor

de misfchien te veelvuldige aanhalingen van Schrijd

ven , gelijk ook nog voor vele anderen onvolkomenhe'

den , zoo om de moeijelijkhetd der bewerking ah om

den grooten omvang des onderwerp , op de billijke ver--

fchooning en toegevendheid van ieder redelijken en

goedwilligen lezer ^ wien dit gefchrift zal onder het

oog komen t zich gerustelijk verlaten durft*

Eindelijk. Betuigt de Schrijver zich^ voor dezen

zijnen arbeid^ ten volle te zullen beloond rekenen

^

indien de Hollandfche Maatfchappij denzelven zoude

mogen aanmerken , als eene niet geheel nuttelooze pO'^

ging ter bevordering van dit thans zoo algemeen be^

oefend gedeelte der Natuur-Gefchiedenis , terwijl hij

het zich tot eene wezenlijke voldoening rekenen zoude ^

indien het lot dezer Verhandeling ^ ter voltooi/ing van

den eerften aanleg .^
voor eene Nederlandfche Fauna,

aan het voorname oogmerk mogte beantwoorden , het"

welk hem vooral^ ja alleenlijk tot het ondernemen van

den niet geringen ^ daaraan befleden arbeid ^ heeft

kunnen aanzetten en overhalen^ en hetwelk hij niet

krachtiger en niet meer overeenkomfiig de waarheid

en zijne opregte innige meening weet uit te drukken,

dan door het wel oude , doch altoos , en ook voor hem

volkomen ware en toepasfelijke

:

Quatenus nobis denegatiir diu vivere ,

Kelincjuamus aliquid ,
quo nos vixisse testemur.

NAAM'»
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Het lijf naakt , effen en zonder ledematen,

CCLXXVI. DE MADE of SPOELWORM.

GeflachtS'Kenteeken. Het lijf, naar beide einden in

dikte afnemende , veerkrachtig ; de kop met drie klepjes

voorzien ; de ftaart (lomp of elsvormig ; de ingewanden

door de huid heen zigtbaar.

I, Asc, , Vermicuïaris, Linn, Spec, i , p. 3029.

C. A. RUDOLPHi. Entozoorum feve ycrmium intestina-

lium Historm Naturalis , Vol. 11, pars, i , p. 152.

RuD. , Entozoorum Synopfis ^ Berol. 18 19, p. 44,
No. 31. J. B. LAMARCK, Hist. Nat, des animaux

sansvertèbres^ T. 3, p. 214, No. i. Oxyurus^ Ver^

micularis, Goeze , Verfuch einer Naturgefchichte der

Eingeweidewtirmer ^ A**. 1782, p. 105, T. 5, f.

1—^4. M. VAN PHELSüM , Natuurkundige Ferhande-

ling over de y/ormen enz. A^. 1763. p. 99 en 293,

A 4 T.
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T. I , f. 3-—II, en T. 2, f. 1—3. De Aarsmade,

Lc Strongh the Roiwdworm . Der Mastwurm,
Springwurm,

Kenteeken. De kop (lomp, met drie zeer kleine

klepjes; het rolronde lijf verdunt zich naar de beide

einden; de Itaart eindigt in eene elsvormige bijna regte

punt. Lengte van 4 tot 5 lijnen; wit van kleur.

Woonplaats. Menigvuldig in den endeldarm der kin^

deren, foms ook wel bij bejaarden, en in andere deelcn

van de darmbuis,

2, Asc. Lumhricoides, Linn, Sfec, c , p. 3029,

Ej. ASC. Equi. Linn, Spec» 23, et asc. Suis. Linn^

Spec. 24, p. 3032. RuD. II, pars. ima, p. 124,

Synops. , p. 37, No. i. Br^mser , Iconcs Helmin-

thum Systema^ rudolphi, Entozoologicum illustrantes

^

T. 4, f. 10, II. Redi , De Animalculis vivis qua&

in carporihus animalium vivaru?n reperiuntur ^ Amfl:.

1708, p. 49, T. 10, f. 1—^4. GoEZE , p. 6$. Asc,

Hominum. De Spoelworm, Menfchenworni. Vascarif

d". ombrical^ Tht round Guhworm» Der gemeine

Spiihlwurm.

Janm. In zijne bovenaangeliaaldc werken heeft ru»

DOÏ.PIH deze drie foorten van linn. tot cene fuort ge-

bragt, onder den naam van Jsc, Lumhricoides,

Kent. De kop ingefneden en als met drie klepjes, die

zich openen en fluiten , waarvan er twee beneden en

een boven aan denzelven gelegen zijn ; de mond ligt

vooraan in het midden van den kop; de fl:aart naar het

tnnde {lompachtig is nogtans zeer dun. Lengte van 6

diiim.tf)t een voet; du klfur doorgaans vvitachtig,

U^i'QnpU
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iroonpL en vocdf, In de dunne darmen van den

niensch, der runderen, van het paard, van den ezel en

het zwijn.

3. Asc. Carm. L, Sp, 6, p. 3030. RuD. Il, pars.

ima, p. 138. Asc. Marginata. Je. helminth ,

T. 4, f. 21. Lamarck III, p. 208, No. 4. Asc.

Marginata. Redi , p. 195, T. 17, f. 3. Goeze ,

p. 84. Werner 5 Vcrmium in intcstinalium prafer-

tim tania humana brevis expofitio ^ A^. 1782. Con-^

tinuatio I, p. 11 , T. 9 , f. 38—40, humbricus ca^

nis* De gezoomde Spoelworm.

Kent. De kop platachtig , met drie zeer kleine klep-

jes; het fpilrond lijf wordt naar de beide einden dun-

ner ; de (laart is kort en (tompachtig ; de zijde-vleugcls

(^Membrana laterales) zijn digt aan den kop , en in het

midden langs de zijden van het lijf het breedst en wor-

den van daar allengs fmaller. Lengte 2—7 duim. Wit

of wel graauwachtig bruin van kleur.

Woonpl. Menigvuldig in de dunne darmen van den

hond, in welke zij in een gerold liggen.

4. Asc. Visceralis. L. Sp. 7, p. 3031, Rud. Il,

pars. ima, p. 210, T. 2, f. i—4, Syn. p. 31 et

260. Strongylus, Gigas. Lamarck III , p. 204 ,

No. 3. Strong. , Gigas. Redi
, p. 40 , T. 8 , f.

1--4. Palias Spicil Fase. XIV, p. 39. De Rcusacli-

tJge Spoelworm.

Kent. Het mannetje is niet zoo lang als het wijf-

je 5 het lijf wordt door ringswijze vezelen als ver-

deeld , over de lengte is het met 8 (Irepen geteekend

;

|#de kop heeft de rondte van eene fchijfj in zijn midden

A 5 ligt
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ügt de mond, die met zes tepeltjes omzet is; de ftaart

is aan de punt eenigerraate gebogen en eindigt in eene

blaas. Lengte van 5 duim tot een voet. Rudolphi

heeft er- gezien van 3 voet lang en a lijnen dik. De

meesten zijn bloedkleurig , in wijngeest worden zij bruin

,

grijs en fomtijds zeer wit.

WoonpL In de nieren van den mensch, van den

hond, ftier , vos en van het paard.

5. Asc. Vulpis. L, Sp. 9, p. 303^« ^^^' II, pars.

ima,
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Kent. De kop met drie zeer kleine klepjes ; het

lijf verdunt naar de beide einden ; de vleugels van den

kop af langs de zijden half eirond ; de Haart is bij het

mannetje korter en puntiger dan bij het wijfje. Lengte

van i| tot 6 duim ; duji en wit van kleur.

WoonpU In menigte in de dunne darmen van de

huiskat,

7. Asc. Cati. L, Sp. 13, p, 3031. Rud. IÏ, pars*

ima, p. 236, iSj/% p. 36, n. 23. Strongylus,

tub(zformis. Zeder , Erster nachtrag zur Naturge-

fchichte der Eingeweidewurmer von j. a. e. goeze
j^

i8oo], 4^. , p. "j^. Naturgefch , der Eingey/et^

de wurmer ^ 1803, p. 91 , T. 2 , f. 4, 5, De buis-

achtige Spoelworm.

Kent. De kop als geknot; de lip van den mond

vierkantig; het lijf naar de beide einden verdund, doch

neemt bij de buisvormige beurs , die aan het uiterfte

eind geplaatst is , wederom in dikte toe ; deze is bij het

mannetje kegelvormig, doch bij het wijfje puntig. Het

eerfie is drie, het andere vier lijnen lang; de kop wit;

het lijf aschgraauwachtig.

Woonpl. In den twaalfvingerigen darm van de

huiskat.

8. Asc. Talpae, L. Sp. 19, p. 3032. Rud, 11, pars,

ima, p. 193. Asc. Strumofa, Syn. p. 24 et 24.1.

Spiroptera firuinofa, Goeze , p. '^^, Zeder, Na-
tiirg, , p. 106 , No. 14. FüSARiA , Convoluta. Fro-

Ï.1CH , im Naturf. , 25 St. , p. 82 , T. 3 , f. 15.

A.*^c. Strumofa, De klierachtige Spoelworm. 'r

Kent, De kop flomp , met drie klepjes , die fomtijds

moei-
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moeijelijk te ontdekken zijn; in de buiging van den hals

een knobbeltje; het lijf neemt aan beide zijden, inzon-

derheid naar voren , in dikte af; de (lompe (taart is op-

gerold en bij het mannetje dunner. Lengte, omtrent

1 duim en wit van kleur.

Woonph In menigte in de maag van den mol.

9. Asc. Muris» L, Sp. 20, p. 3032. Rud. II
,
/<7rj

.

inia, p. 170. Asc, Ohtufa ^ Syn. p. 27 , No. 22,

Spiroptera obtufa. Je. helmintii , T. II , f, 19—24.

^piroptcra ohtufa, Goeze , p. 86. Asc. Terete.

Werner, Brevis expofttio, CofiÜJiuatio l ^ p. 10,

T. 8 , f. 1—7. LuMBR , Mtiris. Zeder , Naiurg,

p. 106, N^. 15. FusARiA, Muris, Frolich , im

Naturf, , 25 St. , p. 88. Asc. Obiufa. De (tompe

Spoelvvorm.

Kent, De kop ftomp , met 3 kegelvorme klepjes be-

zet ; het lijf loopt naar voren zeer fpits uit ; het ftaart-

einde (lomp en bijna gelijk van breedte. Lengte van

9 lijnen tot 2 J duim , de kleur wit.

WoonpL In de maag der muis (J^urh musciiH,')

10. Asc. Vituli. L. Sp, 22 , p. 3032. Rud. Il

,

pars. ima , p. 245. Strongylus, Vitulorum ^ Syn,

p. 37, No. 34. Goeze, p. 91 , T. 2 , f. 7. Asc.

Fillformis cauda rotunclata, Zeder , Naturg, , p.

117, No. 60. FusARiA , Vituli, P. camper, Schrif-

ten (VBerl, Gefells Naturf, fr, i ^ B. , p. 117. De

Kal fs-fpoelworm.

Kent. De kop is met drie knopjes , die er als alge-

fleteu uitzien , bezet ; het lijf naar beide einden in dikte

af'
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afnemende; de (hart elsvormig. Lengte 1—2 duim,

dun en wit van kleur.

tVootiph \ïi de luchtpijp en de longen (Trachia et

broncJi) der kalveren.

11. Asc. Albicilla, L, Sp. 27 et asc. MilvL L,Sp»

29, p. 3032, beide tot eene foort vereenigd door rud.

II, pars, ima, p. 143 et 373, Syn, p. 42, No. 24

et p. (iS^ , No. 35. Asc. Deprcsfa, Goeze , p.

85. Asc. Teres milvi. Zeder , Nachtrag, , p. 37.

FusARiA , Deprcsfa, Naturg,, p. 103, No. 5.

Fus , Deprcsfa^ p. iio, No. 32. Fus, Spirali, De

platachtige Spoelworm.

Kent, De kop met gefpleten klepjes bezet ; van on-

deren plat ; van boven bol ; het rolronde lijf neemt naar

de beide einde in dikte af; de (taart gefpleten , zeer

kort, zwaardvormig, puntig en van onderen bol. Leng-

te 14 lijnen.

Woonpl, In den kuikendief {Falc, milv,^ van 3—

5

duim lang.

12. Asc. Cornicis, L, Sp, 32, p. 3033. Rud. H,

pars, ima, p. 196, Syti, p. 54, N, 84. Goeze,

p. 75. Asc. Teres, Zeder, Naturg, ^ p. 118, No.

64. FusARiA, Cornicis, De Bontekraai's Spoelworm.

Kent, De kop ftomp; de hals aan zijn begin een

weinig dikker ; het lijf naar beide einden gelijkelijk in

idikte afiiemende ; de (taart eenigermate (tompachtig.

Lengte van i—3 dnim, wit van kleur.

WoonpU In de maag en dunne darmen van de bonte

kraai.

13.
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,

13. Asc. Cygni, L. Sj>. 34, p. 3033. RuD. ïï,

pars, ima 5 p. 71, Sytt, p. 10, No. 47. Filaria ,

Cygni. Redi , Anim^ v/V. p. 215. Zeder, Naturg,^

p. 1 19, No. 66. FüSARiA, cj'^/?i. De Zwaan's Spoelvvorm,

Kent. Wit , zeer dun , en ruim vier duim lang.

WoonpL In de darmen van de zwaan.

14. Asc. Lari, L. Sp, 37, p. 3033. RuD. II ,

pars. ima , p. 198, Syn. p. 5$^ No. 98. Zeder,

Naturg. ^ p. 119, No. 68. Fusaria , Lari, Bloch,

in Eefch. der BerL Gefellsch ^ N. F. 4^ p. 552.

Asc. Lumbricoides, Spoelworm van de grijze meeuw.

Kent. Naar voren rond; naar achteren platachtig

breed ; bij het gevoel zacht , flaauw rood , en 4—6
duim lang. Zij zijn levendbarend.

WoonpU In de darmen van de grijze meeuw (JL,arus

canis^^ ook in de wilde eend (^Anas boschas.)

15. Asc. Columba. L. Sp. 46, p. 3034. Rud. II.

pars. ima. p. 158, t. i, f. 14—16. Syn. p. 45,
No. 35. Asc. Maculofa ie. helminth. t. 4 , f. 25—
118. Goeze 5 Naturgefch. p. 84 , t. i, f. 6. Zeder*

Naturgefch, p. 109 , No. 26. Fusar. Maculofa. De

gevlakte Spoelworm.

Kent. De kop is met drie klepjes omzet, de lang-

werpig ronde vleugels verdwijnen allengs langs de zijden

van het lijf, dat naar de beide einden wel dunner

wordt, doch van voren dikker blijft en in het midden

gekerfd is ; de ftaart is in de beide gellachten flomp,

kort en dun. Lengte i-—2 duim, de kleur wit.

Woonpl. In de dunne darmen van de tamme duif.

16. Asc. Alaudae. L. Sp. 47, p. 3034. Rud. II.

pars.
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pars. ima. p. 72. Filaria Alauda, Syn, p. 4, No.

5. Filaria Unguiculata, Goeze, Naturg, p. 125.

GoRDius. Zeder 5 Naturg. p. 39. //V^/-. Alauda.

De Leeuwrik's Spoelworm.

A"^;?^. De kop is van den ftaart naauwelijks te onr

derfcheiden. De lengte bedraagt 4 duim, de kleur is grijs.

WoonpL In de nieren en de lever van de akker-

leeuwerik QAlauda arvensls,)

17. Asc. Sturni. L, Sp, 48, p, 3034. Rud. II.

parsx ima. p. 146. Syn, p. 43, No. 26. Asc. CVd-

f7^/^. GoEZE Naturg. p. 86. Zeder Nachtrag,

p. 40. FusARiA Crcnata, Naturg. p. 104

,

No, 8, FüS. Cr^/7. De gekerfde Spoelworm.

JT^;?/. De kop van boven bol opgezet, van onderen

platachtig ; het lijf rolrond , naar de beide einden , in

dikte evenmatig afnemende ; de kop en het lijf gekerfd ;

de (taart puntig. Lengte 2—4 duim, wit van kleur.

WoonpL In de darmen van de gemeenc fprceuw

(Sturnus vulgaris') vrij menigvuldig.

18. Asc. Turdi. L, Sp, 49 , p. 3034. Rud, IL

pars, ima. p. 191. Asc. Lancea Syn, p. 42, No,

25. Asc. Enficaudata, Goeze , p, y^. Zeder

Nachtrag» p. 60. Fus. Lancea, Naturg, p.

39. Fus. Lam, De Spoelworm van de Lijster.

Kent. De kop driekleppig; het lijf neemt naar het

vooreind in dikte meer af dan naar achteren ; de flaart

wordt bij het mannetje fchielijk dunner en is rond en

puntig; bij het wijfje dikker, langer en bijna flomp.

Lengte iJ—3 duim , dikachtig en wit van kleur. ',

I i\
Woonpl,



ï6 NAAMLIJST van WORMEM,

WoonpL In de groote graaiivv^e vcldlijster en in de

kopervvick (^Furdus Pilaris et iliacuu')

19. Asc. Bufonis, L, Sp, 5c. p. 3035. Rud. IL

pars, inia. p. 165. Syti. p. 47, No. 43, Mant, p.

283, No. 43. Asc. Brevicaudata, Goeze Naturg,

P' 435» t' 35» L 7—io« Zeder Nachtrag, p. 166,

t. 5, f. I— 16. Füs. Brevicauda, Naturg. p.

113, No. 44. Fus. Brevic. De kortltaartige Spoelworm.

Kent. De kop klein en driekleppig ; het bijna gelijk

dikke lijf verdikt zich ecnigermate iiaar achteren; de

flompe (laarc is aan het eind een weinig gebogen , ge-

korven, met een knobbeltje bezet, en loopt in eene

Icherpe punt uit/ Lengte 2—^4 lijnen, de kleur is Wit.

ïVoonpI. In de darmen van de padde.

Asc. Pulmonalis. L. Sp, 53 , p. 3035. Asc. Tra^

chealis. L. Sp. SS'> P- 3035- Asc. Dyspmos. L. Sp.

58 , p. 3035. Asc. Infoons. L. Sp, $^ , p, 3050.

Rud. H, pars. ima. p. 147. Syn. p. 43, No. 28.

Mant. p. 279 , Nov 28. Asc. Nigrovenofa. Goeze.

Naturg. p. 95, T. 5, f. 6—17. Asc. Filiformis^ cau^

da rotundata hufonem et p. 97, T. 2, f. 8. Asc.

Suhulata hufonum. Zeder. Nachtrag, p. 48 , T. 6 ,

f. 5_-7. Naturg. p. 105, No. 12. Fus. Ni-

grov, Swamrierdam. BibL Nat. p. 803, 804. De

zvvartgeaderde Spoelworm.

De bovenftaande vier foorten door gmelin in het Litu

naeaanfche Systema gevoegd, zijn door rudolphi ver-

eenigd , onder den naam : 20. asc. nigrovenofa..

Kent, De kop is met drie kleine klepjes omzet, 6\q

dikwijls zigtbaar zijn , doch meest tijds bij de beweging

van
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van het diertje voor het gezigt verdwijnen ; het lijf, dat

overal rond is , verdunt zich naar de beide einden ; de

ftaart is bij het mannetje korter , puntig en flaauw ge-

bogen , bij liet wijfje langer , verdund , en aan het eind

ftonipachtig omgebogen. Lengte van 3—6 lijnen , de

kleur grijs , met eenc overlangfche bruine ftreep , die

fomtijds geheel zwartachtig is.

WoonpU In de longen van den bruinen landkikvorsch

(Jlana temporaria) ; in de pad (i^. Bufó) ; in de vuur-

pad (ü. Bombina')^ zeldzaam in den| groenen waterkik-

vorsch (^K^ Escuhntay^ fom wijlen vindt men die ook

in de longen van de breekbare Hang (^Anguis fragilis,^

21. Asc. Rana, L. Sp. 56, p. 3035. RuD. II,

pars, ima. p. 136. Syn» p. 40, 14. Asc. Acumina^

ta. GoEZE Naturg, p. 100 , T. 4 , f. 4—9. Asc,

Subulata* Zeder Nachtrag, p. 47. Fus. Acuminata*

Naturg, p. 105, No. 11 , id. — De fcherpge-

punte Spoelworm.

Kent, De kop (lomp , met drie zigtbare vleezige

tepeltjes^ het naar de beide einden in dikte afnemend

lijf, is met eene fijne zijllreep geteekend ; de (lompe

Haart is met eene lange fcherpe punt gewapend, die bij

het mannetje regt, doch bij het wijfje gebogen is.

Lengte 4—6 lijnen, dun en wit van kleur; het wijfje

is eens zoo lang en levendbarend.

ïVoonpL In den middelden darm van den bruinen

landkikvorsch {K. Temporaria) en van den boomkik-

vorsch (/l. Arborca,)

21. Asc. Manna, L, Sp, 61 , p. 3035. Rud. II;

pars, ima. p. 74. Syn, p. lo , No. 52, Mant:fzi8 ^

B No.
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No. 52. FilarU Plscium, Zeder NaPurg, p. 121 #

No. 76. FüSARiA Marina, Houttuin Nat. Hist*

j D. 14 Sf. p. ap , T. 107 , f. a, 3. Gordius Ma^

tinus. Leeuwenhoek Ontledingen en Ontdekkingen^

brief, 25 April 1679 , werken i D. p* 5 «n 6. De

Zeidraadworm*

Kent. De kop afgeftofiipt; de mond glad; het lijf

van gelijkmatige dikte , wordt naar den ftaart dunner

;

de kleur is zuiver wit; in de volwassene fchijnen eenige

heldere korreltjes door; het achterlle gedeelte is minder

doorfchijnend. Lengte van 10 lijnen tot i| duim , en

omtrent f van ecne lijn dik.

Wmn^L Menigvuldig in de lever van den kabeljaauvv

en fchelvisch.

123. Asc. Rhomhi. L* Sp, 6^, p. 3036. Ruö. TI,

^an. ima. p. 182. Spi, p, 51, No. 62. Asc. Acu^

ia. Zeder Naturg. p. 121, No. 77. Pusar. Khom^

bi. O. F. MULLER Schr. der ÈerL Naturf,fr,^, 21'^^

Asc. Khombi, De Griet's Spoehvorm.

Kent, Een (lompe kop , die met kleine knopjes es

met drie eenigzins grootere rondachtige klepjes omzet is;

"het lijf neemt naar de beide einden , doch naar voren

veel meer in dikte af; de flaart is l!omp en eindigt in

eene fcherpe punt* Lengte, omtrent 2§ duim; de kleur

roodachti|j of eenigzins bruin.

WoonpL In de griet QPleuron. rho?nb,^

24. Asc. Percae. L, Sp. 64 , p. 303<S. Rijd. XT ,

pars. ima. p. 173. Sy-th p. 49, No. 55. Asc. Tn/n-

catulok GoKZE Naturg, p, 90, Asc. Acus. Ze-

DER
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toÊR Naturg. p^ 122, No. 78. Fusar Perca.. De

Naaldworni.

Kent. De mond ligt in het midden van den blooten

en als afgeknotten kop , het rolronde lijf wordt voor»

waarts dunner , en naar achteren dikker ; de punt van

den Haart is zeer kort , dun en ftompk Lengte , om-

trent I duim ; dikte als een naald ; de kleur is wit , met

bruinachtig rood gemengd.

WoonpL In de darmen van den baars.

25. Asc. Jcus. L* Sp. 71 , P» 3037- RüD. ïl ^

pars, ima. p. 149. Syn^ p. 43, No. 29^ Asc. Acus*

GoETZE Naturg, p. 90. Zeder Nachtrag, p. 39,

FüSAR. Acus^ ^— Naturg, p, 104 , No. 7 , T. 2 ,

f. I— 3. Füs, /ïctis, Bloch in Befchaft ^ der BcrL

Naturf. fr, IV B. p. 544. Asc. Acus^

Kent* De klepjes aan den (lompen kop ^Ijti middel-

tnatig van grootte; bij de mannetjes en de kleinere

Voorwerpen, wordt het lijf naar de beide einden even*

•matig dunner , in de grootere , verdikt het naar aóhteren

,

gelijk ook bij dezen , het voor en achtereinde van onde-

ren platachtig, en bij genen de ftaart en het lijf rokond

2ijn. Lengte van 1^2 duim ) wit van kleur*

IVoonpL Menigvuldig in de ingewanden Van den

fnoek 5 in de buikholte van de geep (^Esox beknep
,

komt hij ook nu en dan voor.

26. Asc. Hakcis. L, Sp. 72, p. 3037. RuD. tt,

pafs, ima. p. 61. Syn. p. 6, No. 13* Filaria

Capfularia. Zeder Nachtrag, p. 13, T» i, f. i—6.

Capsularia Halecis, Naturg, p, 56 , T. i ,

Ba f.

\
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,

f. 7— 10. Bloch Ahharullimg. p. 33, T. 8, f. 7

—

to,

GoRDius Uarengum, De fpocUvorm van den haring.

Kent. Het lijf is naar voren een weinig verdund

,

maar voor het overig gelijk van dikte ; de ronde en ge-

zoomde mond vertoont zich bij doode voorwerpen als

met knobbeltjes bezet ; de ftaart (lomp met eene tepel-

vormige korte punt. Lengte \ duim ; dikte als een'

middelmatigen draad, de kleur wit.

WoonpL Tusfchen de ingewanden van den haring of

zoogenaamden verfchen bokking , dikwijls zeer menig-

vuldig.

27. Asc. Golnonis, L, Sp, 74 , p. 3037. Rüd. II ,

pars, ima. p. 60. iSj//. p, 5 , No. 1? et Mant, p.

213, No. 12. FiLAR. Ovata, Goeze Natf/rg, p.

126 , T. 8 , f. I—i» Gordius, Zrder Natiirg, p. 36.

FiL. Ovata et p. 124. Fus. Gobionis, De eironde

Spoelworm.

KcJit, Het lijf meest overal even dik, alleenlijk is

het digt aan den kop een weinig dunner ; het eind van

den (taart is rondachtig en gezoomd. Lengte 2—4 duim.

Woonpl, Rondom en tusfchen de lever van den gron-

del (CYPRINUS gobio,^

28. Asc. Lumbrici, L, Sp, 78, p. 3037. Rcd. II,

pars, 2 da. p. 288. Lümiuuc. Tcrresiris, Goeze

Naturg, p. 110, T. 4, f. 10. Asc. Minatisfima mi^

croscopica, Zeder Naturg, p. 125, No. 90. Füsa-

RTA Lumbrici, Het kleinlle Spoelwormpje.

Kent, De kop met een gedeelte van het voorlijf is

overlangs gefpleten , de knobbeltjes , die goeze aan den

mond ontdekte , heeft rudolphi aan zijn voorwerpen

niet
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niet kunnen zien. Het ronde lijf, dat aan het vooreinde

ftonipis, wordt naar achteren dunner, en eindigt in ecne

clsvoniiige punt. Twee rijen donkere (lipjes, binnen in

het lijf gelegen , fchijnen door de huid heen. Voor het

bloote oog is dit wormpje onzigtbaar.

IVoonpl, Onder de huid , en in de vochten van den

aard- of pierworm.

Aanm, IIüdolphi heeft opgemerkt , dat dit wormpje

geen ascaris is , maar eerder tot de infiiforia behooren

,

en met de vibrio veel overeenkomst hebben zoude.

DE PLATKOPVVORM , X^"^ BORSTELSTAART-
VVORM. (TKICHOCEPIIJLUS,)

GcflachtS'kent, Het lijf rolrond 5 het voorfte deel haar-

voriïiig ; de opening van den mond heeft de gedaante

van eenen ronden kring.

I. Trichocephalüs Hominis, L, Sp, i , p. 3038.

RuD. II, pars, ima. p. 88. Syn, p. 16, No. i.

Trich. Dispar, La marck , H. N. III, p. 212,

No, I. GoEZE Naturg. p. 112, T. 6, f. i—5.

Zeder Naturg. p. 69. Mastigodes liominis. Wer-
NER Brevis cxpofitio ^ p. 84 , T. 6, f. 138— 143. Asc.

Trichiura, (Mas.) De menfchen Piatkopworm,

Kent, De rondaclitig , eenigermate fpitfe , kop is van

achteren een weinig dikker , zeer klein en niet duidelijk

te onderfcheiden; de mond ligt van voren 5 het haar-

vormig gedeelte van het lijf is overdwars geilreept.

Lengte \ \—2 duim , waarvan het haarvormig gedeelte

I van de lengte uitmaakt ; de dikte bedraagt omtrent |

van een lijn. De kleur is of doorlchijncnd wit, of rood-

achiig en fomtijds bruin.

B 3 IVooti"
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WoonpL In de dikke darmen , en voornamelijk in den

blinden darm van den mensch. Zeldzaam komt hij in de

dunne darmen voor.

2. Trich. Equin L. Sp, 2, p. 3038. RuD. II,

pars. ima. p. loo , T, i , f. 3--»6. Syn, p, i8, No,

I. OxYURus Curvula. Goeze Naturg, p, 117, T,

6 , f. 8. Trich. EquL Zeder Naturg» p. 70. Mas-

TiGODES Equi, De kromme Platkopworm,

Kent. De kop (lomp , de mond kringswijze fijn ge-

zoomd; het voorite gedeelte tot de bogt is dun en roU

rond ter lengte van i| duim en van dikte als een naald

;

het dikke eind is omtrent i duim lang en in den omtrek

I lijn dik ; de ftaart is bij het mannetje en wijfje van

verfchillende lengte; de kleur is witachtig ; de donkerder

kleur der ingewanden fchijnt door de huid heen.

Woonpl. Het geheele jaar door in den blinden darm

der paarden,

3. Trich. Muris. L. Sp. 4, p. 3038, RuD. ll,/)^rj,

ima. p. 96. Trich, Noclofus. Syn. p. 44 , No. 32.

Mant. p. 280, No, 32. Asc. Ohvclata^ La marck,

H. N. III, p. 213, No. 4. GoEZE Naturg. p. 119,

T. 7, A. f. I-—5. Trich, Muris. Zeder Naturg. p. 70,

Mastigqdes Muris. De knobbelachtige Platkopworm.

Kent. Tot il uiting van den mond, bevinden zich voor

aan den kop drie knobbeltjes, het voorde haarvormige

gedeelte gaat bijna onmerkbaar in het dikker achterile

over ; het lijf van het mannetje is geki'onkeld , dat vai;

het wijfje gebogen. Lengte iets meer dan i duim,

Woonph In de dikke darmen van de huismuis, (^Mus.,

musQulus^^

4i



ïN NEDERLAND AANWEZIG. ff

4. Trich. Vulpis^ L, Sjf, 5 ^ p* 3039. RüD. H

,

pars, ima. p, 94. i5j«. p. 17 9 No. 5. M^/2r. p. aa6,

No. 5, Trich.. Deprcsfttiscukjs» Zeoer Naturg^

p. 70. Mastigodes Fulpis. Frolich ///2 Naturf, 24

St. p. 142, T. 4, f. 25—29. Taicii. Vulpis. De

platgedrukte Platkopworm,

Kent, De kop du» iiitloopende , aan beide zijde van

achteren als gezoomd , van voren flompachtig ; de mond

vertoont zich als eene ftip ; op eenigen afftand van den

kop zijn langs de édne zijde van het lijf rondachtige

kleine blaasjes in eene rij geplaatst ; de hals zeer lang en

dim , platachtig en overdwars geftreept; het lijf van het

mannetje is gekronkeld , dat van het wijfje doorgaans

regt en eenigzins platgedrukt, van beide is het veer-

krachtig en wit. Lengte a duim.

IVoonpL In den blinden darm van den vos.

DE DRAADVVORM. iFlLAKIA.)

GeJIachtS'kent, Het lijfrolrond, ve^rlvrachtig, bijna

even dik; de mond als een ronde kring*

1* FiL. Equi, L, Sp, 18, p. 3039. RuD. 11^ pars^

ima. p. 62* Syn, p, 6, No. 14. Fil* Papillofa, La
mauck:. H. N. III, p. 218, No. 6. Fil. Papillofa.

Zeder Naturg, p, 37 > id» Abilgaard in Zool. Dan»

111 , p. 49 , T. 109 ^ L 12 , a^-'C. GoRDius Equinuu

De getepelde Draadworm,

Kent, De kop klein en (lompaciittg ; de mond kring-

rond en met tepeltjes bezet; aan den hals en andere

plaatièn is het lijf met acht tepeltjes omringd ; de dunne-

ftaart is aan het eind omgebogen.

B 4 fFoohph
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WoonpL In de borst- en buikholte der paarden.

2. FiL. Cornicis, L, Sp, 7, p. 3040. Rüd. II,

pars. ima. p. 58, S'^n, p. 4 , No. 3. Mant. p. 208,

No. 3. FiL. Attenuata, Zeder Natiirg, p. 39. Fil.

Cornicis. Redi yf/?/;/? , viv. p. 223. De dunne Draad-

worm.

Kent, Aan beide zijden (lomp; naar den ftaart een

weinig dunner; de opening van den mond kringvormig*

Lengte van \\—6 duim ; wit van kleur.

WoonpL In de borstholte en in de longen van de

bonte Kraai. (Corpus cornix.^

3. Fil. Gallina. L, Sp. 9, p. 3040. Rud. II,

pars, ima. p. 84. Hamularia Nodulofa, Syn, p.

14, No. 5. Trich. Longicolle et Mant, p. 221, Na.

5. GoEZE Naturg, p. 126 , T. 7 , B. f. 8—lo.

GoRDius Gallina^ Zeder Naturg, p. 37. Fil. Gal--

Una. De knobbelige Draadvvorm.

Kent, Het vooreind , dat omtrent drie vierde van de

lengte des worms bedraagt, is haarfijn en flechts zoo

dun als het achterdeel , dat naar den (laart allengs dik-

ker wordt ; de kop is niet wel te onderfcheiden ; de

ftaart is gezoomd, de kleur wit. De lengte i\—

3

duim.

WoonpL In de dikke darmen van het kor- of berk-

hoen. (Tetrab tetrix,^ Ook door mij gevonden in deu

endeldarm van het huishoen.

4. Fil. Forficula, Rud. U , pars, t ^ 77 Syn, p,

ïi. De oorworm's Draadworm.

Kent, Het lijf gelijk van dikte , aan beide einden zeer

ftomp , wit van kleur , fommige een duim lang.

WoonpL
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WoonpL In den gewonen grooten oorworm.

5. FiL. GrylH. L. Sp. 13, p. 3040. RuD. Il

,

j)ars. ima. p. 77, Syn, p. n, No. 61. Fil. Zö-

€://y/^. Zeder Naturg. p. 39. FiL. Grylli, Frisch.

Befchr, yoji Infecten XII. Ty^. p. 6. Rösel /a?/. II D.

a St. p. 321. De Sprinkhaans Draadvvorm.

Kent. Wit , tot 7 duim lang , en van dikte als een

naald. Rösel geeft hem een vierde van een el lengte.

ïVoonpl. In het lijf van den grooten groenen fabel-

fprinkhaan.

6. Fil. Lepidoptertm, L, Sp, 15. — Phalétnarum.

Sp. 15 a. Nupta, Sp. 15 d. p. 3041. Rud. II, pars,

ima, p. 66, Syn, p. 6, No. 16. Fil. Acuminata.

Zeder Naturg. p. 37. Fil. Uncinata. De gepunte

Draadworm.

De drie bovengemelde foorten van gmelin zijn door

RUDOLPHi tot eene foort vereenigd.

Kent. De kop is van voren met vier knopjes bezet

,

het lijf gelijk van de dikte, (lompe (laart is aan het einde

regt en dun. Lengte 2—3 duim , tamelijk dik.

Woonpl. In de rupfen van de bovengenoemde kapel-

len.

DE KNODSACHTIGE WORM. (iSCOLEX.)

GejlachtS'kem. Het weeke , platgedrukt lijf, vermin-

dert naar achteren in dikte ; de kop heeft twee of vier

ooren ; de moad geheel van voren.

I, ScoL. Pleuronectls. L. Sp. i, p. 3042. Scol.

\ LophiL Sp, 2^ p. 3042. RüD, H, pars, 2 da. p. 3,
B 5 T.
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'i\ 8 , f. ir^iS, ScoL. Quadrilobus. Syn, p. ia8,

No. I. ScoL. Polymorphus, Zeder Nauirg. p. 276.

No. i, T, 3, f. 8—II et T. 4, f. i—3. Scol. uiu-^

riculatus. De yierkwabbige Knodsworm.

Deze beide foorten worden door rudolphi in Synopfi^

p. 128, No. I, onder den naam scol. Palymorphus.

tot eene foort gebragt, en in de Iconcs Hehmnthum^

T. XI, f. 9 en 10 afgebeeld,

Kan^ De kop uitrekbaar , afvvisfelend van voren

,

(het zij rond of platachtig) is voorzien met ooren , die

wit, doorfchijnend , gebogen, lancetvormig en gegroefd

zijn ; het lijf is week ondoorfchijnend , naar voren bree^

der , naar achteren puntig uitloopende , en van meniger-

lei gedaanten. Lengte i\ lijn.

WaonpL Iii de darmen van de tarbot , de fthol , dQ

fchar, de tong, en vele anderen.

DE RIEMWORM. QLIGULJ.^

Geflachts-kent, Het lijf platachtig, zeer lang, regt,

naar de beide einden ftomp , of wel ftompachtig.

I. LiGULA Intestinalis, L. Sp, i , p. 3042. Rud.

n, pars. 2 da, p. 15. Syri, p. 133, No, 3 et Man^,

p. 460 , No. 3. Lig. Intcrrupta. Zeder Naturg.

p. 263 , No. 4, Lig. Intestinale, Bloch Des vers

intestins ^ p. 8, pi, i, f. i , 2. De Vogelriemworm.

Aanm^ In zijne Entozoorum , five vermium intesti-

nalium Historia naturalis , Amft. 1809 , heeft Prof,

RUDOLPHI , de Ligula intestinalis L, in twee foorten

verdeeld, als p. 15, No. 3, Lig, interrupta ^ en p.

25 , Lig, Mergorum 3 in zijne Entozoorum fynopfis ,
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P» 133? No. 3, heeft hij dezelve als éi5ne ibort bij el-

kander gevoegd, onder den eer^t aangenomen naam Li^

gula intcrrupta , tervyijl hij in zijne Mantisfa Entozoo"

logiae, p, 460 eenige nadere waarnemingen omtrent de-

zelve heeft opgegeven. Ik heb gemeend , hem naar de-

ze, door hem nieuwelings gemaakte, yeranderipg te inoe-p

(en volgen.

Kentf Geheel plat, glad en zonder eenige rimpels;

de voorlle punt is , naar gelang van de grootte en dikte

van het voorwerp , eenigermate dik , en meer of minder

ilompachtig. Het genoegzaam even breede en dikke lijf

wordt evenwel naar achteren dunner en fmaller en cin^^

digt met een tepeltje; over de geheele lengte van den

rug loopt in het midden eene zwart^chtige ftreep,

J-rengte 7 tot 11 duim , breedte 3 lijpen.

WoonpL In de darmen van de kleine duikergans.

(^Mcrgus ferrator,') vaji den geoorden duiker (jOoIym'

bus auratus) en van meer anderen.

Lig. Cobitidis. L, Sp. 2. r-^ Cyprimrim* Sp, 2 B.

wc Gobionis, Sp, 2 a. r— Tinae, Sp» 2 b, — CarasfiL

^p. 2 c. -^ Alburni, Sp, 2 d. — Vimb^^, Sp, % f, —

*

Sramc^, Sp, i^ g, p, 3043.

Aanm, Alle deze door gmelin in Syst^ Nat, als

pnderfcheiden foorten opgegeven , zijn door Prof. rüdol^

PHi ii; zijn Entozoarum j, vermium intcsU^ialium IIls^

toria naturaüs vol, 11, pars ima. p. 12—31 ook

als verfchillcnde foorten behandeld. Doch in zijne En^

tozoor, fynopfis y p. 134, No. 6, tot cenc foort ver-

eenigd onder den naam Ligula JimpUcisfima^ omdat hij

volgens zijn bcrigt 3 Hantisf, p. 4Ó5 ,
geen belleudige

on-



a8 NAAMLIJST der WORMEN ,

onderfcheidingstcekenen in dezelve heeft kunnen ontdek-

ken. Ik heb hem om deze reden dan ook op den voet

gevolgd en Hel dus hier :

2. Lig. Simplicifima. RuD. Entozoor, Synopfis , p.

134, No. 6 et Mant. p. 465, No. 6. De eenvoudige

Riemworm.

Kent, Plat 5 in het midden overlangs met eene (Ireep

geteekend , fomtijds wit , fomtijds geelachtig. Lengte

van 9 lijnen tot 6 duimen.

WoonpL In de ingewanden van alle bovengenoemde

visfchen.

DE RONDWORM. iSTKONÜTLUS.')

Geflachts-kent. Het lijf rolrond , naar de beide ein-

den in dikte afnemende; de mond kringrond , fomtijds

hoekig j de ftaart van het mannetje eindigt in eene

beurs.

1. Strong. Equinus. L. Sp. i , p. ^^43. Rud. II,

pars, ima. p. 204. Syn. p. 30, No. 1. p. 259 No. i

Strong. Armatus, Je. helminth. T. III , f. 10— 15.

GoEZE iV^/^/r^. p. 137, T. 9, f. 105 II. Strongylus

{ferrJna^, Zeder Naturg, p. 90. Strong. Equi^

nus. Muller ZooL Dan, 11, p, 2, T. 42 5f. 1— 12.

De gewapende Rondworm.

Kent, De kop balrond , van voren gelijk eene fchijf

als afgcfneden , dikker dan het lijf en met eenige kring-

vormige ftrepen geteekend ; de mond ligt voor aan den

kop als een ronde kring en is rondom met fijne haar-

tjes bezet ; de huid van het lijf is overlangs fijn ge-

(Irccpt 5 aan den ftaart van het mannetje bevindt zich

eene
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cene driekvvabbige buis, uit welke liet teellid voortkomt;

bij het wijfje is de (hart Homp. Van beiden is de kleur

geelachtig, en de lengte omtrent 2 duimen.

Woonpl, In de dikke darmen , maar vooral , in den

blinden darm van het paard en van den ezel.

2. Strong. Ovinus, L, Sp, 2, p, 3044. Rud. II,

pars. ima. p. 216. Syn. p. 32, No. 6. Strong.

Contortits, Zeder Naturg. p. 93. Strong. Ovinus.

De bogtige Rondworm.

Kent, Een (lompe kop ; de mond kringvormig en

als met drie knobbeltjes bezet ; het draadvormig lijf is

naar de beide einden , maar inzonderheid naar voren , in

dikte afnemende en een weinig gebogen; de eenigzins

roodachtige beurs van het mannetje is vierkwabbig , de

twee zijdclingfche driemaal grooter ; de (taart van het

wijfje is puntig en omgebogen. De kleur is min of

meer wit, de lengte van het mannetje is 8 lijnen, die

van het wijfje 9 lijnen tot ij duim.

Woonpl, In de darmen van de fchapen en lammeren,

bij de laatfte menigvuldiger en als een kluwe ineenge-

rold.

DE STEKELSNUITWORM. CECIIINO-

RIITNCHUS.)

Gc{lachtS'kent» Het lijf rolrondachtig , als een zak

,

en veerkrachtig ; de fnuit , die uitgeltoken en ingetrok-

ken kan worden , is met verfcheiden rijen haakjes bezet.

i.EcHiN. Gigas, Zr. Sp. 3, p. 3044. Rud. II, pars.

ima. p. 251. Syn. p. 63, No. i. Mant. p. 301 , Noi. Ech.

Gigas. Je. iiELMiNTH, T. 6, f. I—4. GoEZE Naturg.

P-

J
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p. 143, T. lo, f. 1"—6. EcH. Gigas, ^^eöeü 4

Nachtragi, p. 119. Ecu. Gigas, —^^ Naturg. pé

149, No. I, ECH. Gigas. De groote Stekelfnuitworm*

Kent. De korte kogelvormige fniiit is met vijf rijen

achterwaarts gcbogene haakjes bezet , en aan de punt met

een ^eer klein doorboord tepeltje voorzien ; de korte

hals is dun en fchedevormig; het lange lijf is rolrond en.

wordt naar achteren allengs een weinig dunner en in de

fondte gerimpeld; de ftaart (lomp, bij het mannetje

meer rondachtig* De kleur is wit, het mannetje drie,

het wijfje van vijf tot vijftien duim lang.

WoonpL In de darmen van het huiszwijn* In het

wilde zwijn heeft men er gevonden , die blaauwachtig

2ijn*

!i. EcH. Buteonis. L, Sp. 5 , p. 3045:* Rüd. II ^

pars. ima. p. 274. Syn. p. 70, No. 29. Mant. p<

3^3, No. 29* EcH. Caudatus. Je. hëlminth , T.

6 , f. 17-^20. GoEZE Naturg. p* 154, T. 12 , f.

i , 2 A. EcH. Buteonis. Zeder 'Naturg. p. 153 ,

No. 12, EcH. Caudatus. De 'geftaarte Stekelfnük»

worm.

Kent. Een lange , rolronde , in het midden eenigzins

verdunde en met omtrent zeven en twintig dwars-rijen

fcherpe naar achteren gebogene haken bezet 5 het rolron-

de overal even dikke lijf eindigt in eenen dunnen ftaart 5

aan welke bij het mannetje een zak gehecht is. Leng-*

te ft—2| duim.

WoonpL Menigvuldig in de darmen van den Buizert*

(^Faico buteonis.')

EcriïN.
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Echin. Bofchadis, L, Sp, ii , p. 3045. RuD. II,

pars. inia. p. 296* Ech. Conjlrictus. Goeze A^tf-

^wf^. p. 163 5 T. 13, f. 6, 7. Ech. Anatis Bo-

fchadis domest. Zeder Nachtf, p. 139. Ech. Con-

firictus. — Naturgk p. 158, No. 26. Ech. Conjlr.

Frolich im Naturf. 24 St. p. 105. Ech. Anatis,

EcHiN. Anatis, L. Sp, 12, p. 3045. Rüd. ïI ,

pars, I ma* p. 295. Ech. Minutus. Goeze Na*

turg» p. 164, T. 13% f. 1,2. Ech. Minutus^ Coc-

cineus, Zeder Nachtrag, p* 142. Ech. Minutus»

Ejus. Naturgk p. 158 , No. 2f. Ech. Minutus

»

I Deze beide foorten , door rüdolphi bijeengevoegd ,

heb ik gemeend op zijn voorbeeld even zoo te moeten

samenvoegen , als

:

»3. Echin. Ferficolor. Rud. Syn, p. 74 , No* 44*

Mant. p. 350 5 No« 44. Frolich Naturf. Q.g St. p,

66^ No. 35. Ech. Bofchatis ^ p. 68. No. 36. Ech.

AnatiSé p. 69 , No. 37. Ech. Tenuicollis 5 T. 2 , f

.

15 , 16. De bonte Stekelfnuitworm.

Kent* De fnuit is aan de punt lijnvormig en wordt

van daar langwerpig rond , hij is met acht tot twaalf rijen

haken bezet ; het lijf is lang en wordt naar beide einden,

maar inzonderheid naar voren , dunner , en is even ach-

i

^ ter den fnuit met 20 tot 30 rijen zeer kleine (tekeltjes

bezet; de blaas is als door een vaatje aan den flaart ver-

bonden; de kleur is wit, de lengte 2—3 lijnen. Het

wijfje is dikker ruim 2 lijnen lang, de fnuit en den

hals vvit ; het lijf of geheel of voor het grootfte gedeel-

te fcharlaken- of vermiljoen rood.

iVoonpL In de darmen van de wilde Eend {Anas

hofchas.^ van de bruine Zee-Eend. (^A. fusca^ van de

Meer-
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,

Meerkoet en van- het waterhoentje (^Fulica atra u
Chloroptis.^

4. EcHiN. Ardea, L. Sp, 15 , p. 3046. Rud. II,

pars. ima. p. 263. Syn, p. 74 , No. 43. Mant. p.

329, No. 43. EcH. Striatus. Goeze Naturg. p.

152, T. II, f. 6^7 (^pesftma). Ech. Sitriatus. Zeder

Nachtr. p. 155, No. 20. id. De geftreepte Stekelfnuitworm.

Kent. De fnuit kort, rolrond , naar voren een wei-

nig dikker en met 1 2 rijen haakjes bezet ; de kegelachti-

ge hals ongewapend ; het voorfte gedeelte van het lijf

dat door een glad kerfje van den hals gefcheiden wordt

,

is eerst kegelachtig doch vormt zich vervolgens kogels-

wijze 5 en is aan beide zijden met korte ftekeltjes digt

bezet, het overige gedeelte van het lijf is wederom on-

derfcheiden in datgene hetwelk bolrondachtig , en dat

fpilrond , dunner en ongewapend is. Lengte 5—6 lij-

nen , breedte ruim i lijn.

WoonpL In de darmen van den blaauwen reiger (^Ar-

dea cincrea,^

5. EcHiN. Rana. L. Sp, 19 , p. 3046. Rud. II ,

pars. ima. p. 265. Syn. p. 67 , No. 18. Mant. p.

317, No. 18. Ech. Hc&ruca. Je. helminth, T. 6,

f. II— 14. GoEZE Naturg. p. 158, T. 12, f. 10,

II. Ech. Kancz, Zeder Naturg. p. 152, N©*. 9.

Ech. Ranee. Pall. Elench. Zoophyt. p. 415, No, 7,

TiENiA. Haruca. Het Zuigertje.

Kent. De kegelvormige korte fnuit is aan de punt

rondachtig en met 6—3 rijen achterwaarts gebogene ha-

ken bezet ; de hals , die zoo lang is als de fnuit , is bij

de mcestcn aan het vooreinde dunner; het rolronde lijf

is
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h lang , verfchillend van gedaante , bij de meesten naar

voren dikker ; het eind van den ftaart (tonip. De kleur

is wit, de lengte omtrent een duim.

TVoonpL In de darmen van den bruinen landkikvorsch

(^Kana temporaria,^

6. Ëcrt. Anguilla. L, $p, ai, p. 3046. Rüd. K,
pars. ima. p. 259. Syn. p. 65, No. 10. EcH. Gló*

hulofiiU jc. HELMINTH, T. 6, f» 5, 6. Zeder. Nd^

turg. p. 150, No. 4. Ecil. Gtob. Leeuwenhoek ^

Derde P'ervolg brieven^ bl. 517, pi. , f. t en 2^

^j^W^ de ^SQ misfi^c. De Aalltekelfnuitworm.

Kent. De fnuit langwerpig rond ^ met 6—8 ryeti

haar achteren omgebogen haken, en, even gelijk de hals,

lang en dun, als eene fcheede, het lijf rolrondachtig

,

naar achteren in dikte een Weinig verminderende. Wit

van kleur en 4—6 lijnen lang.

WoonpL In de darmen Van den aal, (^Murana an-

^uilld) ; van de zwarte govie (fiohius niger) ; de fchaf

^Pleuronectes Unguatula). Muller vond hem in den

èal , in October en November ; rudolphi in Mei , Ju-

nij en November ; ik vond hem in den^elven ook in

September h. a.
^

7. ÊCHiN. Candidus. L, Sp, 23 ^ p. 3047. ECH.

Lineoleatus. Sp, 24, p. 3047. RuD. It, pars, ima.

p. 281 et ECH» Lophii. Sp. 47» p. 3050. Rud* If

,

pars. ima. p» ^•^%. Syn. p. 71 , No. 32. Mant. p*

324, No. 32. ÊCH. Acus. ^eder. Naturg. p. 150^

Ko. 5. ËCH. Acus, Muller , Zool. Dan. i , p. 46,

T. 37 1 f* 7—^10. EcH* Candidus, De naaldvormige

Stekelihuitworm.

C Aanm,.
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Aanm. Deze drie foorteu van L. door rud. Entos,

Hist, Nat, mede als drie verfchillende foorten behandeld,

heeft hij in zijn Entozoor, Synops ^ P« 7i > Nc>» 3^, en

Mant. p. 324 , om daarbij aangevoerde redenen tot

ééne foort, onder den naam ech. acus vereenigd.

Kent* De fchuins uitkomende fnuit is lijnvormig en

met omtrent ao rijen zeer fijne haakjes , die naar het

vooreinde een weinig grooter worden , bezet ; het zeer

lange lijf wordt naar den (lompen (laart ecnigzins dunner.

De kleur is zeer verfchillende witachtig , grijs , bruin ,

geel , roodachtig en violet , doch altijd heeft hij een wit-

te zijflreep. Lengte i—3 duim.

IFooupL In de darmen van den fchelvisch (Gadus a^

glefinus') ; fteenbolk (G. barbatus^ ; wijting {G, mer-

langus^\ leng (G. molv(z)^ en hozenbek (^Lophius pis-

catoritts).

EcHiN. Annulatiis. L. Sp, 28, p. 3048. Rud. II,

pars, iraa. p. 287. Ech. Nodulofus, Zeder. Nach-

trag. p. 134. Ech. Nodul. Naturg, p. 156,

No. 22. Ech. NoduL O. f. muller. Zool. Dan.

1 5 p. 45, Ech, Laevis.

Echin. Barbi, L, Sp, 41, p. 3049. Rud. II,/)^r/.

ima. p. 314. Ech. Barbi, Schranck. im Naturf.

18 St. p. 83, No. 14, T. 3, f. D. — H. Echin.

Barbi,

Echin. Bramae, L, Sp, 46, p. 3050. Rud. Il,

pars, ima. p. 317. Echin. Bramae, Goeze Na*

turg, p. 163. Zeder. Naturg, p. 163 , No. 47.

Aanm, Deze drie foorten zijn door rudolphi veree-

nigd onder den naam

:
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" 8. ECHIN. NvctulofuS. SCHRANKll. RuD. Ento*

ttor, Syn, p* 72 , 37. De knoopachtige Stekelfnuit-

worm. •

Kent» De eenigzins knodsvofmige Ihuit is met ia—16

rijen achterwaarts gebogene haakjes omzet; de hals is

kegelvormig en lang ; het roh'onde lijf wordt naar achte*

ren dunner. Lengte 2^—5 lijnen»

WoonpL In de darmen van den Berm {Cyprinus bar*

bf.^ Idiis (C. Idus.) Dikkop (C. Jefes)^ Brafem (C.

Brama)^ en van nog eenige anderen.

9» EcHiN. Pldtesfüidae. L» Sp» 29, p* 3048, RuDé

II, pars» ima. p. 310. Syn. p. 80, No. 89. Ech»

Phuronecth y platesfoidae, Zeder Naturg. p. 162,

No. 43. EcH. Platesfoidae. O* f» muller, ;^ööA

i)^/2. II , P* 43 , T. 74 9 f. 5. AscAR. Pleuronecta*

De. Schol*s Stekelfnuitworm*

^^«^» Een dunne fniiit ; het lijf rolrond
^ glad en

geel. Lengte 2|. duim en i| lijn dik»

WoonpL In de buiksholte van de fchoL (^Pkuroneeta

platesfa»)

EcHiN. Percüe» L» Sp» 30 > p. 3048* Ruö. Èntoz*

Hist. Nat. II, /)r/rj. i ma. p. ^6Z. Ech. Affinis*

GoEZE Naturg» p» 139, /« not» Ech* Percae» Ze-

der Nachtrag» p. 126. Ech. Percae. -—— Naturgé

p. 152 , No. 8. Ech. Jffinis.

EcniN. Li/^«. i,. 6*/>. 38, p. 3049* RuD. Il, /><3:/^>*

1 ma. p. 166» Ech. Angusidtus et Mant. p, 318 ,

No. 19. Ech. Angust» Goeze Naturg» p* 156

,

T. ia, f. 3, 4 (jembryonès). Zeder Nachtrag. p*

123. Ech. Lucii» Naturg. ip, 151, No. 7*

Ech. Angfist»

C 3. De.
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De beide foorten, door rudolphi, even gelijk doof

LiNN. als afzonderlijke foorten behandeld , heeft de eerft6

in zijne Entoz, Syn.^ p. 6%^ No. ip, met zijnen ech*

angustatus Mant. p. 318, No; 19 tot ééne foort ver-

eenigd , als volgt

:

10. ECHIN. Angustatus, Rud. EntozooL Syn, p.

68 , No. 19. Frolich im Naturf, 29 St. p. 73, No-

40. De fmaïle Stekelfnuitworm,

Kenti De rolronde , flompe , witte fnüit is met ver-

fcheiden rijen regthoekige haken , die zeer lang zijn be-

zet ; het rolronde lijf is menigmaal als eene fikkei ge-

bogen , overal gelijk van dikte, en over dwars fijn ge-

flreept; het achtereind is zeer (lomp afgerond. Lengte

a—6 lijnen*

WoQjipL In de darmen van den puitaal (fiadus lota')

van de bot, iPleuron, flcfus) van den baars , C.Peróa

fluviaiilis.^ van den fnoek (^Efox lucüis,') e- a. m.

EcHiN. Cobitïdes, L, Sp. 32, p. 3048. Rud. II,

fars, ima. p. 258. Ech. Clavaeceps, Goeze Na'^

turg, p. 158, T. 12, f. 7—9. Ech. Cobitid, harba-

tula, Zeder Nachtrag, p. 130. Ech. Claviceps,

Naturg. p. 155, No. 19, P^ch. Claevaceps,

Ech. Rutili^ L, Sp, 45, p. 3050. Rud* II, pars,

I ma. p. 315. Ech. Cyprint Rutili, Zeder Naturg^

p. 163 , No. 45. Ech* Kutili,

Door rud. zamengevoegd , onder den naam

:

11, Echin. Clavaeèeps, Zeder Entozoor, Syn, p.

65, N^O' 9» ^^ dikkoppige Stekelfnuitworm.

Kent, De fnuit eenigzins balrond^ met weinig rijen

klei-
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kleine haakjes omzet , bijna geen hals ; het rolronde lijf

h van voren dunner. Lengte 2—3 lijnen.

l'FoonpL In de darmen van den berm, (Cobites bar*

jbatula.^ grondel, (^Cob, t(&ma) nesteling (fiypr. albuf

nus) zeelt, (fiypr» tinca^ voorn (C. rutilus) en a» ni,

12. EcHiN. Salmonis. L. Sp, 33 , p. 3048. Rud.

II, pars ^ ima. p. 2'jo^ No. 16. Echin. Inflatus.

Syn. p. 67, No. 17. Ecf% Fufifonnis, Zeder. Na^

turg, p. 161 , No. 44. EcH. Salm, De opgeblazen

Stckeirniiitworm.

A"<?/?/. De fnuit rolrond en (lomp met 8— 12 rijen

liaakjes bezet ; geen hals ; het lijf naar voren dikker en

eenigzins biaasachtig , naar achter neemt het in dikte

af ; en eindigt in een' (lompen flaart. Lengte 3—5 lijnen.

IVoonpU In de ingewanden van den zalm (^Salmo falarS)

13. Echin. Maraenae, L. Sp. 37 , p. 3049. Rud.

11, pars. ima. p. 313. Syn, p. 80, No. 94. Ech.

Eperlani, Acharius. tn Vet. Ac. Ny, Handl. A^.

1780, p. 49 , T. 2 , f. I, 2. Acanthrus fiphunculoi"

des. De Spierings Stekelfnuitworm.

Kent, Een cylindervormige fnuit , de hals zeer kort

;

het lijf lang, naar voren dikker. Lengte 2—3 lijnen.

IVöonpl. In de darmen en buiksholte van den fpie-

;ring (JSalmo eperlanus^.

14. Echin. Alofo^. L. Sp. 40, p. 3049. Rup. II,

pars. I. p. 300. Syn. p. 75 , No. 48. Ech. Subula-

tus. Zeder. Naturg. p. 159, No. 30. Ech. SubuL

Hermann. im Naturf. 17 St. pw 177, T. 4 , f. 11^

12. Ech. Alofo^. De elsvormige Stekelfnuitworm.

C 3 Kent,
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Kent, De langwerpig eironde fnuit is in het midden

dik, naar voren Itomp en overlangs met acht rijen fijne

haakjes gewapend; terwijl de rolronde hals met twee

rijen zeer digt bij elkander (taande ftekeltjes bezet is ;

het fpilronde lijf, is naar voren dikker, roodachtig, en

met omtrent zestien Itekels, die maar zeldzaam in re^

gelmatige rijen geplaatst zijn, voorzien 5 het achterdeel is

^eer lang elsvormig , ongewapend en , even gelijk de

Ihuit , wit. Lengte 2 duim , dikte omtrent i§ lijn.

IVoonpL In de darmen van den elft, QClupca Alofa,)

15. EcHiN. Sturionis. L. Sp, 48, p, 3050. Rud,

II, pars. ima. p. 318. Syn, p. 79, No. 82, Goe^

zis, Naturg* p. i^^l* Zeder Naturg^ p. 164, No,

43. De (leur Stekelfnuitworm,

Kent, Het lijf rondachtig en wit,

IVoonpL In de darmen van den Ileur (^Accipenfer fturia.^

DE KAPWORM. (^CUCUILJNUS,)

GeJIachts-kent^ Het lijf rond, naar achteren dunner;

de kop is met eene foort van kapje beldeed, datfomtijds

geftreept is; de mond is rond.

' i^^Puc. Talpae, L. Sp^ i , p, 3051. Rüd. II,

f^ar$. ima, p, 163. Syn, p, 46 , No. 41. Ascaris,

Jncifa, GoEZE Naturg. p, 130 , T. 8, f. 7, 8,

Zeder, Naturg, p. 108 , No. 22. De gekerfde Kap-

worm.

7 Kent. De rondachtige kop is met drie zeer kleine

piepjes bezet; de mond is zeer klein; het naar voren

aikker lijf, vertoont zich onder het mikroskoop als ge*

^crfd y CU is zeer dun. Lengte 4 lijnen,

,
.

'

WoanpL
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ïVoohpi, In het buikvlies van den mol. (Talpa cu-

ropaea,)

2. Cue. Ocreatus. L, Sp, i , p. 3051. Rüd. II ,

pars» ima, p. 329. Syn. p. 84, No. 51. Monosto-

Ma Öercatum. Goeze Naturg, p. 182, T. 15, f.

6, 7. Fasciola Ocreata, Zeder. Nachtrag. p. 152.

MoNOST. Ocreatum, Naturg, p. 189 , No. 4.

MoNosï. Ocreatum, De laarsvormigc Kapworm.

Keht. De kop plat afgeftompt ; de mond als eeii

halfrond , aan de zijden fpierachtig , het lijf lang , bijnsl

lijnvormig , naar achteren een weinig in dikte en breedte

toenemende; het einde of de ftaart is in de gedaante van

een' menfchenvoet uitgebreid. Lengte omtrent a duim,

dikte I van eene lijn.

fFoonpl, In de darmen van den mol (Talpa curop,)

Cüc. Pcrccte^ L, Sp^ 6, B^. Cue. Cernua. L, Sp,

6 d. RuD. Il, pars» ima. p. loa. Cue. Elegans,

T. 3 9 f- I—2' Goeze Naturg, p. 132, T. 9 B.

f. A. B. 4—9. Cue. Percae, Zeder. Nachtrag, p^

91. Cue. Elegans, Nafurg, p. 79. Cue Elc-

gans.

Cue. Armatus, Zederi, Rud. II , pars, ima.

'p. 107. Cue. Armatus, Zeder. Nachtrag, p. 92,

Cue, Papillofus, Zederi. Rud. II, pars, 1 ma.

p. 108. Cue. PapilL Zeder. Nachtrag, p. 92. Cue,

Pap. Naturg, p. 7^, Cue. Pap,

, Cue. Lacustris anguillae, L, Sp, 6 a. Rud. II,

pars, ima. p. 113. Cue. Coronatus, Zeder Na^
turg, p. 78. Cue. Coron, Goeze Naturg, p. 130,

T. 9, A. f. I , 2. CucuLL. Leeuwenhoek,

C 4 De-
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,

DQze vier foorten zijn door RUDotPiii te zamen ver-

eenigd, onder den naam:

3. Cue. Elcgans, Zederi. Rud. Entozoor, Syn^

p, 19, No. I. Mant, p. 23o , No, i. Je. helminth ,

T. II, f. 10-^14. B1.0CH Vers imcsiins ^ p. 77, 1\

jo, f, I—«•4.

Kent. Een flompe balronde kop ; liet lijf overal bijna

even dik , geel , met roode doorfchijnende ingewanden ;

de flaart puntig en omgebogen, de mond kogelrond ,

overlangs digt geftreept , en rood van kleur. Lengte

van het mannetje J2^^6 lijnen , van h^t wijfje \\ duim,

(Volgens BLOCH levend barend!)

WoonpU In de ingewanden van den baars en van de

pos {Perca. fluviat et cermia.^ van den fnoek {^Ejo^fi

(ucC) van den puitaal QGa^us lota) en andere meer,

4. Cue. Lacustris falaris, L» Sp, 65. Rüd, II ,

pars ima, p. 179. Syn, p. 50 , No, ^o, Ascarh

capfularia, Goeze Natiirg^ p. 133, T. 8, f. 9

,

JO. Cue, Salar. Zeder. Nachtrag^ p. 10, Cap-

fularia Salaris^ •^—-^ Naturg, p, 5^, Capsul. Tri-

tiodofa» De zalms Kapworm.

Kent. Een dunne (lompe kop met drie kleine klepjes;

het lijf naar achteren verdikt , de ftaart met e^ne ftompe

punt; de kleur \s wit , lengte omtrent i duim.

WoonpU In het buikvlies van den zalm (Salmofalar.'^

5» Cüc. Jscaroides, L, Sp, 7, p. 305a, Rud. II,

pars. 2 da. p» 254. Prionoderma Ascaroides, T. 12,

f, 3. Syn, p. 196., SiLURi GLANiDis. Goeze Na-

furg. p. 134 , T. 8, f, xi-r-i6. Zep^r, Nachtrag^
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p, ICO. GoEZiA Armata, Naturg, p. 50. Coch-

LUS Armatus, De Spoelworni gelijkende Kapworm.

Kent, Voor aan den kop een fchijfvormige wrong

,

aan welken van voren de mond gelegen is ; het platachti-

ge lijf is naar voren dunner , naar achteren bijna gelijk

van dikte; het eind van den Haart is (toinp, met een

kort dun uitllekend puntje. De huid is overdwars gelij-

kelijk geplooid 5 zoo dat de zijdelings overfchietende

vouwtjes het lijf aan beide zijden zaagsgewijze getand

doen voorkomen. Digt bij den ftaart komen aan de bei-

de zijden van het lijf twee lange ipiesvormige ligchamen

voort.

WoonpL In de ingewanden van tien wels (Silurus

glanis.)

DE KRUIDNAGELWORM. (iCJRTOPHTLLJBUS.y

GejlachtS'kent, Het lijf plat, ongeleed naar achteren

dunner; de kop met franje bezet; de mond onder en

boven met lippen.

I, Caryoph. Plsciufn, L, Sp, i , p. 3052. IIüd.

II, pars, 2 da. p. 9 , T. 8 , f. 16

—

i'è, Syn, p. 127,

No. I et p. 441, No; I. Cxvciovn, Mtaabllis, Je. hel-

^iiNTHjT. II 5 f. I—8. GoE,z^ Naturg, lp, 180, T. 15,

f. 4, 5, Zeder Nachtrag, p. 209, Caryoph.

Naturg, p. 252, T. 3, f. 5 , 6. Caryoph. Cyprinorum,

De veranderlijke kruidnagelworm.

Kent, De zeer dikke kop gaat met het lijf onafge-

broken voort, en is met vele vezelen als met franje be-

%ti , in het midden , van welken de mond gelegen is 5

het plutte 5 l^nge lijf wordt naar achteren allengs dunner

C 5 en
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en is aan het einde flomp; de kleur wit, de lengte is

I duim, de breedte l —-tJ lijn.

Woonph In de darmen van den berm, karper, gron-

del, zeelt, voorn, brazem , bliek, (6>/>r. barbus ^

carpio ^ gobio ^ ti::ca ^ ruiilus^ brama^ balierus^^ e. a. m,

Dl^: EGELWORM. iFJSCIOLA.-)

GeflachtS'kent, Het lijf week, platachtig, bij fommi-

ge rolrondachtig, de mond ligt op zich zeiven, vooraan

den kop; de tweede mond's opening aan den buik,

I. Fasc, Hepatica, L. Sp. i , et Humana, L, Sp,

^9 p. 30530 Fasc. Hepatica, L, Sp. i, p. 3053.

RüD. II, pars. I, p. 352, Syn. p, 92, No. i. Dis-

toma Hepaiicum, Redi. Anim. v/v. p. 98. Goeze
Naturg, p. 169. Planaria Latiuscula, Zeder.

Nachtrag, p. 165. Dist. Hepaticum» Na-

turg, p. 209. Dist. Hepat, Muller im Naturf.

18 St. p. 34 , T. 3, f, II, De Leverworm, Botten,

La Douve du foie, The Lherfluke^ Der Leber-

wurm das Leberdoppelloch,

Kent, Het lijf plat , van voren breeder en (lomp ,

naar achteren eenigermate fmaller ; de voorde mond is

kringrond , de tweede mede kringrond , doch grooter

dan de eerde, ligt in het breedlle gedeelte van den

buik, digt bij den hals; tusfchen de beide bevindt zich

een zamentrekbaar rolrond, kronkelig baardje, fomtijds is

Jiet aan de punt verlengd en rondachtig.

JVoonpL In de galblaas van den mensch ; in de lever

der fchapen, en volgens fommige ook in de lever en

galbüizen van het paard , rund en varken.

Vooi'tt, Uit het in het midden van het lijf liggende

ei-
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tij^rnest komen de eijeren door het baardje naar buiten;

nieii nieeut, dat deze dieren zich wederkeerig bevruchten

tJoor eene beiderzijdfche invoeging van het baardje in den

tweeden mond.

2. Fasc. Putorii, L, Sp, 5, 3053 et fasc. Melis,

i, Sp. 6, p. 3053. RuD, II, pars. ima. p. 415.

Syn, p. 114, No. 103. Distoma Trigonocephalum,

GoEZE Naturg, p. 175, T. 14, f. 'j^^* Planaria

futorii^ p. 176, T. 14, f. 9, 10. Plan. Melis.

Zeder Nachtrag, p. 194. Distoma. Melis.

Naturg. p. 220 , No^ 34. Dist, Armatum. De drie-

hoekskoppige Egelworm.

Ktnt. De kleiiiö ' driehoekige , dikachtige kop, ver-

breedt zich eetiigzins naar den hals, alwaar twee hoeken

^ijdvvaarts uitdeken , en is aan beide zijden met verichei-

den regte Itekeltjes bezet ; de korte hals is dunner dan

het lijf 5 dat platachtig , langwerpig , aan het voorfle

gedeelte dikker en van achteren flomp is ; de volwasie-

pen zijn vleeschkleurig of roodachtig. De lengte |—

5

lijnen, de breedte f van eene lijn.

Woonpl. In de darmen van den Das, (^urfus meles^

van den Europifchen egel, (^Erinaceus europaeus) van

den bontfem en gemeenen wezel. (JVlustela putorius

et vulgaris.')

3, Fasc. Fefpertilionis. L. Sp. 3, p. 3053. Rüd. Il,

pars. ima. p, 427. Syn. p. 117, No. 117. Distoma

Lima. Goeze Naturg, p, 171, T. 14, f. i , 2.

t'i:,ANAR. Vcfpert. Zeder. Naturg, p. 214 , No. 15,

Dist. Vcfpert. De yijlachtige Egelworm.

Kent. Het lijf platachtig, langwerpig, van voren

flomp

,
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(lomp , naar achteren puntig , twee derde gedeelten van

het voorlijf zijn met korte fcherpe puntjes, als eene vijl

bezet; de eerfte mond ligt een weinig onder het voor-

eind , de tweede onder aan den buik is grooter en kring-

rond , het daarvoor liggende baardje is rolrond en eenig-

2ins gebogen. De ingewanden rood door de huid door-

fchijnende. VVjt van kleur ; aj lijn lang en J van eene

lijn breed.

WoonpL In de darmen van de geoorde vlederrauis.

(^Vespert, aurittis^^

. 4. Fasc. MihL L, Sp^ lo , p. 3054. Rud. II,

pars ima. p. 429. Distoma falcones Mihi, Syn,

p. 115, No. 109 et p, 418, No. 109. Distoma ^^y^/-

fïocephalitm. Goeze Naturg. p. 173. Planaria

Latiuscula, Zeder. Naturg. p. 209 , No. a. Dis-

toma Mihi, De wouw's Egelworm,

Kent^ De rondachtige kop dunner dan het lijf, rond-

om met regte ftekeltjes bezet ; de voorde mond zeer

klein , de tweede een weinig grooter , ter dezer plaatfe

neemt het lijf (doch niet altijd) in breedte toe ; het ove-

rige is lijnvormig, wordt naar achteren een weinig dun-

ner en is aan het eind flomp. Lengte ij lijn.

WoonpL In den regten darm van den wouw. (^Fal-

co mihus.')

5. Fasc. Anatis. L. Sp. 13 , p, 3055, Fasc,

Gruis, L. Sp. 15, p. 3055. Rud. H, pars ima. p.

418. Syn. p. 115, No. 106. Man(, p. 416, No. io6

et 685. Dist. Echinatum, Je. helminth , T. 10

,

f. 4, 5. GoEZE Naturg, p. 174, T. 13, f. 8— 11.

(^male)^ Planaria teres poro SimpIicL Zeder. Nach-

pra^..
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itag*1^. 196. Dist. Anatis, —-- Naturg. p. aap ^

No. 35. Dist. Echinatum. De ftekelige Egelworm.

Deze beide (bonen van gmelin, zijn door rudolphi

Syn* boven aangehaald, tot ééne foort vereenigd.

Rent. De dikachtige kop is van het lijf onderfcheiden,

eenigermate niervormig en met korte regte dikke (lekels

omzet ; de platte lange hals is van voren fmaller ; het

lijf lijnvormig , de rug bol, de buik plat; de eerde mond

ligt aan het vooreind, de tweede is aanmerkelijk verwij-

derd , en tweemaal grooter ; de opening van beiden is

kringrond. Vleeschkleurig , Van a—*? lijnen lang , en

\ lijn breed.

ÏVoonpl, In de ftareend en wilde eertd QJtias quer*

quedula et Boschas) in de fcholvcr (^Pelican carho') en

in den kraanvogel (^Ard, gfus,)

6. Fasc. Anferis. L. Sp. 14, p. 3055. Rijd. II,

pars, ima. p. 331. Syn. p. 84, No. 12. Mant, p.

344 , ia. Monostoma Verrucofa, 2eder Nachtrag,

p. 155. MoNOST. Fertuc, Naturg. p. 189,

No. 7. MoNosT. Verruc, Frolich im Naturf, 24

St. p. iia, T. 4, f. 5—7. De wratachtige Egelworm.

Kent, Langwerpig platachtig rond aan de bovenzijde

eenigzins bol en glad , de voorfte mond ligt voor aan

den kop , doch wordt door eene daarover liggende door-

fchijnende huid bedekt , de tweede , digt bij den eerften

liggende, is klein, doch voor fterke verwijding vatbaar,

aan denzelven bevindt zich het begin der fpijsbuis , die

wegens de doorfchijnendheid van de huid zich als eene

ftreep vertoont en wederzijds met eene rij van elkander

af-
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afgezonderde wratjes omzet is. De kleur is bruingeel,

de lengte ö lijnen , de breedte J lijn.

IVoonpU In den blinden en regten darm van de

gans en de ftareend. (^Anas anfet et querquedula»^

7 Fasc. RanaCé L, Sp, 18 , p. 3055. Rud. Il

,

pars, ima. p. 348. Amphistoma Suhclavata, Syn»

p. 90 9 No. 14* Mant, p. 90. Je. helminth , T.

89 f' 30, 31. GoEZE Naiurg, p. 93 er p. 178^ T*

159 f- 2 9 3» Planaria Subclavata, Zeder. Nach-

trag, p. 148 et 185. Distoma Subclayatum, »

Naturg, p. 198, No. i, T. 3, f. 3. Amphistoma

Subclayatum, Frolich i7n Naturf, 25 St. p. 6p , T*

3 , f. 7 , 8. Fasciola Ranac, De knodsachtige Egel*

worm.

Kent, De eerfte mond is groot , kringrond en met

eene bruinachtige dikke lip omzet ; de meer achterwaarts

liggende tweede mond is klein, en in de vlakte van het

lijf als ingedrukt ; het lijf is knods- of kegelachtig , van

voren als afgefneden , en neemt naar achteren allengs in

dikte af; door zijne bewegingen neemt het dier velerlei

gedaanten aan; zijne kleur is geelachtig; -|—ij lijn lang,

en van voren omtrent | van eene lijn breed.

WoonpL Inzonderheid in den regten darm van de

pad , van den bruinen landkikvorsch en boomkikvorsch^

(Rana. bufo ; temporaria ; et arborea,')

8. Fasc. Anguillae, L, Sp, 22, p. 3056. Rud. II,

pars, I ma. p. 363. Syn* p. 95 , No. 16. Mant, p.

369 , No. 16. Distoma Polymorphum, Zeder. Na^

iurg, p. 222, No. 41. Dist. Jng, Leeuwenhoek,

75 Misfive, in het derde vervolg van brieven, bl. 523,

de
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de plaat tegenover bl. 51a, f. 6 (niet naauwkeurig)*

De veelgedaantige Egelworm.

Ketif. Naar de zeer levendige bevliegingen van het

dier neemt het velerlei gedaanten aan. Wanneer het in

rust is, vertoont het zich eirondachtig , met gekorvene

zijden, van achteren gezoomd en eenen dunnen hals. In

beweging is het bijna rolrond , twee of driemaal zoo

lang, en Itrekt alsdan den hals tot omtrent de halve

lengte van het lijf uit. De eerfie mond, die geheel

vooraan ligt , is kogelrond , met eene kringvormige ope-

ning ; de iweedc is merkelijk gröoter , fomtijds met eene

ronde of wel driehoekige opening. De overige verande-

ringen kan men nazien in rudolphi Syn, Mant* p.

369, No. 16.

WoonpL In de darmen van den aal (Muraena an»

guilla,')

g, Fasc. JEghfini. X. Sp, 24, p. 3056. Rud. II,

pars, ima. p. 370. Syn. p. 97, No. 23. Distoma

Simplex, Zeder. Naturg, p. 211 , No. 8. Dist.

Mgïefine, Muller ZooL Dan, I, p« 33? T. 30, ï,

4. Fasc. JEglefini, De eenvoudige Egelworm.

Kent. Het lijf platachtig, lijnvormig, aan het ach-

tereind rondachtig; de kegelachtige hals loopt met het

lijf gelijk door ; de eerfie mond , die vooraan den kop

ligt is zeer klein ; de tweede grooter , met een' opge-

zetten rand , beider opening is rond. Hij is donker-

graauw van kleur omtrent \ van een duim lang en zeer

dun.

Woonpl, In de darmen van den fchelvisch (Gadus

aeglefinus»^

lö.
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xo. Fasc. Platesfa. L, Sp. 27, p. 3057, Rud. IÏ,

pars. tma. p. 401. 4$*^;?. p. iii, NOé 90. Mant* p*

408 , No. 90. Distoma Areolatum, Zêder. Naturg*

p. ai6, No. 22. Dist. Platesfa* Mullei\ ^ Zool. Dan.

II, p. 52, T. 78, f. 1—5. De geperkte Egelworm.

Kent. Het rolronde lijf is in het midden dikker en

verdunt zich allengs naar de beide (lompe einden; de

eerfte mond is halfkogelrond ; de tweede die kleiner ^

maar voor het overige aan den eerflen gelijk is, ligt

omtrent in het midden van het lijf; beider openingen

zijn rond , groot , zonder lippen of zoomen. Door het

mikroskoop gezien is het lijf in drie groene perken ver*

deeld, terwijl het overige zich afwisfelend wit vertoont;

de lengte is f—f lijn.

Woonph In de darmen van de fchol. (J^leuron* pla^

tesfa.')

II. Fasc. Percae, L. Sp. 29, p. 3057 et fasc.

Lagena ., L. Sp. 30, p. 3057. Rüd. II, pars. ima*

p. 410. Sjn. p. 113, No. löo. Dist. Nodulofum..

Zeder. Nachtrag. p. 190. Dist. Nodul. Muller

Zool. Dan. I, p. 32, T. 30^ f. 3. Fasc. Perca eer*

nua. Frolich im Naturf. 25 St. p. '^6. Braun,

Schr. der Gefellsch. Nat. fr. 8 St. p. 237, T. 10^

f. I—3. Planaria Lagena* De knoopachtige Egel-

wormi

Kent. Het lijf rolrond , doch wanneer het zich niet

t)evveegt dikachtig, langwerpig rond en doorgaans ge-

zoomd; bij de beweging is de (taart tamelijk lang eti

dun , fomtïjds ook gekerfd , het middelde gedeelte door-

fchynend, waaruit dikwijls als holle ineengewonden Wg-

chaam-
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chaamfjes te voorfchijn komen. De hals is roirond,

kort , dunner dan het lijf en maar zeldzaam uitgeftrekt*

De eerfte mond ligt aan het uiters: vooreind , is ge-

lijk ook de tweede halfkogelrond , en heeft eene kring-

vormige opening; door de beweging worden beide dik-

wijls digt bij elkander getrokken. Hij is donker van^.

kleur , zelden wit , in rust omtrent | en uitgeftrekt

ruim I lijn lang.

ïVoonpL In de darmen ran den baars (^Perca fluvi*

atilis.^

12. FaSc. LuciL L. Sp. 3(5, p. 3058» RuD. lU
pars» ima. p. 3*9. Syn» p. 101. No. 47. Mant. p.

38Ö, No» 47* Dist. Tcreticollu Goeze Naturg.

ZedEr. Nachtfag, p. 173» Dist» LucH, —- Na-

turg, p. 213, No. 12 i T. 3 * f. 3. Dist. Lucii»

De rondhalzige Egelworm*

Kent» Het lijf lijnvormige plat, vati achteren fpits,

langs de zijden min of meer gekerfd ; de hals rolrond »

lang i bijna | gedeelte der lengte Van het dier uitmaken-

de ; de eerde mond kogelrond met eene kringvormige

opening, de tweede aan het einde van den buik gelegen

is veel grooter* De kleur is rood, de lengte 5—10

lijtien.

WoonpL In de maag van den fnoek t^Esox luc')

13. Fasc. Halecis. L. Sp. 37, p. 3058. Ren. II,

pars. ima. p. 397. Syn. p. 107 , No. 70. DisT.

Ocreatum, Zeder. Natufg. p. 222, No. 41. Dist.

Halecis. Leeuwenhoek , zesde vervolg der brieven.

Delft 1697, p. 176. de 97e brief De laarsvormige ha-

ring's E gelworm.

D . Kenu
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Kent, Het lijf rolrond, regt; de ftaart dunner,

ftomp en intrekbaar ; de hals dunner dan bet lijf; de

eerpe mond ligt aan het uiterfte vooreind, de tweede,

die grooter is , tusfchen het lijf en den bals uitpuilende,

beide zijn kogelrond , met eene kringswijze opening.

De kleur is wit met eenige ronde vlekken, de lengte

f

—

I gebeele lijn.

Woonph In de darmen van den baring. (Clapea ha-

Tcngus,')

14. Fasc. Bramae. Z. Sp, 38, p. 3058. Rud. II,.

pars, ima. p. 364. Syn, p. 96, No. 17, Dist. Glo-*

biporum, Zeder. Nachtrag, p. 181. Dist. Cypn-

naceum, Naturg, p. 217, No. 25. Dist. Ca-

linatum, Frolich im Naturf. 25 St. p. 75 , T. 3 ,

f. 9

—

II. Fasc. Longicollis.

Kent, Het platachtig lange lijf is van achteren ftomp;

de hals dunner , bij de volwasfene aan de éene zijde

bol, aan de andere hol , bij de jongen rolrondachtig ; de

beide monden zijn kogelrond , met eene kringvormig<2

, opening , de voorde zeer klein de andere grooter. De

kleur is wit of geelachtig, de lengte |— i lijn.

Woonpl, In de darmen van den karper , brafem en

ruisvoren. (Cyprinus, Carpio; Brama et Erythroph-

talmusJ)

15. Fasc. Jeses, L. Sp. 39, p. 3058. Rud. II,

pars. ima. p. 395. Syn. p. 306, No. 68. Dist.

Inflexwn. Zeder. Naturg. p. 217, No. 25. Dist.

Carinata. De omgebogen Egelworm.

Kent. Het rolronde lijf is van achteren flomp ; de

dunnere hals is nederwaarts gebogen j de beide monden

zijn
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zijn kogelrond , de eerfte , die kleiner is , ligt aan het

uiterfte van het vooreind , de andere in den binnenhoek

,

alwaar de hals zich met het lijf vereenigt. De kleur is

wit , de lengte omtrent i lijn.

Woon^L In de darmen van den dikkop of braadvisch.

(Cy/)r. Jefes,^

DE VEELMOND. (^POLTSTOMA, RÜD.)

Gcjlachts'kent é Het lijf rolrondachtig zamengedrukt

,

zonder geledingen ; zes tweehokkige mondjes of zuiger-

tjes , die onder aan het vooreinde in eene dwarsry ge-

plaatst zijn ; de aars bij en onder het achtereinde.

1. PoLYST* Pinguicola. Zederi. Rüd. II, pars*

ima. p. 455. Syn, p* 125, No. 3. Mant* p. 437,
No* 3. . Lamarck H* N. III, p. 174, No. 4. Liga-^

tula pinguicola^ Zeder. Naturg, p. 230 , No, 2.

PoLYST* Pinguicola, Treutler Obf, Pathol Anat.

p. 19 , T. 3, f. 7— lï. Hexathyridum Pinguicola,

De Veelmond der eijernesten.

Kent. Het lijf platachtig; de rug cenigzins bol; het

onderlijf hol ; de beide zijden van den hals zamengetrok-

ken ; het vooreinde als afgeftompt, dik en als een lip

vormende, onder welke zes halvemaanswijze ronde ope-

ningen of zuigers gelegen zijn ; de opening van den aara

bevindt zich voor aan den ftaart, die kort, puntig en

eenigzins gezoomd is. Lengte 8 en breedte 3 lijnen ,.

geelachtig van kleur.

WoonpL Aan de eijernesten van de vrouwen.

2, PoLYST, Venarum, Zederi. — Rud. II, pars-*

I. p, 456. Syn. p, 126 , No. 5. Lamargk H;. t^^

Da lU.
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III, p. 174, No. 5. LiNGUATiJLA Venarum. Zeder.

Naturg, p, 231, No. 4, Treutler Obf, p. 23, T.

4, f. I—3. Hexathyridium Fcnarum, De Veelmond

der aderen.

Kent. Het lancetvormig lijf , van voren platachtig ,

en even gelijk de voorgaande met zes zuigers voorzien
;

de kop is naamvelijks zigtbaar ; de hals onduidelijk ; aan

het begin en einde van het lijf bevinden zich twee ope-

ningen; de fiaart is regt en puntig.

Woonpl, In de voorfte fcheenbeens ader {Vcna tihU

alis antica) van den mensch.

CCCLL DE LINTWORM. (T^NIJ.^

GeJIachtS'kenu Het lijf lang plat, geleed; aan den

kop vier zuigertjes.

I. TiTEN. Cdlulofa, L, Sp, 6, p. 3059. T^en.

Finna, L. Sp, 27, p. 3063 door rud. Il ^ pars. 2.

p. 226. Syn, p. 180, No. 4. Mant. p. 546, No.

4 , bij elkander gevoegd onder den naam Cysticerccs

Cdlulofa. Lamarcfc H. N. IïI, p. 154. Hidatigera

Cellulofa. Zeder. Naturg, p. 407, No. 2. Cystic.

Fifina. Blumenbach. Ahbild. Naturk, gegenst. 4.

heft., T. 39. De Varkensblaasworm. Der Blafen-

fch wanz.

Kent. De bijna vierkantige kop is, naar evenredig-

heid van het lijf , groot ; de kringronde mondjes zijn in

deszelfs hoeken geplaatst ; de fnuit is rolrond , met

haakjes omzet; de hals kort, naar voren dikker en even

als het lijf regelmatig gerimpeld ; de blaas aan het eind

van den ftaart is bij de meesten langwerpig rond en

over-
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ovcrdwaars aan het lijf gehecht , in welke dezelve in-

getrokken kan worden. Lengte i , breedte J en dikte

} duim.

WoonpL In het celachtig weeffel der fpieren , en in

de herfenen van den mensch en van het huiszwijn.

2, TiEN. Cerebraïis, L, Sp. «i , p. 3062. RuD.

II, ^ars. 2. p. 243 et Synops, p. 182. Coenurüs

Cerebralis, Lamarck H. N. III, p. 155> ^^' ^'

CoENURus Cerebr. Goeze Naturg, p. 248 , T. 20

,

A. f. 1—5, T. 20, B. f. 6—8. T. Vificularis. Ze-

DER. Nattirg, p. 430, No. i. Polycephalus Ov/-

nus. N. G. Leske Fom drehcn der Schafen u.

ƒ. w. met eene flechte afbeelding. De Schapen-herfen-

worm.

Kent. De kop groot, met het lijf gelijk van breedte,

vierkantig met vier zuigers die in ieder der vier hoeken

geplaatst zijn ; de ingetrokken fnuit is van voren (lomp,

in het midden met een tepeltje , dat met twee rijen haak-

jes omzet is ; de hals zeer kort 5 het platachtig rim-

pelig zamengetrokken lijf eindigt van achteren met eene

blaas.

WoonpL In de herfenen der fchapen.

Eigenfch* Door het knagen aan de herfenen der fcha-

pen, veroorzaken zij de zoogenaamde draaiziekte ^ die

moeijelijk te genezen en meestentijds doodelijk is.

3. TiEN. Solium, L, Sp. i, p. 3064. Rud. IÏ,

pars. II. p. 160. Syn. p. 162, No. 69. Lamarck
H. N. Ill, p. 164, No. 18. Goeze Naturg. p.

269—296, T. 21, f. 1—-7, 9—12. T<<EN. Cucurbitam

D s Zii-
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,

Zeder, Natur^, p, 359 , No, 48, Halysis. Solium^

i^EEuwjiNHOEK ,
78ste brief, A^» 1694, pag. 608. De

Kettingworm, Lc Solitaire. Kinmündiger Ung
gliedrichter Jiapdwurm,

Kent» De kop klein , kogelvormig en meer lang dan

breed ; aan denzelven bevinden zich vier doorboorde te^

peltjes tot zuigers dienende, ieder van welken eene buis

heeft, die zich tot ééne vereenigende , de geheele lengte

van het dier, over deszelfs midden doorloopt en tot de

voeding fcbijnt beftemd te zijn. De kop gaat in eenen

ongeleden hals over. Het lijf heftaat uit vele geledin-

gen, di^ alle ^an de zijden, om den anderen met een'

mond of r^peltje zijn voorzien , uit welken de eijeren bij

de wijfjes uitkomen ; de eerlte reeks van leden, heeft met

den hals dezelfde breedte, deze zijn overdwars gerim^

peld; de volgende worden allengs breeder , terwijl de ach-^

terfte twee of driemaal langer dan breed zijn en het laatfle lid

ftomp eindigt, De kleur is wit; de gewone lengte 4-—10

Voet, fchoon men er ook vindt van 20 en meer voeten,

' WoonpU In alle, inzonderheid evenwel het meest in

de dunne darmen van den mensch , zeldzaam wordt hij

in de maag gevonden, Gmelin in Systhematc LinnM
vermeldt dat er in één mensch twee honderd zouden ge-»

vonden zijn,

'-'
V'oóttt, Gefchiedt door eijeren,

Efigenfch, Uit gedane waarnemingen meent men te

mogen befluiten , dat dQzo. worm in Holland en Sakfen y

meer dan in andere landen van Europa voorkomt.

'4, Tm,^, Cucurbitina, L, Sp, 30, p. 3067. Rud.

K, pars, 21, p, \6^, Syn, p, 163 , No. 72, T/B^tn
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Serrata, Goeze Naturg, p. 337, T. 25, B. f.

A.—D. Zeder. Naturg. p. 363, N. 50. Halysi.

Serrata, De Ponipoenvormige Bandworm.

Kent. De kop cirkelrond, breeder dan lang , aan beide,

zijden twee zuigtepels ; de (lompe fnuit is zeer kort en

met twee rijen liaakjes omringd ; de ineengedrongen hals

is regt en met het lijf gelijk van breedte ; zoo als ook

de voorde rij leden even breed als de hals en rimpelig

zijn, in de volgende reeks zijn zij genoegzaam vierkant,

de meesten evenwel breeder dan lang, de overige, die los

zamenhangen, zijn eenigzins kegelachtig en in het mid-

den met een doorboord tepeltje voorzien, de oppervlakte

der leden is overlangs gellreept. Lengte 2—4 voet breedte

a—3 lijnen; de kleur is blaauwachtig wit gelijk aan de'

parelen.

Woonpl. In de dunne darmen van dèn hond, mees-

tentijds geheel alleen.

Voortt. Gefchiedt door eijeren.

Eigenfch. Aan de lucht blootgefleld , of in te warm"

water gelegd , rekt hij zijne leden in de lengte uit.

5. T/EN. Lata. L. Sp. 3 , p. 3072. Rud. II ,

pars, 2 , p. 70. Syn. p. 137 , No. i. Mant. p.

469, No. I. BoTRYOcEPHALus Latus. Lamarck H.

N. III , p. 167, No. I. BoTRYOCEPHALus Homims.

GoEZE Naturg. p. «298, T. 21, f. 8. (het eijernest.)

Zeder. Naturg. p. 357, No. 46. Halysis Lata. tt

p. 358, No. 47. Halysis Membranacea. BoxNNEt

dans la Colhction Academique
^ partie etrangere ^ T. i

,

p. 478 , T. I et 2 , ook gedrukt in zijne Oeuvres

d'Hist. Nat. et de Philofoph. in 41° , T. v. ire partie

p. 478. Seqq. T. 3, f. i—32. Tenia ^ anneaux

D 4 courts.
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cvuris. De Lintworm , de eenzame worm , Tama d

éplne. Der Band wurm, Nes tel wurm.

Kent» D$ kop is klein ongewapend , met vier in het

kniis Itaande xuigtcpelcjes voprzien ; men befpeurt aan

dqnzelvQn geen lials, dewijl de leden van het lijf onmid-

dellijk aan den kop hnpnen aanvang nemen ; het voorfle

gedeelte van hei lijf is xeer fmal, bijna draadvorm ig ,

plat , en de leedjes zijn breeder dan lang en aan beide

zijde met Imarachtige vezeltjes bezet ; de volgende leden

worden allengs langer fchoon de breedte de lengte drie ,

Ja ZA% en nog meer malen overtreft, het laatfte lidje is

flomp. De kleur i$ wit; de lengte van 10—20 voeten,

de groot fk breedte omtrent | duim,

IVoonpL In alle, maar inzonderheid In de dunne dar-

men van den mensch,

Voarn^ Gefchiedt waarfchijnlijk door eijeren. Men

vindt het eijernest bij goeze ter boven aangehaalde plaats

befchreven ^n afgebeeld.

CCLXXV. PE DRAADWORM. {GOKDIUS.)

GeflachtS'k&nt* Het lyf rolrond , draadvormig, even

dik en glad.

j. Gord. Aquaiicus. L. Sp, i , p. 308a. La-

MARCK IU9 P» ^20, No. I. O. F. Muller Vcrmium

Terrcstr* et Fhmatil, lUstoriae. vol. i , pars, sda

,

p. 30 No. 161. GoRDius Seta, De Waterdraad-

worm. La Ohanterdiu The Hairmrm. Der Fa-

den wurm,

Kenu Het lijf draadvormig en gelijk dik, ondoorfchij-

pend, donkergraauw , of bruinachtig met geel over het
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geheele lijf onder elkander gemengd; aan het eene einde

is het een weinig fpitfer , fomtijds qok gevorkt, terwijl

aan het andere geen teekenen van eenen mond te befpeu-

ren zijn.

WoonpL In de (laande wateren en flooten.

Aanm. Eenen levenden worm, dien ik gedurende eenige

weken in een glas met water levend gehouden heb, kon

ik ook geen' mond noch eenen gevorkten ftaart , zoo als

MULLER en LAMARCK die waargenomen hebben, berpeu-»

ren ; de laatfte vraagt evenwel of die vorkswijze ftaart een

beftendig kenteeken oplevert.

CCLXXVII. ï^'^. AARDWORM. (iLUMBRICUS.^

Geflachts^kent, Het lijf oitrekbaar , lang, rolrond ,

geringd, met achterwaarts gq*igte zeer kleine ftekelrjes

bezet ; de mond bijna aan het iiiterfte van het vooreind,

bloot, tweelippig; geen oogen^ de aars aan het achterfte

einde.

I. LuMBR. Terresiris, L» Sp. i, p. 3083. La-

MARCK V , p. 2p9 , No. I. Muller Ferm, i. pars.

a. p. 24 , No. 157. Naturgefch. einigcr Wur*

marter des Susfen und Salzigcn IVasfers ^ p. 161, in

riot» M. VAN Phelsum , Natuurh Verh, over de

y;ormen^ p. 163, T. a , f. IV. IV. en V. Memoires

du Mufeum d'Hisi, Nat» T. i , p. 242, PI. 12. De

Pierworm. Lc Vers de terre. The Earthworm. Der

Regenwurm.

Kent, Het uitgeftrekte lijf is rolrond , doch wanneet

het zamengetrokken is, vertoont het zich van onderen

plat, het beftaat uit 120 ringen, fchoon dit getal bij fom-

D 5 mi-
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mige meer of minder is. Aan of tiisfchen deze zijn zeer

fijne flekeltjes geplaatst , die het dier tot pooten dienen.

Aan den 3o»ten of 3 asten ring vindt men een* dikken gordel

(^cUtellum') die 6 of 7 ringen van liet lijf beflaat , doch

aan welke , de affcheicïingen der ringen , aan het lijf zoo

zigtbaar , naauwelijks te befpeuren zijn. De mond ligt

onder aan de punt van het vooreind. De lengte en dikte

is zeer verfchillend^ de kleur bruinachtig.

PFoonpl, In den grond en in rottend hout.

Voedf, Niet flechts aarde, maar ook dcelen van doode

dieren , zelfs die van hunne eigene foort , voorts wortels

en bladeren van planten ; zij zijn het , die de boomblade-

ren het vleczig gedeelte ontnemen , en derzelver rib-

ben als een geraamte zamengevlochten voor het oog zigt-

baar maken 5 van alle deze voorwerpen worden de over^

blijffels in hunne maag gevonden.

Voorn, De vereeniging , die bij hunne voortteling plaats

heeft, kan wel voor geene ware paring gehouden worden,

daar er geene uiterlijke werktuigen daartoe aanwezig zijn

;

integendeel is de gordel , met de tepeltjes, die zich om het

lijf tusichen den io<ien en 1^^^^ ring bevindt, het eenig

fchijnbaar middel door welke de vereeniging gefchiedt. Om
deze tot ftand te brengen, plaatfen zij zich ineenetegen-

gedelde rigting, d. i. kop en flaart, met de onderzijde

van het lijf tegen elkander, in dier voege, dat de gemelde

tepeltjes, zich met kracht in de als nu daar juist tegen

over liggende groefjes van het andere dier indringende

,

zich door zuigen vast vereenigen. In dien vereenigden

fland , blij\'en zij gedurende eenige uren onbewegelijk

,

ailecn befpeurt men eene foort van golfachtige trilling >

in vcrfcheiden deelen van hun lijf. De Heeren cuviEa

en
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en DE LAMARCK nieenen, dat deze vereeniging geen an-

der doel heeft , dan om hen tot het voorttclingswerk

mn te zetten en eene prikkeh'ng in hen te verwekken ,

die aanleiding geeft, dat een ieder van hen zich zelf be«

vruchte. Voor het overige fchijnen zij eijer en levend-

barend (ovi^viviparus^ te zijn.

Eigcnfch, Bij warme vochtige dagen , wanneer het be-

gint donker te worden , komen zij uit den grond , het

zij om zich te voeden , te vereenigen , of wel om ver-

fche lucht in te nemen , blijvende fomtijds uren lang

,

zonder beweging , nabij de opening , uit welke zij uit

den grond gekropen zijn , doch in welke zij doorgaans

liun achtereind min of meer gevestigd houden. Zij

fchijnen ook geene gewaarwording te hebben van het

aanwezen van eene andere van hunne foort , dan alleen

door de aanraking, even min als van het bij hun ge-

bragte licht, of eenig (terk geluid, mits dit laatfte aan

écn grond gcenen fchok ol trilling veroorzaakt. Einde-

lijk bezitten zij ook een uitnemend herftellings-ver-

mogen,

1, LuMBR. Variegatus, L. Sp. 4, p. 3084, Mul-
tKR. Ferm, i, pars» 2, p. 27. Bonnet Omvres

^Hist, Nat. , T. I, p. 119 et 252 , PI. i , f. i—5.

(ei la suite du Vh i,^ De bonte Aardworm. Le ver-

long.

Kent, Het roodachtig lijf is in het midden bruiner

en aan de einden geelachtig ; het is zamengelleld uit rin-

gen, die naar de beide einden dunner worden en aaff

hunne onderzijde met 4—6 witte doorntjes voorzien

«ijn , welke de plaats van pooten vervullen. De kop

heeft
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heeft geene beftendige gedaante , daar het dier dien ver-

lengen en verkorten kan; vooraan denzelven ligt de

ronde mond, met eene dikke fpier omringd. Aan het

ander eind bevindt zich eene langwerpige opening, die-

nende tot ontlasting van overvloedige doffen. Hij is

van i6 lijnen tot 2 duim lang en dik als de quintfnaar

van eene viool. Ook deze bezit het herltellings-vermo-

gen in eenen zeer hoogcn graad.

WoonpL In den modder van flooten, vijvers en

flaande wateren.

Voortt. Gelchicdt door het baren van levende jon-

gen , en het uitfchicten van botten , die levende wormen

worden.

3. LuMBR. Marinus, L» Sp, 2 , p. 3084. Belom

Nature et dtversité des poissons. Paris 1555, p. 444.

LuMBR. Marinus, Pallas Nov* act, Petrop II, p.

-33 9 Tab. I, 19, 29. Nereis. Lumbricoides* De

Zeezandworm. {Lesche de mcr.')

Kent, Aan het vooreind heeft deze worm een fnuit-

fe ; het flijmig lijf is fpilrond en geringd , waardoor zij

het kunnen uit- en intrekken , in welk laatfte geval zij

eene bijna kogelachtige gedaante verkrijgen ; aan de ge-

wrichten vertoonen zich eenige borstelige vezelen. Uit-

gerekt , heeft hij de lengte van i voet , die door za-

mentrekking tot op twee duim vermindert , zijne dikte is

als een vinger.

IVoonpL Aan de ftranden langs onze kusten.

Voedf. Zand en (lijk.

Eigenfch, Door het fnuitje werpen zij eene fpons-

achtige ftof uit , welke zij in het zand gekropen zijnde

we-
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wederom inzuigen ; ook (lorren zij een fafFraankleurig

vocht uit.

4. LuMBR. Tubifex. L, Sp, 5, p. 3084. Mulle».

Verm. I, pars, 2, p. 27, No, 160. Trembley Me--

moires pour servir a riilst. cPun genre de polypes ,

p. 98, PI. 7, f. 2. Bonnet O. L. p. 234 et 257,

258, PI. 2, f. 9, 10 et suiie^ PI. 2, f, 11. De Slijk-

buisworm. (^Fers ci tuyau,^

Kent. Het lijf is uit ringen zamengefleld , die zich

naar de beide einden verdunnen , en tusfchen welke zich

korte haartjes bevinden; de kop eindigt naar voren in

eeae fpitfe punt, achterwaarts van denzelven is de ronde

mond gelegen; de opening, tot ontlasting van de verteer-

de ftóf , ligt digt aan de punt van den ftaart. Hij is

witachtig , zeer dun en 5—6 lijnen lang ; vormt zich

van flijk een buisje, hetwelk hij bewoont, waaruit hij

met zijn achterfle gedeelte ten voorfchijn komt , makende

daarmede in allerlei rigtingen vele bewegingen en llinge-

ringen , terwijl het voorrtc gedeelte altijd in den modder

verfcholen blijft.

WoonpL Op den grond van zoete (laande wateren.

Eigenfch. Hij bezit mede het herftellingsvermogcn,

5. LuMER. Echiurus, L, Sp, 9, p. 3085. La-

MARCK V^ p. 300, No. I. TuKhhSSEMX Echlura, Pal-

las MiscelL Zool, p. 146, T. 11, f. i—6.

Spicih ZooL Fase. X, p. 3 , T. i , f. i—5, C ij-

vier Regne Animal. III, p. 529. Thalassema. De
gedoomde Aardworm.

Kent. De kop , of liever de mond , heeft de gedaan-

te van een ezelsoor of lepeltje en flrekt zich vooruit;

het
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hec dikke korte rolronde , zachte , uit ringen beftaande

lijf, is allerwege uitrekbaar, aan beide einden (lomp

en rondom den achterflen ring met twee rijen korte gele

haardiinne doorntjes omzet; onder den hals bevinden

zich twee goudgele naar elkander gerigte {convergent es')

haakjes; de kleur is grijsachtig wit, de lengte omtrent

il duim.

ll^oonpl, In de zandgronden van de zee , en menig-

vuldig langs onze Hollandfche llranden.

CCLXXVIII. DEPLATWORM. (^PLANARIA,)

Ge/lachts kent. Het lijf lilachtig , langwerpig , plat^

achtig , uitrekbaar , naakt , zelden verdeeld of gekwabt •

onder aan den buik bevinden zich twee openingen (de

mond en de aars.)

I. Plan. Qjmdrangularis, L, Sp. 1$ ^ p. 8089.

Pallas Specil, ZooL Fase» X, p. 20 , T. 1 , f. 12 ,

a, b, c, d, e. De vierhoekige Platworm.

Kent. Het bleekgeel doorfchijnend lijf, is langwerpig

rond 5 van voren fpits, van achteren flomp , overlangs

met vier rijen gekrulde vierhoekige vliesjes bezet, en

neemt velerlei gedaanten aan.

WoonpL In ftaande wateren onder het kroos (^Lemna)^

inzonderheid in de flooten van Zorgvliet , nabij den

Haag.

2. Plan. Bicornis. L. Sp, 16 , p. 3089. Pallas

Spie, ZooL Fase, X, p. 23, T. i, f. 14 , a, b.

Fasciola Punctata, De tweehoornige Platworm.

Kent, Het lijf plat, lancetvormig, van voren en van

ach-
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achteren (lomp ; het vooreind heeft als twee korte

,

weeke van elkander afwijkende buisjes, die als twee

hoorntjes voorwaarts gerigt zijn. De mond vertoont

zich als een klein puntje, de kleur is van boven grij3-

achtig graauw, met zwarte ftippen befprengd, van onde-

ren lichter, met donkere takkige aderen doorvlochien.

M^oonpL Onder het kroos (^Lcmna) in flooten en

ftaande wateren.

3. Plan. Fusca, L, Sp, 19, p. 3090. Lamarck

III, p. 129, N. 7. Pallas. Spcc. Zool, fase, X, p.

ai, I. 2, f. 13. Fasciola Fusca, De bruine PJat-

worm.

Kent. Het langwerpig , lancetvormig lijf is van vo-

ren als (lomp afgeknot , doch van achteren puntig ; het

verandert zich in velerlei gedaanten; is geheel bruin,

met donkere , zwarte , takachtige aderen als doorweven

,

inzonderheid over het voorfte gedeelte, alwaar zich in

het midden ook twee digt bij elkander ftaande ftippen

(misfchien oogen) bevinden.

WoonpL In zuivere heldere ftaande wateren , aan de

kleine gele plompen (^Menyanthes Nymphoides^ aan de

water-eppe {irum latifoUum) en aan de gele en witte

plompen {Nymphaea lutea et alba L,^

CCLXXX. DE BLOED-EGEL, DE BLOED-
ZUIGER. UURUDO.)

Gcjlachts-kent, Het lijf langwerpig , ftomp , eeniger-

mate plat , naar voren breeder , zamengefteld uit zeer

vele ringen, bij uitnemendheid uitrekbaar en van ach-

teren met eene ronde fchijf , waarmede het zich vast-

hech-
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hechten kan , eindigende. De blootliggende mond kan

zich flerk verwijden, en is van binnen met drie tanden,

of langwerpige hoornachtige kaken gewapend. Geene

oogen ; de aars h*gt van achteren , digt bij de fcliijf.

1. HiR. Medicinalis. L, Sp. i, p. 3095. Lamarck
V , p. Q91 , No. I. MüLLE'R ^erm, 1 , pars 2 , PI. 37

No. 167. Houttuin Nat. Htst. 1 , D. XIV, ^u
P. 114, PI. 107, f. 8. De geneeskrachtige Bloedzui-

ger. Le Sangfue , The comman Leech, Der Blut-

egel.

Kent, Het langwerpig lijf is uit vele ringachtige

plooijen zamengerteld , door welke bet verlengd of za-

inengetrokken kan worden ; de rug of bovenzijde is plat-

achtig , met flrepen van verfcheidene kleuren geteekend ,

de onderzijde is zwart met gele vlekken.

WoonpL In flaande wateren en zachtvloeijende rivie-

ren en beken.

2. HiR. Sanguisuga. L, Sp. 3, p. 3095. Lamarck
V^, p. 291, N^. 2. WiK.Sanguiforba. Muller P'erm,

I , pars. 2, p. 38, No. 168. De gewone Bloedzuiger,

Le Sangsue noir^ Sangsue de cheval. The Horfe Leech,

Der Rosegel.

Kent. Het zamengetrokken lijf ïs niet langer daiiï

I duim , doch kan zich tot de lengte van 4 duimen uit-

ftrekken ; het is in zeer vele ringen (^Segmentae') ver-

deeld , die naar de meerdere of mindere uitrekking van

het lijf zich breeder of fmaller Vertoonfen ; het kopeind

wordt befloten met eene (lompe punt ^ die , wanneer

het dier zich aan eenig voorwerp vastzuigt, tot eene

ronde fchijf gevormd wordt ; aan het achtereind bevindt

zich
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itkh eetie dergelijke dit immer zigtbaar is 5 boven dezelve aan

de laatde inihijciing is eene in het rond geplooide opening;

door welke de bruine ^ dunne vlokkige overtollige Haf-

fen ontlast Worden 5 de rug is zwart , de buik graauw*

groenachtig, de zijde niet zwarte vlekjes geteekend*

WoonpL In flaande wateren.

Eigcnfch, Zij kunnen lang zonder voedfel leven ; -^

een, die ik thans bijna een jaar in een glas met flootwa-

ter in het leven lieb gehouden , heeft gedurende dien

tijd geen voedfel gebruikt , dan hetgeen mogelijk in het

gedurig ververscht water aanwezig is* Hij maakt fom*

tijds zeer levendige, zelfs wildö bewegingen, uit welke

ik evenwel nimmer iets als weêrsvooorfpelling heb kunnen

opmaken; het wondje, dat zij door hunne zuiging veroorza-^

ken kan (volgens lainiarck) fomtijds gevaarlijk worden*

3. Hiü. Vulgansé L, Sp. 4 , p. 3096. Ed. XÏI

,

p, 1079 , N^. 4. H. Octocutata^ Lamarck V , p*

296, No. i. Eri^oëdella Vulgaris, Muller Verm

\ ^ pars, 2, p* 40 , N** 170* De achtoogige Bloed*

egel*

Kcnt^ Het lang platachtig lijf is half doorfchijncnd ,

flan beide zijden gerand ; böven den ronden bek i)evin-

den zich acht pukkeltjes; achter denzelven op omtrent

éen vierde van de lengte des lijfs beibat er eene rondo

witte vlek , uit welke door drukking een zwart lid (weU

ligt liet mannelijke) voortkomt, terwijl een weinig die-

per het vrouwelijke, als eene opening, gelegen is; onder

aan het achtereind bevindt zich een uitftckend ligchaam,

in de gedaante van een' kegel , van welke den top afge-

fneden is. De kleur is van boven zwart of bruinachtig

E met
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met vele kleine bleeke pukkeltjes , van onderen graauw-

achtig. Lengte 15, breedte 2 tot 3?- lijn.

IVoonpL Menigvuldig aan verfc heiden waterplanten ,

inzonderheid op het ruiterskruid {Stratiotes Aloides L.)

en op de vorlchenbeet {Hydrocharis morstis rafjae /..)

Foedf, Zï] kruipen in de horentjes van verlcheidene

zoetwaterflakken en verteren het dier.

Voortt. Gcfchiedt door eitjes, in welken het lijnvor-

mige vruchtje bcfloten is ; men ziet dezelve aan de zij-

den van het lijf in September , zelfs tot 70 in getal.

Eigenfch, Hunne voortgaande beweging gefchiedt op

de wijze der Spanrupsen of Landmeters.

4. HiR. Hyalina. L, Sp» 7, p. 3097. Lamarck

V, p. 297 , a Pcspece Erpdobdla complanata. Mul-

ler Ferm. I, pan, 2 , p. 49 , No. 176. Trembley

IJist. polyp, p, 119, PI. 7, f. 7. De doorfchijnende

Bloedegel.

Kent. Platachtig , zeer doorfchijnend , geelachtig

,

van voren fpits , van achteren verbreed , aan de boven-

zijde overdwars donker gellreept ; de spitse wute kop is

van boven met 6 zwarte flippen, in twee rijen gerigt

,

bezet*; de ftaart is rondachtig en graauw. De lengte

bedraagt 9 en de breedte i| lijn.

Woonpl. In beeken en flooten , aan onderfcheidene

waterplanten.

Voont. De eijeren zijn rolrond , groen met een bleek

bandje omgeven 3 de daarin befloten vrucht is klein en

niervormig , men vindt er tot honderd in één wijfje.

5. HiR. Hippoglossi. L. Sp. 14, p. 3098. La-

marck V , p. 295, No I. Phylline Hippoglossi.

BastER.
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Ëaster Opuscula Subscciva, II, p. 138 (153?, T. 8

,

f» p, b, B, C. De heilbots Bloedcgel.

Kent, Het langwerpigrond lijf is 2—3 lijnen \r\g en

I lijn breed ; voor aan den kop (laan als twee ronde te-

pelrjes , uit ieder van welken drie vederaciitige haartjes

voortkomen ; de motid heeft veel overeenkomst met die

der kreeften ; onder aan de borst is wederzijds een haa!c-

achtige klaaiuv geplaatst, met welken zij zich aan den

visch vast hechten ; het achterlijf is van onderen met zes

paar pooten voorzien , en eindigt met een kort , breed

vlies of ftaart , uit welks beide hoeken nog een getand

deel voortkomt.

IVoonpL Op de heilbot (^Pïeuron, hippoglosfus,^

6. HiR. Murtcata, L, Sp, 9 ^ p* 3098. Lamarck

^9 P* 293, N^. I. PoNTOEDELLA Murlcata^ Baster.

o. c. I , p. 82 C94), T. 10, f. 2. HiiiuDo Plsci"

vm, RoNDELEïii AquatiL II, p, 111 , cum fig. Hk
RUDO Marina,

Kent, Het rolrond lijf is uit vele knobbelige ringen

zamengefteld , waardoor het zeer uitrekbaar is ; de mond

en (taart zijn ieder met een ronde fchijf voorzien , waar-

mede het dier ^irh aan eenig voorwerp hechten kan. lii

rust is hij omtrent 3 en uitgerekt meer dan 5 duimen lang.

IVoonpL Hij hecht zich aan verfcheiden visfchen, in-

zonderheid aan de rogfoorten {Raya,^j

E a U.
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II. Orde. Slakken. (Mollüsca.)

Dhfen,^ w/^lker /ff/ week en bloot is (^zonder door

eene fchalp bedekt te zffri) tn met leden voorzien*

CCLXXXn. DE AARDSLAK. {LIMAX.^

Oejlachts-kent, Het lijf kruipend, langwerpig; op den

mg een vleczig fchild ; van onderen een langwerpige

platte fcliijf; aan de regtcrzijdc ecne opening voordeteel-

deelcn en tot ontlasting der drekfloffen; boven den mond

vier lijnvormige voelertjes van welke de toppen der twee

grootften de oogen bevatten.

T. L. Ater, L, Sp, i , var, a et e p. 3099.

D'audebard de ferüssac. PUst. Nat. des Mollusques

terrestres et flimatiles. Paris depuis 1819. Tom I,

p. 60, tab. 2 , f. I. Arion Empiricormn. Drapar-

NAüD Hist, Nat. des Molliisques terrestres et fluvia-

tiles de la France ^ p. 122, Pi. 9, f. 3 et 4. Pfeif-

fer Land und Wasserschnecken ^ p. 19, No. i. De

zwarte Aardllak. Die s c h \v a r z e N ac k t s c h n e c k e»

Kent. Het lijf zwart; van ondere witachtig, cenigzins

naar het blaauwe trekkende ; en overlangs gerimpeld ; de

toppen der voelertjes zijn dik ; de rand van den voet iS

overdwars evenwijdig geüreept ; de zijdelingfche opening

is groot en aan het voorftc gedeelte van den mantel gc^.

legen. De kleur van het dier verfchilt aanmerkelijk, van

zwart , grijs of zelfs rosachtig. Lengte i—5 duimen.

JVoonpl. In de bosfchen , in kelders en andere voch-

tige plaatfen.

. . Voedf.
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• Voedf. Velerlei kruiden.

Voortt. De eijeren zijn bleekblaauw, van grootte en

gedaante als een peperkorrel; in Maart en April vindt

men vele van dezelve zamcngekleefd, ecii weinig onder

de oppervlakte van den grond.

a. LiM. Ater, L, Spec, ï, ^, p. 3099. D'audk-

BARD, o. 1. I , p. 61, pi. 2, f. 2. DrAPAUNAUD,

o. c. p. 123, T. 9, f. 5. Pfeiffer, o. 1. p. 19,

No. 2. LiM. Rufus,

Kent, Het dik , breed lijf is bruinachtig , aan de zij-

den oranjekleurig, en met afgebroken (Irepen en groefjes

geteekend ; de mantel is fijn gedipt , fomtijds donker

gevlekt ; de twee voelertjes zijn zwartachtig , terwijl er

tusfchen den mantel veeltijds nog een derde aanwezig is

;

de zeer groote zijdeopening ligt aan de voorzijde van den

mantel. Lengte ruim 4 , breedte J duim.

TVoonpL In vochtige weiden en bosfchen.

Voedf, Velerlei planten.

Voortt. Hare eijeren zijn langwerpig rond , ondoor-

fchijnend en in eene witte vliezige fchaal befloten ; zij

leggen die 20—30 op elkander gehoopt, aan vochtige

befchaduwde plaatfen , onder fteenen en planten.

3. LiM. Cinereus, L, Sp, 4 |3, p. 3100. Eo. XH,
p. 108 1 , No. 4. LiM. MAXIMUS. Lamarck H. N.

VI, 2 part. p. 50, fp. 3. D'audebard , o. 1. i, 68,

pi. 4, f. 7. Draparnaud p. 124, pi. 9, f. 10.

'PfElFFER 1. C. p. 20, No. 3. SwAMMERDAM B. N.

p. 158 , T. 8 , f. 7. De grijze Slak. Le Umax
noiratre, Y^x^ aschgraue Nacktfchnecke.

Kent, Het lijf graauv/, van onderen vnil wit, vecf

E 3 tijds
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tijds zwart gevlekt; de voelertjcs , de kop en de hals

zijn graauvv , de beide laatllen met eene of drie lijnen

gcteekcnd ; de mantel is glad, de rug gerimpeld. Lengte

5 duim , breedte 8 lijnen.

Woonpl, Aan vochtige befchaduwde plaatfen; In de

tqinen en in de bosfchen.

Vocdf, V^elerlei planten.

4. LiM. JgresHs, L> Sp, 6, p. 3101. Ed. XII,

p. 1082, fp. 6, L. Ciner^us Immaculatus^ Lamarck

H. N. VI , % part , p. 50 , fp. 4. D'audebard , o.

I. I, 73, pi, 5, f. 7—10 et p, Qf6 €. VL Drapar-

NAUD p. 126, pi. p, f. 9. Pfeiffer O. L. p. 21, No>

5. Blankaart Inf, p. 151 , T, 13 , f. 10. Het Blad-

dakje. Die acker Nacktfchnecke,

Kern* De voelertjes en de kop ^swart ; het lijf licht

aschgraauw , fomtijds gelijk ook op den mantel met bruine

onregelmatige vlekjes bezet en fijn geftreept of gerimpeld ; de

opening aan de achterzijde van den mantel Is klejn , fom-

tijds met een' witten zoom. Zij is zeer flijmig. Lengte

!i*-9 lijnen,

WQonpU Van Mei tot December in de tuinen, in de

weiden , in de bosfchen en op de bouwlanden.

Voedf, In de tuinen knaagt zij 's nachts de opkomende

moeskruiden en in. den liJ^rfst op de akkers het ontkie-

mende winterkoren af.

CCLXXXIII. DE ZEELONG. QJPLTSIA.^

GfflachtS'kent, Het lijf kruipend , langwerpig ; in

den rtaat van rust mer eenen mantel , welke zich over

den rug heenflrekt , gedekt ; de kop , die met den hals

doormande verbonden is , heeft vier vocUttjes , van

wc!'
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welke 1 ongelijke van boven , en de 2 andere bij den

mond geplaatst zijn ; een huidachtig ruggefchild ; en aan

de rcgterzijde eene opening voor de teeldeelen ; de aars

aan het boveneinde van den rug.

i. A. Dcpilans ^ L, Sp, 3103. Lamarck H. N. VT,

fi part. p. 39 9 fp. I. Aplysw Depi/ans, De haar-

uitroeijende Zeelong. {Lepus marinus der ouden) Die

Giftkuttel.

BoiiADSCH de quihuhdam Animalibus marinls ^ P» 8

,

tab. I—IV. Lernea graphlce. Zie ook cuvier , Me-

moirc sur Ie genre, Laplysia , Vulgairement tiom»
'

mé, Ljèvre marin". Sur son anatomie^ et sur queU

ques-uns de ses especes in de Ann, du Mus d^Hist,

Nat» T. II, p. 287, pi. I—IV; alwaar hij de be-

fchrijving van bohadsch aanneemt.

Kent, Het lijf is bij de meeste bruin, met eenige

blaauvvachtige vlekken als gewolkt ; het fchild op den

rug heeft eene ronde opening , van welke zich bruine en

witachtige dralen naar den omtrek verfpreiden. Lengte

6—8 duimen.

WoonpL Langs onze ftranden.

Voortt, BoiiADSCH heeft in de befchrijving derzelve

welligt aan zijne denkbeelden te veel toegegeven,

Voedf, Waarfchfjnlijk zeeplanten.

Eigenfch, Bij de aanraking van het dier ontlast het

zich van een witacbtig fiijniig , flinkend vocht, hetwelk ~

vi^alging en braking veroorzaakt ; terwijl men tevens

meent , dat hetzelve aan behaarde plaarfen gebragt , het

haar doet uitvallen.

CCLXXXIV. DE ZEESLAK. f:DORIS,^

QeflachtS'kcnt, Het lijf kruipend , langwerpig ; van

E 4 on-
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onderen plat ; de mond voorwaarts en van onderen ; da

aars achterwaarts ^n van boven n^et haar bezet ; twee of

Vier intrekbare voelertjcs, die van voren en boven aa^

het lijf in kuiltjes geplaatst zijn.

X, D. Clavigcra. X, S^: ^ , p, 3104. L, bomme ,

Fcrhand. van het ^cetnvsch Genoatfchap III , p. 29:; ,

No. 4 , tab. f, 3. De geknodile 2^eeflak met 4 hoornen.

Kent. Op den kop vipr hoorntjes y^n welke er 2 regt

overend ftaan, en de twee voorfte fchuins voorover ge-

bogen zijn ; op den rug zijn 9 paar knodswijze tepeltjea

geplaatst, het lijf, dat van voren dik is, wordt naar ach-

^eren allengs dunner en eindigt in (3ene punt ; de kleur

|s grgauvv , ibmtijds bleekrood, de tepeltjes zijn eeniger-.

mate doorfchijn^nd ; zwemmende zijn deze nederwaarts

gebogen. Lengte omtrent | van een duim,

IVoanp},' Lgng^ het ftrand van het eiland Walcheren^

op de zoedraad en zeédennej^ gelijkende koraalgewasfen,

Foartt, Zij leggen hare eijeren als nesten of trosjes

,

van gedaante als een rond beursje aaw liet kqraalg-ewaa

vastgehecht,

Bigenfch, Z\] zwemmen ann de oppervlakte van hc^

water, wanneer d? tepeltjes in eene gcdadige beweging zijn,

£. D, Papillofa, X. Sp., 8, p, 3104. Lamarck H,

N. Vi , % partt p, 302, fp. I, E01.IS Cuvle^li, De

^eeflak met zachte doorns,

Bastkr Op. \^ubs I, p. 81 Cö3)» tab. X, f, i. A. D,

CyvjER 4nn^ (fu Mus, VI, p. 334, tab, <5i , f,

K^nU Po top dil^, met y'm ^ange kcgclvQrmig:c voe-

ler^
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Jertjes; de mond heeft een' vleeschachtigen zoom in de

gedaante van een hoefijzer en boven denzelve twee voe-

krtjes ; het lijf is langwerpig 5 de rug naakt ,
plat en in

het midden een weinig gezwollen | de zijden zijn ieder

xnet 15—20 langwerpige platte plaatjes bezet ; aan de

regterzijde ligt een doorboord knobbeltje, welks opening

ter ontlasting der drekftofFcn en te gelijk tot de voortte-

ling dient. Lengte omtrent i duim.

Woonph Aan hqt (Irand van het eiland Schouwen t^

op het flik van de fchorren.

Foortt. In Maart legt zij hare eijeren, van welke er

6— 12 en fomtijds meer, in é^n beursje, dat met ver-

fclieiden anderen kronkelachtig zamen gevoegd is , beflo-

ten zijn.

Eigcnfch, Kruipt als de landflak, en kan zich in één

trekken als een egel.

3. D. Cervina. L, Sp. 12, p. 3105. .Lemarck H,

N, VI, p, p. 304, No, 2. TritQuia arborcscens.

BoMME, V^'hatid. van het Z, Gerootfch» III, p. 290,

No. 2 , tab. f. I, A. B. Cuvier, Jnn, de Mus. VI,

p. 434 , tab. 61 , f. 8,9, io. Het hartshoorn gelij-

kende getakte ^eedakjc.

Kent, Het lijf eenigzins lilacbtig, zijdwaarts een wei-

pig zamengedrukt , op hetzelve (laan langs de zijden van

den rug de kieuwen als takaglnige bosjes in vijf paren

verdeeld; de kegelvormige overdwars gellreepte voelertjes,

l^omen uit kokers voort , welker randen getand zijn ; de

aars en de opening tot de voortteling dienende, liggen

?ian de regterzijde van het lijf, deze naar voren, gene

n;i4r aehteren i de kleur van het diertje is aschgraauvv

,

E 5 cenig-
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eenigzins naar het rosfc trekkende. Lengte omtrent i

duim,

CüviER vermoedt, dat de afbeelding van bomme , die

van een zeer jong diertje is.

WoonpL Langs het VValchcrfche Itrand op het zee-

denne korallijn.

4. D. Coronata, L, Sp. 84 , p. 3105. Lamarck

H. N. VI, I part. p. 305. ip. 3. Tritonia Coronata.

CUVIER o. C. VI
, p. 435. BOMME O. C. I , p. 394 ,

tab. lïl , f. 1—3. Het gekuifde of gekroonde Zeellakje.

Kent, De kop is met twee draadvormige voelertjes

voorzien, welke in cenen ruimen koker geplaatst zijn ; de

mond breed en ruitvormig wanneer het diertje die opent

;

de rug melkwit , op denzelven (laan beiderzijds twee rijen,

elk van zes kieuwen in de gedaante van kleine llruikge-

wasfen , ieder van welke met vier rijen piramiedvormige

witte, roodgetopte tepeltjes bezet zijn; van onderen is

het lijf doorfchijnende. Lengte |—f duim,

VVoonpL Op de zeeplanten langs het flrand van het

eiland Walcheren,

Voortt, Zij ontlast zich van haren eijerflok, die de

gedaante van een reepje wit papier heeft en in welke men

wegens zijne doorfchijnendheid de witte eijeren duidelijk

kan zien , aan de takjes van een zeegewas , hetwelk zij

met den eijerllok omflingcrt.

5. D. Pennata, L, Sp. 15, p. 3105. Cuvier Reg-

re ^nimal. II , p. 394. Tergipes. Bomme o. c. III ,

p. 292 , No. 3 , T. f. 2. A. B. Het gevederde of

zaciitgedoorndc Zeellakje.

Kent,
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Kent, De kop is dik en (lomp , op denzclvcn ftaan

aan de zijden vier hoorntjes , van welke twee voor- en

de twee andere achterwaarts gerigt zijn ; het hjF is van

voren dik, naar achteren fpits iiitloopende, over hetzelve

zijn ecne menigte zachte Ichuins achteroverliggende kieu-

wen als tepeltjes geplaatst, welke het diertje kan ophef-

fen , en bij het zwemmen in eene gedurige beweging

zijn; derzelver kleur is graauwachtig en aan de topenden

rood. Lengte |—| duim,

IVoonpL In Mei en Junij menigvuldig op het wier,

inzonderheid op het zecdraad koraal , aan het ftrand van

het eiland Walcheren.

Voortt* De eijerftokken hebben de gedaante van een

rond beursje , in hetwelk eene menigte kleine bolletjes

in een lijmlg vocht zich bevinden. Zij vermenigvuldi-

gen (lerk en groeijen fpocdig.

Voedf, Schijnt meest het zeedraad koraal te zijn.

Eigcnfch. Zwemmen op den rug, wanneer de kieu-

wen of tepeltjes zich hangende vertoonen , ook kruipen

zij langs de takjes van het koraal fpocdig voort.

6. D. Stcllcta, L, Sp, 25, p, 3107. Lamaiick IT.

N» VI , 2 part, p. 311 , fp. 7. Doris Stdlata. Bom-

WE o. c. III , p. 298, tab. f. 4. (Het Egeltje met de.

Aar op de ftuit.) De gcflcrde Doris.

Kent^ Het lijf is langwerpig rond , met eene tcpcl-

achtige huid gedekt , welke zich naar de onderzijde met

penen dikken zoom van de gladde huid alfclieid ; van

onderen ivS het lijf plat ; de mond als een fnuitje ge-

vormd ; op den kop ftaan twee voclertjes , die aan de

voorzijde gcribt zijn , doch van achteren zich als uit

dwar-
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dwaifche ringswijze vazeltjes zamengefteld voordoen ; op

de ftuit ligt eene achterftralige fter , iedere ftraal heeft

ccne rrb, uit welke wederom zijltralen voortkomen , met

vele kronkelige uitbreidingen ; in het midden dezer (lar

bevindt zich eene opening , uit welke een vocht ontlast

wordt ; de kleur van het diertje is licht graauw en zijne

'

lengte omtrent één duim.

Wootjpl, Op het Alcyonium vindt men het overal

van September tot December langs het Walcheriche zee-

(Irand.

Vvortt, De cijertros van dit flakje heeft in gedaante

veel overeenkonisc met een los opgerold fmal reepje pa-

pier ; hij is lijmerig van zeHliandigheid, met vele ronda

korreltjes (v/aarfchijnlijk eitjes) vervuld. De paring van

dezelve is nog niet kunnen waargenomen worden.

JLigenfch, Bij het aanraken trekt het zich zamen ; op

den rug gelegd rolt het zich in een als een' egel, het

kruipt fch ielijk voort, en houdt zich zeer vast aan het

koraal gehecht,

CCLXXXV. DE ZEERUPS. (^APIIKODITA.-)

Gejlachts-kent, Het lijf kruipend , laïigwerpig rond ,

met fchubben gedekt; wederzijds met borflelige pooten,

de mond rolrond; kan ingetrokken worden en heeft ^

ringvormige verdeelde boritelige voelertjes; in den kop

vier (lamauck II) oogen.

I. Aphr. Aciilcata, L, Sp, i , p. 3107. Lamarck

H. N. V, p. 307 , fp. 1, Ilalithca aculeata. De

gc-inornde Zeemuis.

Baster Op. fuhs II, p. 6a, (6(5) T. (^ , ï. i , a.

Pal-
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Pah.as MiscelL Zool, p. 77, tab. 7, f. i— 13. Se-

BA 1, p. 141 , No. I , tab. 90 , f. I.

Kent, Het lijf eirond , de fchiibben van den rug zijn

met eene vezelig wolachtige incengekronkelde ftoffe be-

dekt; langs de zijden komen zaamgelioopte fterke doorn-

tjes voort , omzet met eenc ftofFe als floszijde , glinste-

rende als goud en met alle de kleuren van den regen-

boog 5 een weinig lager bevindt zich een knobbel, uit

welke drie hoopjes doorns, gelijk mede een vleeschachtig

l^egclvormig uitwas voortkomen ; de buik is overdwars

geplooid en overlangs liggen 32 tepelswijze uitlleckfels ,

welke aan den kop het kleinlle zijn en naar achteren

grooter worden , uit welke zwarte blinkende haren als

varkensborstels voortkomen , welke het dier bijna geheel

binnen het lijf trekken en ter lengte van 6 of 8 lijnen

uitfteken kan ; de mond onder den kop is van voren met

twee voelertjes voorzien. Lengte 5—8 duimen.

Woonpl, Langs de Zeeuwfche Ilranden, inzonderheid

die van het eiland Schouwen,

Vöortt, Schijnt met die der visfchen overeen te ko-

men, bij de opening van dezelve in Junij vindt men de

mannetjes met hom en de wijfjes met kuit.

2. Apiir. Squamata, L. Sp, 3, p. 3108. Lamarck

H. N. V, p. 309, fp. I. PoLYNOE Squamata,

BasteR Op, fuhfc. II, p. 66 , {6^^ T. 6, f. 5, A.

B. Pallas Miic, Zool, p. 91 , T. 7, f. 14. De gc-

ibhubde Zeemuis.

Kent, Aan den kop zijn zes regt vooruitftekende voe-

lertjes , van welke 2 grooter zijn dan de andere; de

mond
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mond ligt onder den kop en heeft twee voelenjes; het

lijf is lang lijnvormig, wederzijds met 12 ruwe fchubben

gedekt , onder ieder van welke ccn aan de punt geknopt

borstelhaar voortkomt, en onder deze haren twcedriedee-

lige tepeltjes, welke tot pooten dienen en ingetrokken

kunnen worden. Lengte ruim i duim , breedte 2 lijnen.

IVoonpL In de Noordzee en aan het flrand van het

eiland Schouwen,

3. Apijr. Lepidota, L, Sp, 6, p. 3109.

Baster Op. fubfc, I, p. 32 (3Ó) , T. 4 , f. 3. A.

B. C. Pallas Mlsc. Zool. p. 94 , T. 7, f« 15, a, b,

T. 8 , f. I , 2. De Donsrug in Zeeland.

Kent. Het lijf langwerpig; de rug is met 14 paren

eironde, fijn gedipte plat over elkander liggende fchubbe-

tjes gedekt; loopende over bet midden van denzelve eene

zwarte ftreep; aan iedere zijde van het lijf zijn 18 paren

voetjes , elk dcrzelve is gedeeld en met geelachtige haar-

tjes omzet. Lengte omtrent |- duim , breedte i lijn.

TVoonpl. Langs het ftrand van de Noordzee en aan

de oevers van de Zeeuwfche ftroomen.

4. Apiir. Cirrhofa. L. Sp, 7, p. 3109. De ge-

fpriete Zeemuis.

Pali.as AJlsc. Zool. p. 95 , T. 8 , f. 3

—

6.

Kent, De mond ligt voor aan den kop en is met 4

fprietjes, van welke de twee middelde de langde zijn als

gebaard; het lijfis dun, teer, lang en fpilrondachtig; de

rug is met elf paren ronde blaasachtige fchubben bezet

;

aan de beide zijden van den rug zijn 35 lange , aan het

einde gcfplittle vccrjes, die met bruingele haartjes omzet

zijn.
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zijn. De kleur is witachtig , fpelende in de kleuren van

den regenboog.

WoonpL In de Noordzee langs onze ftranden.

DESPIO. (SVIO.^
'

GejlachtS'hent, Het lijf lang, dun en met vele leed-

jes, in eene buis belloten ; de rug met draadjes bezet

;

de borftelvormige pooten zijn langs de zijde van het lijf

geplaatst; twee zeer lange haarfijne voelertjes voor aan

den kop ; de mond ligt aan het uiterfte van denzelven

twee C^omtijds vier) langwerpige oogen.

I. Sp. Setciornis. L, Sp, i, p. 3109. Ed, XII Ner-

Eis. Lamarck H. N. V, p. 319, No. i.

Baster Op, fubs, II, p. 134, (149) T. 12 , f. 2,

A—C ; de afbeeld, niet zeer natuurlijk. O. fabricius

Schriften der Berl, Gefellfch, Naturf, freunde Vï, p.

260, T, 5, f. I—7. De borftelhoornige Spio.

Kent, De van achteren breedere kop loopt van vo-

ren fmal uit ; onder aan dezenlven ligt de mond , terwijl

de oogen van voren geplaatst zijn , voor welke zich

twee lange witte haarfijne voelertjes bevinden; het lijf,

dat in het midden het breedfte is , wordt naar voren en

achteren fmaller en beftaat uit vele leedjes , welker getal

bij den meerderen groei toeneemt (van 68—76) 3 het

achterfte gedeelte eindigt met twee eivormige knobbel-

tjes ; de pooten flaan fchuins tegen den rug ; de kop is

bleekrood ; de daaraanvolgende leedjes zijn donker graauw

roet witte dwarsltreepjes; de middelfte lichtgroen met

eene bloedroode ftreep langs den rug , de achterfte zee-

groen , met lichtere randen en dwarsftreepjes. Lengte

3 dui-



•«o NAAMLIJST der WORMEM.

8 duimen ; dikte als een' groven draad. De ronde bü.i$,

welke het diertje bewoont , is driemaal langer dan het-r

zelve; (laat voor een derde gedeelte boven den grond

onder het water.

WoonpL In de Noordzee en de Zeeuwfche fl:roomen«

DE AlMPHITRlTE. iAMPHITKlTE.)

Ceflachts-kcnt. Het lijf lang , rolrondachtlg iiaar

achteren fpits lütloopende , üiet cene menigte infnijdin-

gen en eene rij borftelige tepeltjes , de twee voelertjes

gepunt ; digt bij elkander ftaande en gepluimd : eene rol-

ronde vliezige of lederachtige buis, die bij de meeSten

bloot is.

I. Amph* Ventilahrum, L, Sp* 3, p. 311T. £^. XII,

Sahella Pcnicillus, Ed, ^, Serpula Pcnicillus, La-

MARCK H. N* V, p. 3565 No. I.

Baster op. fuhfec. II, p* 63, (66) T. VI, f. i, 11.

Martini U7id cfiemnitz Sptemat, Conchylien-cabinet

I , Th. f. 75 . T. 4 , f. 32 und 33.

Ke77t. De kop is rondachtig , en heeft twee armen ^

uit welke vele haarvormige kieuwen voortkomen , welke

zich van hun fteunpunt als een waaijer uitfpreiden, de-

zelve zijn boog of lichter rood met graauw en blaauwaeh-

tig wit gemengd; het lijf is in kleine vierkantjes verdeeld,

op den rug geelachtig wit , langs de zijden groenachtig ,

die met meer dan 100 pooten voorzien zijn, dienende

zoowel om te kruipen , als om te zwemmen. De kokers

Eijn van buiten zeer oneffen, dikwijls met zeegewasjen

begroeid; van binnen effen en glad, een derde langer dan

het
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het dier, van boven een pink dik, van onderen tei- dikte

Van een ganzefchacht en open, de kleur is bruingiaair.v.

WoonpL In de Noordzee,

Voortt, In September en October losfen zij hunne

eijeren of kuit , uit welke de jongen in November voort-

komen.

12. AöiPrii Aiiricoma, L, Sp, 4, p. 3111* Ed, XIL

Sabella granulata, Lamarck H. N. V, p. 350, No.

I. Pectinaria belgica, Pallas Misc, ZooL p. 117,

T. 9, f. I , 2. 'Martini o. c. i , p. 70 , T. 4, f.

07, Klein de füh, mar, p. 7, No. 2, T. 13 , f. 5.

Kent, De van voren fchuins afloopende kop, is met

vier voelertjes voorzien, van welke de voorfte de langde

zijn ; en voorts overdwars met twee kamvormige goud-

kleurige blaadjes , die zeer Iterk glinsteren ; aan den mond

bevinden zich een zeer groot aantal korte voelertjes ; hst

lijf is platachtig rond, naar achteren dunner afloopende,

aan beide zijden met eene rij borstelvormige tepeltjes be-

zet ; op het tweede en derde lid liggen buitenwaarts vier

kamvormige kieuwen ; langs de zyden bevinden zich vele

voetjes ; de rug is blaauw , de buik geelachtig. Lengte

2 ^ 2§ duim. De buis , die uit fijn zand , met eene lijm-

achtige (lofFe van het dier zamengefteld is , heeft eene

lengte van 4^5 duimen.

Woonp'U Langs de llrandefi van de Noordzee,

CCXCL DE STEENBOORDER. {TEKEBELLA,)

GeJIachts-kent. Het lijf is lang; rondachtig zamenge-

drukt, naar achteren fpits toeloopende, aan beide de zij-

den een rij knoop- en borstelachtige tepeltjer ; de mond

F is
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is omringd door vele uitftckende draadvorraige gedraaid*

voelcrtjesj twee rijen takkige boomvormige kieuwen» lig-

gen aan de eene zijde onder de voelertjes.

I. Tereb. Conchilega, L, Sp* ^, p. 31 13. La-

MARCK H. N. V, p. 353, No. I. Pallas Misc.

Zool, p. 131 , T. 9 , f* 14-^22. De Schulpkoker*

Kent. De kop is van onderen met 4 platte vleesch-

tclitige fchubbetjes voorzien , van welke 1 grooter ep

half eirond zijn; tiisfchen deze ligt de mond, die met

cene gfoote menigte langer en korter witte, draadvormige

baardjes ^ welke het dier eene draaivorraige beweging kan

geven , bezet is ^ de kieuwen komen aan de zijde van

den nek in 2 rijen, ieder van 3 takkige boompjes voort,

^tzit zijn zt^t rood en vol bloed ; het lijf is platachtig,

fpilrond, naar achteren verdunnende, en kan zich (langs-

ivijze kronkelen ^ de rug is verheven , overdwars gerim-

f)eld; langs de zijden, die eenigzins gezwollen zijn, be-

vindt zich eene rij van 17 tepeltjes , naar de rugzijde

met een rcgt opftaand zamengeiiomen haartje , welke

voor voetjes dienen 5 het lijf is witachtlg en omtrent 5

duimen lang- De koker wordt door het dier zam-^nge-

fkld, uit zandkorrels en ftukjes van fch alpen , ter lengte

tan omtrent | voet.

WoonpL De Hoïïandrche (Iranden langs dQ Noordèee.

a. Tereb. P^ubra, L, Sp, 8 , p. 3114. Bomme
p^'erh, van het Zeeuwsch Genootfch, VI, p. 379, T-

4, A. R. {De roodgUt. flerende Nereide of Zeedui-

xendbecn,') De roode Steenboorref.

Kent. De kop wit, rolrondachtig lang, ifl drieën v«r-

ckeld, van voren met 2 fikkdvormige aan de binnenzijde

graf
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grof getande nijpers gewapend; het lijf, van eene fchoon-

roode kleur met eene zwarte ftreep langs den rug , is

platachtig, beltaande uit 144 leedjes , aan welken zich

fVen zoo vele uitfteekfels bevinden, die zich in 4 tepel-

achtige puntjes verdeden, twee van w^elke in fijne bor-

ftelhaartjes iiitloopen; de Haart eindigt in twee vezeldra-

den. Lengte omtrent 3 duimen ; breedte fchaars | duim.

Woonph In de Zeeuwfche ftroomen , inzonderheid

rusfchen de eilanden Schouwen en Tholen*

Eigcnfch, Zwemmen fnel , en kruipen vlugger dan de

wormen.

CCLXXXVI. DE NEREIS. OWEREIS.)

Geflachts-kent, Het lijf kruipend , langwerpig , de

zijdelingfche pootcn penfeelvormig ; de voelertjes enkeld

,

zelden geene; twee of vier oogen ; zeldzaam geene.

I. Ner. Pdagica, L, Sp. 6, p. 3116. Baster Op»

Subsc. II, p. 133, C147) T. VI, f. VI, A. B. C. D.

O. F. MULLER , von Wurmem, p. 140 , T. 7. De

Zeeduizendbeen. Die Warzige Ner ei de.

Kent. De kop van voren kegelvormig, eindigt met %

groene draadvormige voelertjes , aan de zijden liggen

twee vooruitftekende kegelachtige ligchamen aan wier

einden zich een rond knopje bevindt ; aan de beide zijden

van den kop komen 4 buigzame hoornachtige voelertjes

voort van ongelijke lengte en op denzelven 4 zwarte oogen;

het bleekroode in het bruinachtig trekkende lijf is van

boven rond , van onderen eenigzins plat , de zijden een

weinig uitgezet , het bellaat uit 70 leden aan ieder van

welke 2 pooten zich bevinden ; de Haart eindigt met 2

F 2 dun-
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dunne borfteïige uitfteekfels. Lengte 3—^4 cJuimett,

breedte a lijnen.

WoonpL In de Zeeuwfche flroomen , alwaar dezelve

veel met oesters en mosCelen opgevischt en ook aan de

fluizen gevonden wordt.

DE WATERDUIZENDBEEN. (^NJIS,)

OeflachtS'kent, Het lijf kruipend, lang, lijnvormig,

doorzigtig, platachtig, met borfteïige pootjes bezet; de

xnond voor aan den kop, geen voelertjes.

X. N. Vermicularis^ L, Sp, i, p. 3120. Lamarck

H. N. III, p. 223, fp. I. RosEL, ƒ«/ III, 2 St.

p. 532 , T. 93, f. I—7. Het Madenachtige Slangetje.

Kern. De gedaante van dit wormpje is zoodanig , düt

het op het eerfte gezigt moeijeiijk valt te bepalen, welk

het kop of flaartend zij ; de voorwaartfche beweging van

het diertje en het voedfel , dat het inneemt , kunnen dit

eerst regt beflisfen ; ook de mond laat zich moeijeiijk ont*

dekken, zijnde dezelve waarfchijnlijk de kloof of (pleet,

welke zich aan de eene zijde aan het zoogenaamde kopend

vertoont, digt bij deze kloof bevinden zich eenige korte

haartjes, welke ook langs de eene zijde van het rolronde

witte , darmgelijkende doorfchijnende lijf zigtbaar zijn en

als eene rij van haarbosjes uitmaken. De lengte is om-

trent l duim ; in dikte is het door de beweging , die het

maakt , aan eene gefladige verandering onderworpen.

WoonpL Op de waterlinzen leven zij gezellig bij el-

kander.

FoedfcL Watervlooijcn , en mogelijk meer andere kici-

Dc vvaterinfectcn.

Ei-
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Elgenfch, Schijnen niet te zweumen , maar alleen ti

kruipen.

a. N. Scrpcntina, Z. S-^, 2, p, 3121. Lamarcic

H. N. m, p. 223, fp. 2. RüSEL, inf. m, a Su

p. 522, T. 92. Muller Wurmarten^ p. 84, T.

4. De flangvormige Warerdiiizendbeen. Die gefchlün-

gelte Naide,

Ktnt, D? kop dikker dan het lijf, beeft de gedaante

van die der flangen en aan iedere zijde een zwart oog
\

het lijf heeft geene zijhaartjes , is overal genoegzaain even

dik , wordende naar den ftaart , welke meer llonrp dan

fpits eindigt, Hechts een weinig dunner; de huid is door^

fchijnende , licht geel, en aan den nek met een' drievoii-

digen kring gereekend ; onder aan den buik bevindt zich

cene rij knobbeltjes uit ieder van welke drie zilverkleu-

rige borftelhaartjes voortkomen , welke de pooten van

het diertje zijn^ Lengte 10, breedte \ lijn.

IVoonpl, Aan de waterlinzen, om welks wortels dc->

«elve zich llingert en vasthecht,

3. N. Proboscidea, /?• ^p* 3, P* 3121. Ed, XIL

Nereis Lactistris, Lamarck H. N. III, p. 224, fp,

I. Stylaria paludosa. Tremb.le,y Polyp^ p^ 80, T.

6 , f. I. RosEL. Ins. III , 2 St. p. 434, T. 78, f,

16 en 17, en T. 79, f. i. Muller JVurmarten^ p.

14, T. I. Duizendbcen met den fnuit^ Mlllmcd ^

dard. Die gezungelte Naide^

Kcnh De kop ia van voren door twee fpits toebo,pen,dc

uitüeekfels overlangs verdeeld, tusfchen welke een zeer fijne

la|ige witte doorilhijocnde puntige fnuit gelegen '\s\ om-

F 3 ueut
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'<rent op de helft der lengte van den kop, bevindt zich

beiderzijds eene zwarte (lip , welke voor oogen gehouden

worden. Het lijf is wit , doorzigtig , lang
,
plat en uit-

gertrekt, langs de zijden bevinden zich lange borftclha-

ren , ieder op zich zelve tegen over elkander geplaatst

,

nevens welke, dikwijls ook nog een tweede haar, dat

evenwel maar half zoo lang is voortkomt , die beide zeer

h*gt breken en door het diertje verloren worden ; veelligt

zijn het de pooten van hetzelve. Lengte 2J—-4 lijnen.

WoonpL in (laande wateren, in vijvers en moerasfen.

Voorn. Deze gefchiedt voorzeker op de zonderlingfle,

en eene vervvonderlngwekkende wijze; de jongen namelijk

groeijen aan , of wel langs het lijf der ouden , zoodat

deze als uit hunne jongen van onderfcheiden ouderdom

zamengelteld zijn , in dier voege , dat beide moeder en

jongen als eenen mond en eenen aars gemeenfchappelijk

bezitten, en aan elkander gehecht blijven , totdat een

jong zoo verre ontwikkeld is, dat het zich van het moe-

derlijf atfcheiden en op zich zelve bellaan kan ; wanneer

ook zulk een jong zich weder op dezelfde wijze voort-

f)lant. Breedvoerig vindt men hier van aangename en

niet minder verwonderingwaardige berigten bij de boven-

aangehaalde fchrijvcrs, gelijk mede nog bij reaümur.

Memoires fiir les infectes^ Tom. VI, Preface p. 30,

werwaarts wij , om hier niet te breedvoerig te worden ,

den liefhebberen verwijzen.

Voedf. Zuigen zij uit den modder onder het water, in

hetwelk zij zich bevinden.

' CCLXXXVn. DE ZEESCHEEDE. iASCIDIJ.:^

GeflachtS'kcnt. Met lijf is met zijn grondftnk altijd

aan
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éin cenig voorwerp in zee vastgehecht , het gelijkt naar

ccn' bijna evenwijdigen zak, van bovert als met een' ronr

den kraag omgeven , in welke zich twee openingen be»

vinden, dicnepde de ecne om h^t voedlel in te neait^

en de andere ter ontlasting.

I. AsciD. IntesÜJtalh, L, Sp, 31 , p, 312?, Lat

MARCK H, N. III, p, 126, rp. i6f GöviER, Memoir

fes du Mas, d'Hist, Nat, IJ , p, 32 , T, 2 , f. 4r^7?

BoHADSCfi de 4tnmaUh, Marino p, \Z% t T. 19, f, 4,

0e darmvortnige ^eefcheede,

Kern, Uiterlijk vertoont zich alleen een dik vliesachcig

ligchaam , platachtig, rolrond en effen, met twee vcrhe?f

venheden, in welker eepe de opening der luchtbiiis, en

in de andere die van den aars van het dier eindig]: ; in

dezen vlies- of huidaphtigep z^k is het lijf vap het: diej!

beflotep.

TVoonpL Op verfGlieiden fchiilpdierep , 3eeplp,nten

,

(leenen en andere ligchamen; gemeenlijk zijn zij met hup

achtereinde meest al 7 in getal , door peesachtige fteeltje^

^an elkander gehecht, zoo als in de bovenaangeh aaide

afbeelding van bohadsch te zien is.

Vocrit, Waarfchijnlijk hechten de eitjes, die uit het

lijf voortkomen , zich buiten aan hetzelve , en blijven

da^iraan , tot zij eene zekere grootte verkregen hebbende,

zich met hunne peesachtige (lepltjes zamenvoegen 9 en

(cenen tros vormen.

Voedf. Schijnt te beftaan uit afgefcheiden vliesjes van

tndere ligchamen van zeedieren, welke door het watef

paar den mpind gevoerd en alzoo in d? m^§g §chrag|

F' 4 .

*^
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Eigenfch, Volgens cuvier, 1, c, p. 24 hebben zjj

geen vermogen, om van plaats te veranderen.

2. AsciD. Quadridentata. L. Sp, 4, p. 3123.

Lamarck H, N. JII, p. 124, fp. (S. Ascidia Am^
pulla, Gronov. Act. Helv. V, p, 379 , No. 490.

Baster, Opiisc. Stibfc^ p. 84 (97), T. lo, f. 5, A.

B. C. D. De viertandige zeefcheede

Kent; De huid of het vlies, in welke het lijf befloten

IS , heeft de gedaante van eenen eironden zak, welke op

het gevoel zacht, doch met vele zeer kleine voor het

bloote oog onzigtbare puntjes als haakjes bezet is ; bo-

ven aan hetzelve zijn 2 uitflcekfbls , welke aan hunne

einden eene met fijne puntjes omzette opening hebben,

welker eene tot uitgang van de luchtbuis en de andere

tot die van den aars verflrekt.

ïVoonpL In de Zeeuwfche ftroomen , inzonderheid

langs het ftrand van het eiland Schouwen.

Eigenfch. Door middel der- kleine haakjes hecht zij

zich aan allerlei voorwerpen vast.

CCLXXXVIÏI, PE ZEENETEL. iACTINIA.-)

Gejlachts'kent. Het rimpelig rolrondachtig , vleefche-

rig , aan het boveneinde dikker lijf, kan door het dier

zeer zamengetrokken worden, het hecht zich aan eenig

voorwerp vast en heeft het vermogen, om van plaats te

veranderen; de mond ligt aan het boveneinde, is met

vele voelertjes omzet en fluit zich door zamentrekking
,^,

wanneer het eene verwelkte blopm gelijkt.

I, Act. Crasficornis. L. Sp. a, p. 3132. Ed%

XII. A^ Senilis. Lariarck H, N. III, p. 6"^ ^ fp. a.

Gronov, ^ct. Helv. V , p. 378 , Np, 486. Ba&ter,
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Op, Subs, I, p. 120 (139), ï. 13, f. 1. De oudetnans

Schaft. Cul de Cheval.

KtnL Het lijf rondachtig overlangs gerimpeld , de

voelertjes, die in zeer groot aantal om den mond (laan,

zijn dik en kegelvormig; hun voetftuk kunnen zij plat

muUen en het lijf door zuiging aan eenig voorwerp vasc

hechten.

fFoonpL In het Brouwcrshavenfche en Goereefche

zeegat, worden zij veel gevangen.

Foortt* Zij zijn levendbarend en vermenigvuldigen

door uitbottingen binnen het lijf, waarna zij de jongen

door den mond levend uitwerpen ; fomtijds dringen dezQ

botten dw^ars door het lijf; ook vermenigvuldigen zij zicli

door natuurlijke affcheiding van de banden van het lijf,

op de laatstgemelde wijze kan men dezelve op eene kun-

dige v*njze vermeerderen 3 de kleur is fomtijds rood of

donkergroen en bruin.

Vocdf, Krabbetjes , garnalen en zeekwallcn , die zij

met hunne voelertjes vatten, eenige uren in hunne maag

houden en daarna het nog niet verteerde door den mond

wederom uitwerpen. Somtijds eten de grooten de kleineren

Eigenfch, Zij zijn zeer gevoelig voor den indruk vaa

het licht , ook voor de aannadering van eenig ligchaam ,

hetwelk als een gevolg van derzelver fterke prikkelbaar-

heid moet aangezien worden.

a. Act. Plumosa, L, Sp, 3 , p. 3132. Ed. XÏÏ,

A, Felina, Lamarck H. N. IlI, p. 68, fp. 4. Act,

Setnlis, Baster. Op Subs, p. 122 (141), T. 13,
f. 2, 3-

Ken*. Het lijf rolrond van onderen plat, met in het

F 5 fond
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rond loopende rimpels , de mond van boven in het mid-

den van de fchijF gelegen en met verfcheiden rijen Voe-

lertjes omzet , van welke de digtst aan den mond gele-

gene aan hunne inplanting dun zijn en naar het einde

dikker worden , de middelde rijen zijn aan hun gronde

ftuk dikker en loopcn fpits toe, die van de buitenlid

rij zijn zeer fijn en hangen buitenwaarts over het lijf,

WoonpL Als de voorgaande,

Voortt, Zij zijn levendbarende , de jongen hechten

zich dadeiijk aan eenig voorwerp v^ast.

3. Act. Efoeta, L, Sp. 5, p. 3133. Lamarck

M, N. III, p. 6^9 fp. 7. ïjASTER Opusc. Stibsc, I, p,

122 (141), T. 14, f. 2. De hoekige Zeenetel.

Kent* Het lijf is overlangs met zger digt bij elkander

ftaande hoekige ribbetjes , en van boyen met zeer vele

voelertjes rondom de fchijf bezet , in welks midden de

mond zich bevindt , van onderpn heeft het een' uitdeken»

den rand als een voetftuk , waarmede het dier zich aaq

eenig voorwerp vasthecht.

WoonpL In de Zeeuwfche flroomen.

GCXC. DE ZBEBLAAS. QIOLOTHURIA.^

GeJlachtS'kent. Het lijf vrij dik , yo^rond , zacht
,

zeer zamentrekbaar, aan het voorcinde vele voelertjes
,

tiisfchqn welke de mond , in welke zich 5 kalkachtige

tanden bevinden , gelegen is ; de aars ligt aan het acl^-

tereinde.

I. HoLOTH. Phyfalis, X. Sp, 4, p. 3139. Hout-!

tüJ[N N. H, I p. XIV. St. bl. 315, tab. iio, f. 5,
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A. B. Het Bezaantje. La Qalere, Th*' Portugu^fe

man of vfar»

Kent. Het langwerpig, vliezig lijf gelijkt naar eenc

opgefpannen blaas, aan het eene eind ftomp en ge-

noegzaam hol, terwijl het andere met eenen fikkelvor-

migep fnuit en verfcheiden voelertjes voorzien is; uit den

buik komt een lang borftelig ligchaam voort , hetwelk

digt aan het lijf gerimpeld, doch naar het einde glad is;

over den rug loopt in de lengte eene gekartelde groef; en

eeTie vliezige huid, die het dier als een zeil naar den

wind uitftrekt. De kleur is bruin of donker groep.

IVoofipL Aan de ftranden van de Noordzee,

a. HoLOTH. Pentacta, L. Sp, S , p. 3139. La-

MARCK H. N. III, p. 73, No. 3. Muller Zoal Dan.

I, p. IQ, No. 50, T, 31, f, 8 et III, p. 45, T. 108,

f, 1—4. De vijfribbige zeeblaas. La Fkurillardè»

D i e R i p p e n b 1 a fe.

Kent, Het rolrondachtig lijf is groenachtig bruin , en

met 5 rijen wratjes bezet ; de huid is dik ; om den mond

flaan tien voelertjes , die aan de toppen roodachtig en Ite-

kelig zijn. De lengte is omtrent 6 duim.

Woofipl, Zij zwemmen langs de ftratiden van 4o

Noordzee,

Voortt, Ta] baren levende jongen.

Bigenfch, Nemen verfcheidenerlei gedaanten aan , en

zuigen het water in of fpuw^n het uit, naar mate zy

rijzen of dalen willen.

3. HoLOTH. DoUolum, Lamarck H. N. III^ p. 74^
No. 4. Pallas Miic, ZooL p, 152, T. II , f. 10— 12.

Kent,
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Kent, Het graauwachtig vijfzijdig lijf wordt nwr

achteren dunner en is aan de beide einden ftomp , van

de vijf zijden zijn ei drie platachtig en ongelijk van

breedte, de twee andere zijn eenigzins bol; alle ^ijn zij

met rcpeltjes bezet ; het uiteilte van het voorlijf is be-

kerachtig , in het midden ligt eene bolronde fchijf , in

uelke zich de opening van den mond bevindt, terwijl

rondom dezelve tien evengelijke voelertjes voortkomen
;

bet achterdeel is als flomp afgefneden, vertoonende zich

eenigzins als eene holle fchijf, in welker midden de opc»

ning van den aars gelegen is,

ïVoo7ipL In de Zeeuwfche (Iroomen,

CCXCIII. DE KIEUWVVORM. iLEKNABA.)

Geflachts-kent. Het lijf langwerpig , rolrondachtig

;

aan den kop zijn 2-^3 voelertjes , dis eenigermate de

gedaante van armen hebben, en waarmede het dier zich

aan eenig voorwerp vasthecht ; de a eijerftokken ver-

toonen zich als (harten.

I, Le;rn. Branchialisn L» Sp. i , p. 3144. La-

WARCK III, p. 230, fp. I. Gronov. Jet, Hclv, V,

P« 377 9 No. 485. Houttuin Nat, Hist, \ D., XIV

St. , bl. 33^5 pi. iio, f. 6, Uitgezochte Verhan. 11,

bl. 282 ,
pi. 14. Kieuwworm der Kabeljaauwen,

Ketn, Het voorfle gedeelte van het lijf is fpilrond,

het achterfte dikker, gekromd en met 2 eijedlokken, die

zich als ineen geflrengelde draden vertoonen , voorzien,

en eindigt in een' (lompen ftaart. De kop is balrond met

een' regt vooruitdekenden hoorn , aan de beiden zijden

bevindt zich een lid , in de gedaante van een' arm aan

welks
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welks einde twee voelertjes geplaatst zijn , de ovcrlangs

uitgeQrekte en zich horizontaal openende en lluitendc

mond ligt in het midden van den kop, en is met drie

lippen voorzien ; behalve de kop en de armen is de ge.

heele worm bruinachtig , glad , glinsterende en door-

fchijnendc. Lengte i| duim, dikte als de fchaft van eea

hoenderveder.

IVoonpL Aan de kieuwen van den kabeljaauw en in

den kop van den fchelvisch^ door den Heere m. HoaT-

TüiN , in het jaar 1757 , het eerst ontdekt.

2. Lern.. Cyprinacea. L. Sp, 2, p. 3144. La-

^ MARCK H. N. III, p. 230, fp. 2. L. Cyprinacea,

LiNN. Fauna, Succ. Tab. 2 , f. 2100. De Steenkar-

pers Kieuwworm.

Kent, Het lijf is knodsachtig , rolrond , eenigerma*

te doorfchijnende , bij de aanhechting uit een' witten

rok beftaande , die het achterlijf vormt , dat in drie

knobbeltjes eindigt, van welke het middelde het grootfte

is ; de mondsopening ligt vooraan , nevens dezelve be-

vinden zich twee weeke uitfteekfels , ieder in de gedaan-

te van een half maantje , wederzijds ligt de opening van

5^^' den aars. Lengte ruim \ duim.

WoonpL Aan het lijf der fteenkarpers , doet hij door

£ uiging roode vlekken ontdaan.

CCXCVI. DE ZEEKAT. (^SEPIA.^

GeJlachtS'kent. Het lijf vleezig; in een' van ach-

teren (lompen rondom met een finalle vin of vleugel

bezetten zak befloten \ binnen in het lijf langs den rug

ligt een lüs krijt- fponsachtig ondoorfchijnend fchild;

de
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de mond aan het vooreinde van den kop is door tien,

met luchtbuisjes voorziene armen > bezet , van welke de

a voorde langer zijn»

X. Sep. Offichialis. Z. Sp» 2, p. 3149. Lamarck

H, N» VII, p. 668, fp. I. Seba. III, T. 3, f.

1—^4. Gronovius Act. Helvet. V , p. 378 , No. 488.

Pe gewone Zeekat. La sècht commune» The black

cuttïc^

Kent, Het lijf langwerpig rond , aan beide zijden

^Tad; de opperhuid witachtig, met kleine purperkleurige

of blaauwachtige ftippcn digt bezet, waardoor het dier

zich als grijsachtig vertoont; aan den kop bevinden zich

n oogen en 2 voelers zoo lang als het lijf, aan hunne

toppen verbreed en met vele zuigbuisjes voorzien; de

wond beflaat uit 2 harde kromine kraalcbeenderen , die

in eikanderen fluiten , en door een (lerk dik ringswijs

Vlies zamengevoegd zijn; het ruggefchild is langwerpig

rond , in het midden dik , en aan beide zijden met eenen

iigt breekbaren rand. Lengte 4—12 duimen.

WoonpL Langs onze ftranden aan de Noordzee^

vooral des Zomers en in de hondsdagen zeer gemeen.

Voortt, De wijfjes leggen derzelver langwerpige ronde

Cijeren aan elkander gehecht in de gedaante van een' drui-

ventros, uit welke de jongen in Julij of Augustus te

voorfchijn komen. Zie de waarneming van nozeman.

Uitgezochte verhand, I , bl. 379 , pi. 6.

Eigenfché In den buik van het dier ligt eene blaas,

in welke een zwart vocht befloten is , hetwelk door een'e

daarmede gemeenfchap hebbende buis naar den aars ge-

voerd en alzoo uitgefpoten wordt.

2. Sep.
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i. Sep* Mediak Li Sp* 3, p. 3150. Lamarc^

H. N. Vil , p* 664 , fp. 3. Lotigo subulata. De mid-

dtlflag Zeekati

Rondelet, dt Piscib, pé 508. cum.fig, Houttuim

Nat. Hhu L D., X[V. St*^ bl. 383, T. 11 1, f. 3.

Kent, De kop is tiiet 2 oogen voorzien , vooraan

dcnzelve bevinden zich 8 korte armen , aan ieder van

welke 2 rijen als gedeelde lucbtgaatjes geplaatst zijn; de

zeer lange voelers verbreeden zich aan hunne einden; de

zak 5 in welken het lijf befloten is ^ heeft eene kegelachtige

gedaante, is zijdvvaarts met 2 vliezige vleugelen, met wel-

ken het dier zich bedekken kan , voorzien , en eindigt in

cene fcherpe punt. Lengte een voet , doch er worden

er ook langer gevonden

<

JVoonpL Aan onze flranden langs de Noordzee.

3. Sep. Loligo. L. Sj>. 4 , p. 3150. Lamarcic

B. N. VII, p. 662, fpé I. Loligo Fulgaris. Id.

Menié de la Soc. d'Hïst. Nat. de Paris. p. 11, No*

3. Gronov. Act. Heh. V, p. 379, No. 489. Ronqe-

LET de Piscih. p. 506. Cwmé Fig. Bellonii de Aqua*

tilibuSé p» 340 , Fig. p. 339. Ed. QalUca. p. 344 ,

Fig* P* 343' De Spaanfche Zeekat» Le Calmarthe»

The Calamary*

Kent. De kop die van achteren breed is , loopt naar

toren ipits toe met 2 lange voelers en 8 armen en is

doorfchijnende ; de zak, die het lijf omringt, is wit, glad

met kleine purperkleurige vlekjes of (lippen ; wederzijds

heeft dezelve een* vleugel of zwemvlies van gedaante als

eene halve fchuinfche ruit , welker begin omtrent in het

midden van het lijf aangehecht is en aan de punt van

den
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den zak eindigt 5 het hoornachtige ruggefcbild gelijke in

gedaante naar een' degen , van welken de punt. achterwaarts

gekeerd is. Lengte 4—12 duimen,

WoonpL In de Noofdzee langs onze (Iranden*

Voortt» Zij leggen eijeren als flijmachtige trosfen van

gedaante als de katjes der hazelnotenboomen , van 8 duim

tot 2 voet lang, roodachtig, helder, glasachtig in welke

men het vruchtbeginfel ziet , en hemel sblaauw doorfchij-

nende, wanneer het vruchtje op het uitbreken is, vele

dezer trosfen zijn door eenen lilachtigen band zamenge-

voegd , gelijk dezelve van minder dan 100 tot 568 te

Scheveningen aan het ftrand gevonden zijn door bohadsch

de Animalih, marin Cap, XII, Tab, XIL

Voedf, Visch , krabbetjes en garnalen.

CCXCVIL DE ZEEKWAL. ^MEDUSA.)

GeJlachtS'kent, Het lijf lilachtig cirkelrond doorfchij-

tiend , glad , eenigermate bol van boven en hol van on-

deren; de mond , hetzij er één of meet aanwezig zijn ,

ligt van onderen.

I. Med. Infundihulum* L, Sp, 13, p. 3152. La-

MARCK H. N. II, p. 469, rp. 2» Beroe Ovatus,

Gronov. Act. Heïv, V, p. 381, No. 496. Baster

Opusc, Subsc. I, p. 123 (143), T. 14, f, 5, De

trechtervormige Zeekwal met 9 ribben.

Kent. Langwerpig rond, hol, aan het wijdde einde

open, doorfchijnend en lilachtig; overlangs loopen 9 rib-

betjes met een zeer groot getal uitermaten fijne vezeltjes

bezet, welke, wanneer het dier zwemt, in eene gefladige

beweging zijn.

Ti^ooHpL
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ÏVoonpL Aan de ftranden van het eiland Schow^en en

in de havens van Zierikzee ^ in groot aantal in de maand

April. '^

2. Med. Pileus, L, Sp. 14 , p. 3152. Lamarck

H. N. il, p. 470 , fp. 3. Berde Pileus, Gronov.

Jet, Hclv, IV, p. 36, § I, Tab. 4, f. i—5 et

T. 5, p» 381, No. 495. Baster Opusc. Subsc, p.

126 (144), T. 14, f. 6, .7 Gronov. Uitgez,

Verh. III, p. 464, pi. 26, .f. I, 4, 5. De mutsvor-

mige Zeekwal.

Kent, Het lijf is kïootrond , bijna doorfchijnend en

lilachtig, door acht ribben in even zoo vele afdeelingen

onderfcheiden , buiten het water is de kleur lichtblaauw;

uit het achterlijf komen 2 zeer lange fijne , rekbare , be-

wegelijke flaarten voort, welke aan de binnenzijde met

haartjes van ongelijke lengte bezet zijn , en door het dier

bewogen en bijna geheel kunnen ingetrokken worden.

Woonpl, Inzonderheid ook aan het ftrand te Katwï/k,

3. Med. Hyfocella. L, Sp, 3, p. 3153. Lamarck

H. N. II, p. 503, fp. 2. Orythia minima P Peron

et LESUEUR. Jnn. du Mus, etc. XIV, p. 308, No,

5. Orythia minima, Baster Opusc, Subsc, II , p.

62 (65) , T. 7 , f. 5, De kleine Kwal.

Kent, Het lijf vei toont zich als een fchijfje, van

boven rond en witachtig, met 16 llralen , welke de ge-

daante van eenen gelijkzijdigen driehoek hebben , de on-

derzijde is hol , in het midden met vier voelertjes ; het

lilachtig vlies is geelachtig gedipt. Het diertje is voor

het bloote oog maar even zigtbaar.

G Woonpl,
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WoonpL In de Zeeuvvfch^ (Iroomen.

4. Meo. Acquorea. L, Sp, 4, p. 3153. La-

WARCK H. N. II , p. 501 , fp. 2. Callirhor Basie-

riana. Peron et lesueur Annales du Mus» d* Hist.

Nat. XIV, p. 342, No. 43. Baster Opusc, Suhs, II,

j)« ^$ C5S)v 'A". 5 , f. 2 , 3 » A. De Oceaanfchc kwal.

Ken$, Het lijf is pla^rond » van binnen hol , van. bui-

ten, bol; in het binncnfte (jeel bevinden zieh vief eijer-

Öokken in de rigting van; een kruis , en vier lange pun-

tige armen , deszelfs rand is met een' rooden zoom eii

een zeer groot aantal langere en kortere voelertjes om-

^et; het buitenrte deel is rond , glad, blinkend, door-

fchijnend en lilaclitig. Grootte als een driegulden.

WoonpL Op onze kusten aan de Noordzee , in het

jaar 1762, was dezelve tot in het Spaarne te Haarlem

doorgedrongen.

5. Med. J^rita, L. Sp. 5, p. 3152. Lamarck

H. N. Il, p. 513, Tp. 3. Aurelia granulata, Peron

€t LESUEUR Ann, du Mus, XIV , p. 358 , No. 89.

Aurelia Mclamspila, Gronov. A^t, Hclv. 5 , p. 380 ,

No. 493.

Baster Opusc, Suhs* I, p. 123 (142), T. 14, f» 3

en 4, de befeh rijving II, p. 60.

Kent. Rond , digt met knobbeltjes bezet , langs i\^\\

buitenrteo, rand rondom met korte melkwitte haardunne

Vjoelenjcs- omgeven, de eijerdokkcn liggen in het midden,

i^, de gedaante vau: een kruis met witte randen en aan

i<fd^ren; hoek. nm eene zwarte ronde vlek geteekend.

Cfrootte 4. ït 5 duim middellijns , in het midden omtrent

1 dui m dik.

WoonpL
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PTüvnpL In de Zeeiiwfche ftroomen en aan de flrail-

den zeer gemeen, komende in April of Mei naar het

land, en begevende zich in het laatst van Junij weder-

om naar de diepte.

0. Med. Capillata, L» Sp, 6, p. 3154. La-

MARCK H. N. II, p. 519, fp. 4. Cyanea Borealis,

Peron et Lesueur Jnn» du Mus* etc. XfV, p. 364 ,

No. 107. Cyan BoreaL Baster. Op, Subs, II , p.

60, Cp. öi en 63,) T. 5 , f. i. Houtt. N. H.

XIV, p. 418, pi. 112, f. 3 en 4. Gehaarde Kwal,

Gedraalde Kwal.

Kent. Het als plat gedrukte lijf is zeer doorfchijnen*

de, en heeft in het midden eenen btainen kring, uit

welke 12 zich naar het einde verwijderende firalen voort-

komen ; de bovenlle oppervlakte is effen en glad, de

rand heeft 16 infnijdingen ; aan de onderde oppervlakte

van het lijf bevinden zich eene groote menigte melkwitte

in een gevlochten draden, welke het dier tot 2 en 3 va-

demen kan uitllrekken. Grootte 9 k 10 duim midde-

lijns, in midden 2 duim dik.

WoonpL In de Noordzee en de Zeeuwfche ftroomen,

7. Med. Hemispherka, L, Sp, 9, p* 3154. Pe-

ron et Lesueur Af?/?, du Mus. etc. XIV, p. 347

,

No. 59. Gronov. Act, Helvi V , p. 379 , No. 491

et T. 4, p. 38, § 2, Tab. 4, f. 7. id. Uitgez.

Verh, III , p. 467 , T. 26 , f. 7.

Kent, Het lijf heeft de gedaante van een** halven

kloot, van welke het bolle gedeelte het vooreinde uit-

maakt, is zeer glad, lilachtig , teeder en doorfchijnende

,

G 2 het-



100 NAAMLIJST DER WORMEN^

hetzelve wordt door een ander liol halfrond met 4

in het kruis liggenden ribben overdekt, zijnde evenwel

het binnende halfrond een weinig platter, vertoonende

zich ook daaraan ecne vierkante vlek , alwaar de maag

gelegen is. Uit deze vlek komen kruislings 4 ribben

voort, door welke de rand kan vernaaiiwd worden;" de

onderde rand is dun en met zeer vele voelertjes omzet

,

de kleur van het dier is licht blaauwachtig en heeft een'

omtrek van i
—'i| duim.

IVoonpL In de Noordzee langs onze flranden , in-

zonderheid ook te Kahvtjk,

CCXCVIII. DE ZEESTAR. (JSTERIJS,)

Gejlachts-kenu Het lijf rondachtig, platgedrukt, met

puntig uitloopende hoeken, in de gedaante van eene

dar, met eene lederachtige korst, die met beweegbare

doomtjes bezet is , bekleed ; de mond flaat in bet mid-

delpunt en heeft 5 kleppen. Zij hebben een zeer aan-

merkelijk herftellingsvermogen.

I. Ast. Rubens. L. Sj), ^ ^ p. 3161. Lamarck

H. N. II, p. 56?^ fp. 28. Baster Op, Snbsc, ï, p.

ti6 (134)9 T. 12, f. I—6. Seba III, T. 5, f. 3 et T.

VI , f. 3 et 4. Stella Marina Batava. ï. IL Linck de

Stellis Mari?7is ^ T. 30, No. 50, T. 36, No. 61, T.

9 et 10, No. 19, T. 14, No. 23, T. 35 et 36, No,

61. De roodachtige Zeeftar. Asterie Commune,

Kent, Het lijf heeft vijf punten; de huid is ovef

den rug en buik met zeer kleine knobbeltjes, en van on-

deren met korte drietandige Hekels en fn uitjes bezet ; in

het midden van de onderzijde ligt de mond , die tegelijk.

de



IN NEDERLAND AANWEZIG. loi

de aars is en met eenigc beentjes voorzien , die vermoede-

lijk ook voor tanden dienen. Zij kunnen hun lijf uit'

zetten , zwemmen en zich op allerlei hoogte in het wa-

ter ophouden. De kleur van den rug is doorgaans

paarsachtig rood.

Wovti-^L In de Noordzee , langs onze ftranden.

Voedf, Zeevvormen , krabbetjes en kleine (chulp-

dieren.

Voortt. Baster heeft geen onderfcheid van teeldee-

len aan dezelve kunnen waarnemen , maar wel vele eijc-

ren of kuit , in;?onderheid in Maart en April , daarin ge-

vonden. Van de voortteling is bij de fchrijvers niets

bekend,

2. Ast. Seposita, L. Sp, 21, p. 3162. Lamarck

J^I. N. II, p. 56^, No. 39. SiiBA lil, p. 13, T. 7,

f. 5, SU'/Za Marina Vulgaris Batava, Door Gme*»

LiN , fp. 29 , als xAsT. RosEA voorgefleld.

Kent, Vijf dunne , rolronde lancetvormige flralen ; de

rug netsvvijze met kleine tepeltjes bezet, die hem als ge-

kamd doen voorkomen. Middelmatig van grootte ; don-

kerrood van kleur , eenigzins naar het gele trekkende,

WoonpL Na itormachtig weder vindt men ze aan

onze ilranden, langs de Noordzee,
{

' %

3, Ast. Equc$tri$, L> S/u 9, p. 3164. Lamarck

Jl. N. II, p. 555, No. 12, LiNCK de Stellis Mart*

ms, p. 21 , T. 12, f, 21 et T. 33-» f- 53- -^eba lil,

T. 85 f. 6. Stella Marina Batava, l)c Paardelter.

Kent. Vijf uitgeltrcktc punten, die langs de zijden

geleed en zaagswijze getand 'zijn; de fchijf is van boven

G 3 on-

\
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ongebaard, met doorboorde puntjes bezet en als met eei>

verfleten net geteekend , over de onderzijde , loopt langst

eene fleuf eene rij baardjes,

WoonpL Langs de ftranden van de Noordzee,

De volgende fpecies, die seba als inlandfche bezeten,

befchreven en afgebeeld heeft , zijn door ons tot geene

,

welke LiNN/Eus en lamarck in hunne Systemata hebben

opgenomen , kunnen gebragt worden , des niet te min

achten wij ons verpligt, dezelve , zoo als die bij seba

voorkomen, alhier te laten volgen.

1. Stella marina lacertosa nostra, Seba III, p.

1 3 , T. 7 , f. 6. An act. Ophiura, L. Sp. 1 1 , p.

3165? An LAMARCK H. N. II, p, 542, No. 2,

Ophiura lapertosa?

Vijf tamelijk dunne flralen , zeer gelijkende naar den

Haart van kleine hagedisfen , zamengefleld uit verfcheiden

deelen, die door geledingen aan elkander gevoegd zijn.

Op het midden van de fchijf vertoont zich de gedaante

van eene lichtaschgraauw geelachtige flar. De grootte \%

als een fcheepjesfchelling. Op onze kusten.

2. Stella marina lacertosa minar, Seba III , p.

13, T. 7, f. 7.

Veel kleiner dan de even voorgaande, graauw asphkleuT

rig, de ftralcn, die ook veel dunner en fpitfer zijn,

fchijnen ook uit verfcheiden geledingen te beftaan, en al$

met franjes bezet te zijn. De grootte is als een* Hol-

landfche duiver.

3. Stella marina Bataya maxima. Sera III , p.

15, T. 8, f. 8.

De-
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Deze is de groocfle foort van onze kusten ; de rug h
giaauw geel , glad en met zeer kleine (lipjes geteektrnd

j

de omtrek der (Iralen is met korreltjes , die zich als een

fnoer kralen vertoonen , omzet; de zijden randen zijn

getand ; het midden aan de (tar b citaat uit eenen kring,

die zich buitenwaarts uitfpreidt.

4, SuJla marina Batava pentactes radio uno hicus-^

fidato^ SEBA Ilf 5 p. 15, T, 8 , f. 9,

Een der vijf ftralen is tot op de helft gefplpten , zoo-

dat de twee deelen zich van elkander verwijderen; zij

gelijkt in zoo verre naar de even voorgaande , dat dü

(lippen , die over den rug verfpreid liggen niet zoo klein»-

zi^jn, en de omtrek der dralen zich in de randen als

franje of netswijze, zeer fijn uitrafelen, Komt van

Zandvoort,

5. Stella marina Batava minor l^&vis, Seba Hl,

p. 16, T. 8, f. jo , a. b.

Glad , zeer klein ; de dralen ongc tand , rondom alleen

lijk met kleine korreltjes als bcfprengt. Licht graauw

en als met fchubbetjes gedekt.

CCXCIX. DE ZEEÈGElo iEClIINUS,)

Ge/ïachts-kent, Het lijf rondachtig in ecne fpnatach'

tige korst befloten en doorgaans met beweegbare pene-

nen of dekels bezet ; de mondopening van onderen , vijf»

kleppig ; de aars ter zijde van boven,

1'. EcH. EscuUntus, L. Sp, i, p. 31 68. La*

MARCK 5 H. N, lil, p, 43, fp. 1, Van thelsum,

C} 4 Brief
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Brief over de Zeeègekn (1774)^ ?• ^8, No. 21. De
Zeeëgel.

Klein. Echimdermatum, Ed. N. G. Leske^ T.

38, f. I, Cydarts miltaris. Seba III. p. 24, T. xi,

f. 4. De eetbare Z&o^gtX, Le Bouton de mer.

Kent. De halfkogelronde fchaal is met korte dunne

gladde groenachtige ftekels bezet , welke in allerlei rig-

tingen kunnen bewogen worden. De fchaal van deze

ftekels ontdaan zijnde, vertoont zich half kogelrond , aan

de onderzijde eenigzins als plat gedrukt, graauw van

kleur , en is door vijf overlangs loopende dubbelde lijnen

in tien perken verdeeld , welke met ronde , grooter en

kleiner knobbeltjes bezet zijn \ op de lijnen is de fchaal

met gaatjes doorboord ; de niondsopening, van onderen

aan de vlakke zijde gelegen, beftaat uit vijf binnenwaarts

gebogen beentjes, die zich met elkander in één punt

vereenigen. Het dier zelve is een donkerkleurige worm,

omtrent i-— ii duim lang, met vele vezeldraden bezet,

welke in allerlei rigtingen met het vlies, waarmede de

fchaal inwendig bekleed is , en door middel van deze

,

ook door de openingjes der fchaal , en hare knobbeltjes

,

naar buiten en met de Rekels gemeenfchap hebben ; het

geelachtig eijernest ligt tusfchen het dier en de fchaal.

Grootte fomtijds als een vuist.

Woonph Langs onze ftranden in het zand.

Eigenfch. Zij kruipen door de beweging hunner (le^

kels over het zand , doch kunnen niet zwemmen.

2. RcH. MiJiaris. L, Sp. 20, p. 3169. Lamarck

H. N. Hr, p. 49, No. 17. Seba p, , T. 10, f.

3 , 4. Echintts indigtnus , fpinulii tenuis/tmus ohfttus^

Klkin.
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Klein. Ed, Leske p. 82 , T. 2 , f. A. B. C. D.

Cidaris miliarh ^ faxatilh» Van phelsum — Br, p.

$8, No. 23 24. De Vnelche -— de Klipëgel,

/r^;2/. Zeer dunne (lek els , die op knobbeltjes ftaan

en buigzaam zijn, die ook na den dood van het dier aan

de fchaal geliecht blijven , zeegroen , trekkende eenigzins

naar het purper, bij andere is de kleur licht grijs ^ de

fchaal rondachtig platgedrukt.

WooïipU Bij Schcveningcn aan het (Irand , misfchien

ook wel aan het Vriefche zeedrand.

VocdfeU Waarfchijnlijk zeekrabbetjes en dergelijke

zeedieren,

Aanm. Linnaeus , en waarfchijnlijk na hem , ook

LAMARCK halen beide mede f. i en 2 van de 10 plaat

van SEBA aan, daar het toch uit de befchrijving van den

laatden blijkt , dat deze uit Afrika herkomllig zijn,

3. EcH, Basteri, L, Sp. 20, ^. p. 3170. Van

PHELSUM — Br, p. 28, N^. 16. Baster Op, Subsc, F,

p. 112 (i2p) T. n , f. i*-^8. D^ Basters Zeeëgel, de

Zeeklit.

Kent, De fchaal is met korte en lange puntig uitloo-

pende Hekels bezet, welke in velerlei rigtingen kunnen

bewogen worden. Wanneer de fchaal van deze ontdaan

is , vertoont zij zich als een ronde bal , die aan de on-

derzijde eenigzins vlak is. Dezelve is door kleine knob-

beltjes in tien gelijkzijdige , doch in breedte verfchillende

,

driehoeken verdeeld, van welke het grondduk van on-

deren gelegen is en de fcherpe hoek boven aan de kruin

eindigt. Deze driehoeken worden van elkandercn afge-

G 5 fchei-
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fclieiden , door minder geknobbelde ftrepen , welke door

kleine , tot m de binnenholte der fchaal doorgaande ope-

ningen doorboord zijn , door welke het dier zijne lange

ringvormige fnuitjes tusfelien de ftekels uitlleckt en het

vermogen heeft zich door zuiging , met dezelve, a^n

ecnig ligchaam yast te hechten, om op deze wijze zich

van de eene plaats naar eene andere te begeven ; buiten

het water worden deze fnuitjes door middel van derzel-

ver geringde zamenftelling binnen de fchaal getrokken

,

zoodat dezelve als dan niet zigtbaar zijn. Digt aan de

bovenbinnenzijde van de fchaal ligt het eijernest , onmid-

dellijk onder hetzelve de ingewanden en de darmen ,

welke in vijf driehoeken nevens het eijernest zigtbaar

?:ijn. De mond bevindt zich in het midden van de bo-

venvlakte.

WoonpL In de Noordzee en hare flranden in de

Zeeuwfche (Iroomen , enz.

Eigenfch, Kan niet zwemmen , maar verplaatst zich

kruipende langs den grond.

III. Orde schulpdieren. (Testacea.)

Vieren met een week lijf en bekleed met eene

kalkachtige fchtdp,

CCCI. DE ZEETULP, ZEEPOK. {LEPAS.^^

Geftachti-kenu De fchulp, welke op die vaneen an-

der dier , of ook op eenig voorwerp vastgehecht is , bc-

(laat uit één (luk , heeft de gedaante van eenen geknot-

ten kegel. De opening van boven is bijna driehoekig»

het dckfeltjc ligt binncnwaarts.

ïlet
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Het lijf, dat aan de fcliulp vastgehecht is, wordt

door een dekfeltje binnen hetzelve befloten ; het heeft

vele armen, in twee rijen geplaatst, ongelijk van lengte,

geleed, en mej: franje bezet; welke buiten de fchulp

kunnen gebragt worden. De niet vooruitftekende mond

heeft vier dwarsliggende getande kaken , benevens vier

ruige ganl^angfels , naar voelertje§ gelijkende,

I. Lepas Balanus, L, Sp, I, p. 3207. Lamarck

Hts^. Nat, des animaux sans vertebres Tom. V, p.

390, No. 2. Balanus Sulcatus, Martini f^/2//chem-

NiTZ Systematischen Conchylicn Cabinet VU f, f. 301,

Tab. 97, f. 8f2o. Baster Opusc Subsecha I, pars^

3, p, 127 (^44) 9 Tab. 12, f. 7— 10. Leeuwen-

hoek IV, Vervolg van Brieven, p. 717, feqq., ïabi,

p. 705 , üg. I en 7.

Kent, De kegelachtige fchulp is doorgaans wit^

overlangs met uitpuilende (lompe ribben ; ongelijk van

grootte, tot één duim middellijns aan het grondlluk.

Het dier heeft 20 gelede, behaarde armen in twee

rijen, onder elkander aan het vooreinde van het lijf;

tusfchen deze rijen , komt een lange fnuit voort , die uit

vele ringen beftaat ; het lijf is lang , gelijkende naar een

darm , wederzijds met twee eironde bolletjes , aan draad-

yormige vezeltjes hangende.

Woo^npl, Op de fchulpen van verfcheidene dieren

,

inzonderlieid op die van mosfelen en oesters in de Zeeuw-

folie (Iroomen en in de Noordzee,

Voorn, Weet men niets , dan dat zij zich van hunne

eijercn dcor de opening aan het boveneinde der fchulp

ontdoen; men houdt ze yop^ hermaphrodieten.

Vocdf,
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Voedf* VV^aarfchijniijk zeer kleine zeeinfecten,

Eigenfch. Eenmaal aan cenig ligchaam zich vastge-

hecht hebbende, kunnen zij willekeurig niet meer van

plaats veranderen.

2. Lepas Bahfioides, L, Sp, a , p. 3207. — La-

MARCK O. c. V , p. 392 , No. 8, Balanus Ovularis ?

M. LiSTER Historiae Conchylionim ^ Londim 1684,

Jppendix ad Libr, III, T. 443, f. 286. Martini

enz. VIII , f. 305 , T. 97 , t'. 824. Het Zeepokje.

Die kleine Meireichel.

Kent, De fchulp rolrondaqhtig in het midden buikig,

geknot , wit , glad ; de opening met den voet bijna

even wijd ; de ribben glad , de dekfeltjes ecnigzins

fchcrp.

Het dier heeft een' gedraaiden fnuit , aan beide zijden

4 lange , gelede ruige pooten , gelijk ook aan ieder

^ijde drie dikke armen , naar korte fcharen gelijkende

,

de mond is met twee tanden gewapend , welke door een

daar over liggend lipje gedekt worden.

TFoonpl, Hoopswijze op onze gewone mosfel en

fchulpjes langs de liranden van de Noord- en Zuiderzee

en Zeeuwfche llroomen,

Voortt, Gefchiedt door eijeren.

Vocdf, Waarfchijnlijk kleine zeeinfecten.

Efgenfch. Kunnen niet van plaats veranderen,

3. Lepas Jlnatifera, L, Sp. 13, p,32ii. -^ La*

MARCK o. c, V, p. 404, No. I. Anatifa Laevts,

CuviER Mem, du Mus, d'II. N. II , p. 85 , pi. 5.

Martini enz. VIII, p. 340, T. 100, fig, 853—S55.
De
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De Ecndefcluilp. Eemlelials. UAnaiife lis se. TheBcr-

nacle. Die Entenmuschel , der Langhals.

Kent De fchulp langs de zijden zamengedrukt , vijf-

kleppig , digt aan elkander , ongelijk van grootte , de on-

derde zijdelingiche de grootflen.

' Het dier is aan zijne fchulp door eene holle rekbare

foms 9 duim lange buis gehecht, uit het bovenfle ge-

deelte van het lijf komen Vele gelede , harige armen

van ongelijke lengte voort ; de

WoonpL Langs de ftranden van de Noordzee aan

drijvend hout , aan de huid van aldaar geftrande fche-

pen, enz.

Voortt, Gefchiedt door eijeren , die het dier een'

geruimen tijd in zijn eijernest hoopswijze bij zich houdt,

uit hetwelk zij in eenen gemeenen boezem gebragt, en

van daar door een enkel naauw kanaal in een ander veel

grooter , dat door de trompvormige buis heen loopt

,

geleid, en alzoo naar buiten uitgevoerd worden.

Voedfel. Zeeinfecten.

Eigenfch. Wanneer het dier (lil is , houdt het zijne

fchulp open , om gedurig versch water te ontvangen ^

hetwelk het beurtelings inzuigt en uitdrijft.

CCCn. DE STEEN- OF BOORSCHULP.
{PHOLAS.-)

GeflachtS'kent. De fchulp tweekleppig , van elkander

wijkend, met verfcheiden omliggende fchalen, die kleiner

en ongeiijkvormig zijn, aan het fcharnier, dat achterwaarts

omgebogen, en door kraakbeen vastgehecht is.

Het dier heeft eene dubbelde doch zaamvereenigde buis ,

die
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die fomtijds door een gemeenfchappelijk vlies omgeven

,

dijch van geenen koker voorzien is, en buiten de (chulp

kan uitgeftoken worden ; van achteren heeft het eenen

korten voet of fpier , die aan zijn einde plat is.

I, Phol. Ctispata. L, Sp. 6, p. 3^216. Lamarck
o. c. V. p. 445, No. 7. Gronoviüs. ZoophyL Fase*

3, No. loSó. Basïer Opusc. Subfee, II, p. 6^ ^ de

l^holadibus in genere» Martini, enz. VIII, p. 3Ó9

,

T. 302, f. 872—^74. De gekrulde Pholas. Die Loc-
kenpholade.

Kefit, De fchulp eenigzins eirond,, zeer wijd gapen-

de, beide de groote fchulpen zijn door eene diepe groef,

die van het fcharnier naar den, buitenrand loopt, als in

tweeën verdeeld ; de voorzijde is meest glad, het achter-

deel is fchubbig , ruw en niet doorns bezet ^ in ieder

dezer beide fchulpen bevindt zich onder het fcharnier

een lange, eenigzins gekromde en uitgeholde tand*

Lengte omtrent ij duim, breedte 9 lijnen.

De buis van het dier is overdwars gerimpeld , en

heeft twee afzonderlijke openingen aan het einde , door

welker eene (zoo men wil) de lucht en het voedfel in-^

gezogen , en door de andere , de drekftof uitgeworpen:

wordt.

WoonpL Aan het Walcherfclie ftrand , alwaar zij vooral

Jn het jaar 1759, in zeer groot aantal zich bevonden,

doch men treft ze ook op andere plaatfen aan.

Voedf, Kleine infecten.

Ei'^enfch, Zij boren in de rotfen, in de krijtbergen

en tn de (Icenen langs de (Iranden liggende, gaten en

gangen, in welke zij hunne woning vestigen; ook door-

boren zij oester- en mosfelfchulpcn.
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a* Phol. Teredula, L, S^. ii , p. 3217. Pal-

las Nova acta PetropoL II, p. 240, t. 6. f. 26, A. D.

Kern. De fclmlp langwerpig, wit,, de naad gekarteld

,

bruin en langwerpig.

IVoonpl, Langs de ftranden van de Noordzee , ia

rottige palen , dikwijls zijn zij met fertiilarien begroeid.

Aanm» Cövier Regne Animal II, p. 494, in not.

I, acht het waarfchijnlijk, dat de pholas r^r^/3?^^/^?, eene

Fhtulana zij. Zoude dan, de Fistulana lagcnula bij

lamarck Hist* Nat, des animdux fans vertebr. T. 5,

p. 436, ook de PhoL Tered» linnaex zijn?

CCCm. DE GAPER. (Mr^.)

GejlachtS'kent. De fchulpen gapen aan de beide ein-

den; de linker fchulp is voorzien van eenen grooten

,

rondachtigen ,
platgedrukten , bijna regtuittlekenden tand;

de regter heeft een groefje ; het bandje is in den tand

binnen in het groefje van de andere fchulp als inge*»

fchoven.

Het lijf van het dier is met een' mantel gedekt, aan

het achtereinde bevindt zich een korte platgedrukte

vrij dikke voet; aan de voorzijde komt een tweedeelige

zaamvereenigde buis voort ; door welker eene het water

ingezogen, en door de andere, als door een aars het

verteerde voedfel ontlast wordt.

I. Mva Arenaria, L» Sp. 2, p. 3218. — La-

marcü o. c. V. p. 461. Baster Opusc. Susch, II, p-

Ö9 (73)9 T. 7, f. 1—3. Gronov. Zooph. Fase. 3,

No. 1088* Martini VI, p. 10 , T. i , f. 3 , 4. De

Zand-
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Zandgaper. Der Sandkriecher, der VVasfers-

prützer.

Kent. De fcfiiilp is eirond , van voren rondachtig

;

bij den tand van het fcliarnier bevindt zich zijdvvaarts

nog een klein tandje.

Het lijf van het dier, dat met eenen geelachtigen man-

tel {pallium') gedekt is, legt tusfchen twee breede baar-

den; naar de achterzijde bevinden zich vier langwerpige

deelen , en een weinig lager een hoekige , rondachtige

platte voet ; aan de voorzijde verlengt het lijf zich in

een' fnuit met twee kanalen, van welken de eene wijder

dan de andere is 5 beide zijn met vele draadvormige voe-

lertjes omzet.

Woonpl, In het Dijkwater bij Zierikzec en in het

oevcrzand.

Foedf. Vermoedelijk zeeinfecten.

Eigenfch, Met den voet, dien hij als eene puntige

boor of icherpen beitel , krommen haak of een fchop

kan gebruiken, boort hij eene holligheid in het zand ,

waardoor hij allengs dieper, fomtijds meer dan anderhalf

voet in hetzelve zinkt. Om zich op eene willekeurige

diepte , voorwaarts te bewegen , lleekt hij den voet als

eene fpade vooruit, drukt het zand zijdelings weg, en

trekt zich nu door den tot eenen haak gevormden voet

voorwaarts. Uit de wijdde opening der buis, fpuit het

dier het ingezogen water tot op eenen affland van zes

voeten uit.

2. Mya Pictorumy L. Sp, 3, p. 3ai8. — La-

MARCK o. c. VI, pars t, p. 77, No. 3a. Unio Vic-

torum. Martini VI, p. 19, T. i, f. 6. Schröter.

Ge-
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Gefchichu der Fluszconchyhen f. 178. T. 4, f. 6,

Pfeiffer o. c. p. 115 , T. 5, f. 9 , 10. Unio Picto-

rum. De Verwfchulp. Moule des peintres, The pain"

ters gaper. Die Mahlermufchel.

Kent, De fchelp langwerpig rond, van voren fmal-

ler 5 de billen eenigzins ruw , van binnen paarlemoer-

kleurig , van buiten groenachtig of bruin , met ftrepen

van verfchillende kleuren. Het fcharnier beflaat uit twee

tanden aan iedere fchelp , de grootfle tand is kort , plat

en gekarteld , de beide fchulpen fluiten digt op elkander

zonder gaping.

Het dier heeft geen fnuit , die buiten de fchulp uit-»

fteekt; zijn voet beftaat uit een langwerpig dwarsliggend

rondachtig blaadje, hetwelk hij tusfchen de fchelpen uit-

fteekt, en hem dient om van plaats te veranderen; de

kleur is grijsachtig,

WoonpL In de zoetwaterrivieren, en ook wel in zoete

ftaande wateren.

CCCIV. DE SCHEEDE. (SOLEN,)

^"'
Gejlachts-kent, De fchelp tweekleppig, langwerpig,

'wederzijds gapende ; de tanden aan het fcharnier zijn

? klein, verfcheiden in getal, en fomtijds zijn er geen;

''zeldzaam fluiten zij in de groefjes van de tegenoverflaan-

de fchaal.

Het dier is van voren door een' mantel gedekt, uit

Phet eene gedeelte der fchelpen fteekt het eenen bijna rol-

^tonden voet , terwijl het uit het andere eene korte in

tweeën verdeelde , doch zamenvereenigde buis voort-

brengt.

H
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1. Solen SiUqua, L. Sp, a, p. 3223. — Lamargk

o. c. V, p. 451, No. 4. Chemnitz VI, p. 44, T.

4 , f. 29 et litt, d. Knorr. VI, T. 7, f. i. Het

Mesfenhecht.

Kenté De biiitenfte oppervlakte der fchelpen is geelach-

tig bruin, en wordt naar het fcharnier donkerder ran

kleur; van binnen zijn zij kalkachtig wit; in de eene

fchulp zijn aan het fcharnier twee fpitfe digt bij elkan-

der ftaande tanden , terwijl in de andere er flechts een
.,

die zeer dun is , gevonden wordt. De zwarte , dikke ,

lederachtige pees , waardoor de beide fchalcn verbonden

worden , is bij groote voorwerpen fomtijds meer dan

een duim lang. Breedte tot 8J , lengte \\ duim.

Het dier komt met het bovengemelde geflachts-ken-

teeken overeen ; en heeft eene fneeuwwitte kleur.

FVoonpL Langs de (Iranden van de Noordzee,

2. Solen Enfis, L, Sp, 3, p. 3204. Lamarck

o. c. V , p. 452 , No. 5. Martini VI , p. '46 , T,

4 , f. 30. Gronov ZoophyL No. 1098. De Peul dou-

blet, het Suikerpeultje. Lc Sahrc hongrois.

Kent, De fchaal is dun , glad , hol en aanmerkelijk

gebogen en aan beide einden rondachtig, bij fomniigen

vindt men in iedere fchaal één , bij andere twee tanden

digt bij elkander ; de kleur is uit den bruinen of groe-

nen geelachtig ; breedte 5 , lengte | duim.

Het dier is met eenen mantel bedekt; uit de fchulp,

digt aan het fcharnier , komt eene buis voort met vnqq

ronde openingen , van welke de eene tweemaal zoo

groot is als de andere, die beide met eene fluitfpier ge-

floten worden; de kieuwen of baarden liggen in eene

dub-
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dubbelde rij , waar beneven een peesachtig ligchaam ten

voorfchijn komt , omtrent vier vingeren lang , eeniger*

mate ftijf en Homp , hetwelk ver buiten de fchulp kan

uitgeftoken worden; de kleur is melk of roomkleurig,

WoonpL Aan de ftranden van de Noordzee,

cccv. de dun of scheefschalen.
(j:eluna.^

GeJIachts-kem, De fcliaal tweekleppig , van voren

aan de eene zijde , naar de andere omgebogen : met een

of twee voorname tanden aan dezelfde fchaal, en twee

zijdelingfche , die dikwijls van elkander verwijderd zijn.

Het dier heeft een' tweekwabbigen mantel, behalve de

plooijen voor de twee voorde buisjes , die of met elkan-

der vereenigd of van eengefcheiden zijn. De voet , dien

zij buiten de fchaal uitfteken en met welken zij zich

verplaatfen kunnen , is in het algemeen plat , ongelijk

van breedte , fomtijds lang en dun gelijk een koordje.

I. Tell. Bimaculata, L. Sp, 71, p. 3240. La-

MARCK o. c. V. p. 533 , No. 52, Martini VI, p.

132, T. 13, f. 127. Baster 0/>. St/l/fec. 2 D. p. 78,

T. 8 , f. 5 , 6 , 7. Gladde llrandfchulpjes.

Ker2(. Waarfchijnlijk behooren de door den Heer

BASTER befchreven en afgebeelde gladde ftrandfchelpjes

tot de bovengemelde tell. Bimaculata , althans zij ko-

men in gedaante en grootte vrij wel daarmede overeen

,

alleen vindt men bij hem geen melding gemaakt van de

roode vlekken : deze fchelpjes zijn glad , langwerpig

,

niet zeer hol , maar meer plat , derzelver kleur is wit-

H 2 ach-
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achtig , met blaaiiwe , graauwe of roode ftreepjes over

den omtrek. Lengte 14--15, breedte 8—9 lijnen.

Het dier heeft twee effen gladde luchtbuizen, beftaande

uit fpiervezelige ringen , waardoor hij die gemakkelijk

,

tot 6 of 7 duim kan uitrekken, en fchielijk binnen zijne

fchulp halen. Deze buizen hebben geen fnuitjes maar

zijn als regt afgefneden. De kleur is wit.

WoonpL Langs onze ftranden aan de Noordzee,

Foedf, VVaarfchijnlijk zeeinfecten.

Voortt, Komt vermoedelijk met die der oesters overeen.

Eigenfch, Zij zitten diep in het zand, in hetwelk zij

door middel der buizen twee openingen houden, waar-

door hun verblijf gemakkelijk te ontdekken is.

2. Tell. Cornca, L, Sp, 76, p. 3241. Lamarck

o. c. V. p. 558, No. 2. Cyclas Cornea, Drapar-

NAUD Hist. des MolL p. 128, pi. 10, f. 4—5. Cy-

clas Kivalis, Pfeffer o. c* p. 120, No. i. Cyclas

Cornea, Schroeter FluszconchyL p. 189, T, 4, f.

4. De hoornachtige Dunfchaal. Die Horntelline.

Kent, De fchaal is eenigzins kogelachtig rond, dun ,

zeer fijn geftreept , doorfchijnend , en heeft meestal een

enkel groefje ; het fcharnier is in het midden geplaatst

,

uitftekende en eenigermate omgebogen ; zoodat de ftompe

punten naauwkeurig tegen elkander gekeerd zijn ; de kleur

gelijkt naar hoorn. Uit het midden van het lijf komt

een klein tweedeelig ligchaampje voort , welke het dier

bij het voortgaan buiten de fchaal uitftrekt en hem tot

een' voet dient ; twee even lange buizen zijn aan het eene

einde van het lijf geplaatst , de opening der eene , wordt

naar den mond wijder en vertoont zich als in vieren ge-

deeld
,



P IN NEDERLAND AANWEZIG. u?

deeld, de andere, d\e eenigermate fcherp of puntig is, wordt

naar den mond ftompachtig. Grootte van eene kleine

linze tot die van drie vierde van een' duim.

fFoonph In de rivieren, beken en ftaande wateren.

Focdf, Schijnt te bellaan uit waterplanten.

Foont, Levendbarend , brengen zij hunne jongen met

de fchaal voort, die als met eene geele kleverige (lof

zaamverbonden zijnde , zich na de geboorte ontwikkelt,

CCCVL DE HARTSGHULP. HARTDOU-
BLET. iCAKDIUM.)

Gcjlachtt'kent, De beide kleppen van de fchaal vol-

komen gelijk en hartvormig, de billen uitpuilende , de

binnenrand der fchalen getand of geplooid ; het fcharnier

niet vier tanden op elke fchaal , van welke twee voornJi-

me, digt en fchuins bij elkander, kruiswijze in de tegen-

over geftelde fluiten , en twee zijtanden vap elkander

afftaande en infchietende.

I, Card. Eduh. X. Sp, 20, p. 3250. Lamarck

VI, pars I , p. 12 , No. 31, Martini VI , p. 198 ,

T. 19, f. 194. Baster Opusc, ^ubfec. II, p. 72, T.

8 , f. 1—4.

p Kent^ De fchaal rondachtig fchuins hartvormig , met

26 flaauw gekromde en als fchubben op elkander liggende

groefjes; de rand eeniger mate gezoomd ep met tanden

ineenfl uitende; de kleur is meest vuil wit, van enkeldQ

blaauw- of geelachtig.

Het dier heeft twee korte luchtpijpen , die niet aan

elkander vast zijn, de eene, het digtst naar den onderden

rand der fchulpen gelegen , is een weinig grootcr en lan-

gcr dan de andere, welke tot lozing van de uit te wer*

^< H 3 pen
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pen ftof dient, terwijl de grootere, door welke het voed«*

fel ingenomen wordt , voornamelijk van boven rondom

den rand met vele haarvormige fnuitjes voorzien is ; deze

pijpen zijn in eene gedurige beweging door het opflorpen

en uitfpuwen van water; de k^eur v^n het dier is wit.

fVoanpL In groote menigte, een weinig onder de

oppervlakte van het zand , aan de ftranden van de

Noordzee,

Foedf, Waarfchijnlijk zeer kleine infecten.

Voorn. Hunne vruchtbaarheid is ongemeen (lerk,

CCCVII, DE WAN- OF KQRFDOÜBLET.
(^MACTRA.^

Geflack$s-kem, De fchaal overdwars , ongelijkzijdig ,

bijna driehoekig , aan de zijden een weinig gapende , de

billen uitpuilende , één platte, gootswijze zamengevouwen

middelland , op elke fchaal , en een groefje daar nevens

,

twee digt hij het fcharnier (taande platte infchietende tan-

den , de inwendige fluitfpier is in het voorname groefje

vastgehecht.

I. Mact. Solida, L, Sp, 13, p. 3259. Lamarck

o. c. V. p. 477 , No. 23. Martini VI , p. 233 , T.

C3, f. 230. Baster Op, Subsc. 2 , p. 72 (79), T.

8, f. 5.^7. Gewoon Strandfchelpje. Die Strand-

mufchel. Der gemeine Backtrog.

Kent, De fchaal driezijdig ondoorfehijnend glad en

eenigermate gezoomd; de grondkleur is wit , met blaau-

we ,
gele en bruinachtige banden in den omtrek.

Het dier heeft twee effen , gladde Uichtbuizen , uit

fpiervezelige ringen zamengeiteld , die het tot 6 of 7

duim
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duim buiten de fchulp uitllrekken en ook fchielijk binnen

dezelve kan terug halen ; deze buizen hebben geen fnuit-

jes, maar :^ijn als vlak afgefneden; de kleur van het lijf

is wit.

IVoonpl. Langs onze (Iranden aan de Noordzee zit-

ten zij diep in het zand en maken , door middel der

beide buizen twee openingen in hetzelve, door welke

hnn verblijf ligt te ontdekken is,

Focdf, VVaarfchijnlijk zeeinfecten.

Eigenfch^ Zijn mij van dezelve niet beleend. Men
gebruikt ze tot het branden van fchclpkalk.

Eene verrcheidenheid van de bovenflaande , van welke

de lehulp met olijf kleurige , roode, bruine en blaauwe

banden geteekend is , komt ook onder dezelve voor , en

is bij MARTINI VI, p, 230, T. 23, f. 229 en bij

KNORR VI , p. 72 , T. 8 , f. 5 belchrcven ep atgcbecld.

Zie ook LAM/\RCK o. c. p. 478.

CCCXIII. DE KAMDOUBLET, (^OSTREA.)

GeJlachtS'kent, De fchaal beftaat uit twee ongelijke,

onregelmatige kleppen , de billen van elkander verwijd

derd , het fcharnier tandeloos , met een hol , eirond

gootje, en zijdelingfche dwarsflrepen.

I. OsTR. Edulis» L. Sp, 105, p. 3334, Lamarck

o. c. \1 , a. p. 203, No, I. Martini Vül, p, 48,

T. 74 , fiig. 68 2. Baster Op. Subfcc i , p, 62 , T»

8, f. 8 , 9. De eetbare Oester.

Kent. De fchelpen zijn van buiten ruw , gcfchilferd

of gelehubd, de onderde is hol , de bovcnde plat , de

H 4 kleur
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kleur is graauw, foms met eenig geel of groen ge-

mengd.

Het lijf van het dier, dat door eene fterke fpier aan

de fchalen gehecht is , wordt door een' mantel gedekt

;

de baarden die zich langs de voorzijde van het lijf uit-

ftrekken , zijn doorvlochten , met een aantal zeer dunne

haarvormige buisjes ; de mond , die uit eene tamelijk

wijde opening beftaat, is omzet met vier lippen, veel

naar de baarden gelijkende , maar wel 6 of 8 maal kor-

ter ; achter de baarden ligt de witte rolronde vleeschach-

tige maag, die noch voor uitzetting noch voor zamen-»

trekking vatbaar fchijnt; langs de vasthechtende fpier

,

loopt het kanaal of de buis , door welke de ingewanden

zich door den aars , omtrent het midden van het lijf

,

aan de binnenzijde ontlasten. De kleur van het dier is

graauwachtig wit, de randen van den mantel zwart, de

baarden bruinachtig.

Woonph In de rivieren van Zeeland^ langs de kus-»

ten van Texel ^ enz.

Voedf, Waarfchijnlijk kleine infecten.

Voorttn Zij zijn ware hermaphrodieten en brengen

huns gelijken zonder paring voort.

Eigenfch, Het fchijnt nog niet uitgemaakt te zijn, of

het dier vrijwillig van plaats kan veranderen.

CCCXV. DE MOSSEL. (^MTTILUS.^

GeJlachtS'kent. De fchaal tweekleppig ,
gelijk , lang-

werpig , van achteren fpits afloopende ; door eene fijne

draadachtige llof zich aan een of ander voorwerp vast-

hechtende ; het zijdwaarts liggende meest ongetande fchar-

nier.
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nier , wordt door eene overlangfche fpierachtige ftreep

,

in de gedaante van eene knods onderfcheiden.

I. Mytil. Edulis. L, Sp, 11, p. 3352. Lamarck

0. c. VI5 fars I, p. 126, No. 29. Baster Op, Sub-

fee. I, p. loj (,117)9 T. II, f. 9—II. Martini

VIII, p. 169, T. 84, f. 750. Knorr IV , T. 15, f.

1. A. DE Heyde Ontleding des Mosfels , 8vo, Mid-

delb, 1683. De eetbare Mosfél.

Kent. De fchaal driekantig , glad , donkerblaauw , aan

het puntige einde dikker en eenigzins wit, aan de bin^

nenzijde ingebogen; fouitijds met 2 tot 4 tanden.

Het lijf van het dier is langwerpig , van fommige is

de kleur wit, van andere geelachtig; behalve eene

tong , hebben zij ook eene maag , lever en darmen ; ter-

wijl nog vele fpierachtige vezelen door het lijf loopen

;

twee paar fpieren, door eenen taaijen band aan hetfchar-

nier gehecht, dienen tot fluiting van de fchulpen ; langs

de beide zijden van het lijf liggen de zeer fijne kieuwen

,

die van de keel tot ^an den aars doorloopen ; aan de

regtloopende zijde der fchulpen vindt men in de mosfel

een lid , ruim een i duim lang , bijna 2 lijnen breed en

I lijn dik van eene bruine kleur , tot allerlei wendingen

gefchikt, dienende niet alleen , om zich om te keeren en

voort te kruipen, maar ook om zich vast te fpinnen; in

zijne bovenfte oppervlakte heeft het eene fleuf , welker

randen als twee lippen een weinig omgebogen zijn, ein-

digende in eene langwerpige eenigzins uitpuilende ope-

ning ; door deze lippen fchijnt de mosfel , het vocht

,

dat tot draden flolt, uit de vergaderplaats onder aan het

Jid zich bevindende , door drukking naar boven te kun-

H 5 nen
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pen perfen , en zoo lang tegen een of ander voorwerp te

drukken , tot het de vastheid van eenen draad verkregen

heeft, en op deze wijze zich aan eenig voorwerp vast-

hecht. Zich aldus eenmaal vastgefponnen hebbende, kan

het dier zich niet los maken , noch zijne draden verlen-

gen noch verkorten of verbreken, maar blijft op dezelfde

plaats alzoo vastgehecht; alleen kan het nieuwe draden

fpinnen , die door eene wittere kleur van de ouden on-

derfcheiden worden.

WoonpL In de armen van de rivier de Schelde , en

meer andere plaatfen , alwaar men vele platen en banken

aantreft , alwaar deze mosfelen in menigte gevonden

worden.

Foedf, Het komt zeer waarfchijnlijk voor, dat zij

zich met zeeinfecten voeden.

Voorn. Schijnt tot heden nog duister te zijn. Bas-

TER vermoedde , fchoon hij nimmer eenige vermenging

van dezelve heeft kunnen befpeuren, dat zij van beiderlei

geflacht waren , hij befloot dit wegens de uitfchieting van

een melkachtig vocht, hetwelk tot drie herhaalde reizen

bij eene, in een glas met fchoon zeewater gehoudene

mosfel, uit den aars ontlast werd; in het eerfte en twee-

de water , hetwelk hij van de mosfel telkens bij de uit-

fchieting van het melkachtig vocht uitgegoten had , zag

hij door het mikroskoop eene groote menigte zwemmende

dieren van gedaante als langwerpige ttipjes in hetzelve

;

eene andere mosfel fpoot uit eene zelfde opening gelijk de

eerfte , als met geweld , wel 2 a 3 duim ver , rondlang-

werpige ligchaampjes , welke door het mikroskoop , of

Hechts door een vergrootglas gezien , zich duidelijk als

jonge mosfeltjes vertoonden. Vooronderilcld nu ,
(zegt hij

ver-
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verder) dat in het witte vocht uit de eerfte mosfel, dier-

tjes in het mannelijk zaad geweest zijn , en dat de mos-

felen , op hoopen , zoo digt bijeenliggende , misfchien

eenige vermogens hebben , om elkander teekenen van ge-

negenheid of paringslust mede te deelen, wanneer het

wijfje dit mannelijk zaad zoude ontvangen , en tot be-

vruchting van hare eitjes bij zich houden , tot deze rijp

en bekwaam waren, om te kunnen geboren worden ; dan

zoude men eenig begrip van de ware voortteling der mos-

felen kunnen maken.

Eigenfch. Zi] fchijnen zeer aandoenlijk voor eene

ftcrke beweging en trilling der lucht te zijn, dervende

ligtelijk door de golving, die de donder of het losfe^

van gefchut in de lucht maakt,

V

CCCXXI. DE BLAASHOORN. dBULLJ.)

GejlachtS'kent, De fchaal als opgerold , eirond , flesch-

vormig opgeblazen , de opening lang , naar boven ver-

fmallende.

Het dier heeft lange, borstelige, platachtige voeler-

tjes, aan welker binnenzijde van onderen , de oogen ge-

plaatst zijn ; de voet is kort , fmal , van voren rond-

achtig, van achteren puntig.

I. buï.LA. Fonünalis, L. Sp, 18, 3427. Lamarck

H. N. VI, b. p. 156, No. 2. Draparnaud p. 54,

;^ pK 3, f. 8 et 9. Pfeiffer o. c. p. 94 , No, i , T.

|'4, f. 28. Physa Fontinalis, Schroeter Flussconch,

p. 269, T. 6 , f. 16, a Qi b. Het Fontein of Parel-

blaashorentje.

Kent.
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Kent, De fchaal buikig , zeer dun , doorfchljnend ,

glad , ligt breekbaar ; de fpil heeft 4 windingen , van

welke de onderlle zoo groot is, dat zij bijna de geheele

fchaal uitmaakt , zijnde de 3 overige zeer klein en de top

ftomp; de opening is links, groot, verlengd, en wordt

naar boven fmaller ; zij heeft geen navel. Wanneer het

dier zich in de fchaal bevindt , fchijnt het zwart door de-

zelve heen, zonder hetzelve is zij bleek geel. Lengte

2-^.4 lijnen.

Het dier is van boven zwartachtig , voorts bleek van

kleur ; de rand van den inantel is met lijnvormige tonge-

tjes ingefneden , die de bolronde zijde van de fchaal be-

del^ken.

Woonpl, In de (looten en beeken van zout water, op

onderfcheidene planten. ^

CCCXXIII. DE KINKHOREN. (iBUCCINUM.^

GeflachtS'kent, De fchaal langwerpig rond, de ope-

ning eirond, in een regt (leufje uitloopende; de fpil is

aan haren bovenfte wending niet plat maar bol opgezet.

Het dier heeft twee kegelvormige horentjes , aan welf

ker einden de oogen geplaatst zijn; de voet, aan welke

zich een kraakbeenig dekfeltje hecht , is korter dan dp

fchaal; een uitftekend buisje komt uit de kringswijze

opening aan den grond van de fchaal voort.

I, Bucc, Undatum. L, Sp, 93 , p, 3492, La-

MARCK o. c. VII, p. 263, No. I. Baster Op, Subfec,

1. P. 37 (4^5 T, 5, f, 3. Martini IV, p. 66, T.

J26,
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126, f. 10.06—lau. De gemcene of kleine wulk. Das

Wellen hom.

Kent. De fchaal is langwerpig , buikig uitgezet , over-

dwars gevoord en geftreept , en overlangs met fijne ftreep-

jes gekruist, en met witachtige of graauwgele plooijen,

die dik en fchuins gegolfd zijn ; de windingen zijn bol

;

de opening of mond is wit of geelachtig , en de geheele

fchelp van buiten > na van hare ruige korst ontdaan te

zijn , bruinachtig en fomtijds roodachtig geel.

Het zuiver melkwit lijf van het dier is door een' man-

tel als met eene fcheede omkleed , aan den kop bevinden

zich twee horentjes en twee oogen , achter het lijf is

een buisje en daar boven een plat ligchaam als eene knie

gebogen, en met een klaauwtje voorzien , geplaatst ; de

voet is aan zijn boveneinde gefronfeld , de open'ng der

fchelp wordt door het dier met een eirond dekfeltje ge-

floten. Wordt in Zeeland gegeten.

WoonpL Langs de ftranden van de Noordzee.

Voortu Om zijne eijeren te leggen begeeft het dier

zich op of tegen eenen fteen, legt er eerst 20, 40 of

60 , vier of vijf dagen daarna legt het weder een gelijk

getal, en na andere vijf dagen wederom andere, tot dat

het alle zijne eijeren geloosd heeft ; zij zijn in diervoege

door het dier zamengehoopt, dat, daar zij zacht en flij-

mig zijn, zij ligtelijk op en aan elkander kleven. De jongen

.komen eenige tijd na elkander , en de binnenfte het eerst

uit, kruipende als dan over het eijernest.

\
CCCXXV. DE ROTS- OF STEKELHOORN.

GeJlachtS'kcnt. De fchaal fpilrondachtig , in het mid-

den
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,

den buikig of gezwollen , de opening eindigt In eené

onverdeelde, regte, eenigzins opklimmende fleuf ; de

fchaal wordt door een hoornachtig dekfeltje gefloten.

Het dier is eene flak , wit van kleur , door het lijf

loopen twee buizen , de kop is met een hoornachtig ,

doorfchijnend plaatje gedekt.

I. MuR. Anüquus. L, Sp, 73 , p. 3546. Lamarck

o. c. VII, p. 125, No. II. Füsus Amiquus. Mar-

tini IV, p. 126, T. 138 , f. 1292 et 1294, De Zee*

wulk. Le Buccin du nord. Die Nordifche Spin-

del.

Kent. De fchaal langwerpigrond , trechtervormig buik-

achtig , (lomp , overdwars fijn geftreept , de windingen

bol opgezet ; de (taart kort 5 de mondopening wijd ; de

lip van binnen glad*

Het lijf van het dier is wit; het wordt door twee bui-

izen in de lengte als verdeeld , het plaatje, waarmede de in*

gang van den horen gefloten wordt , ligt op den kop.

WoonpL Aan het ftrand van de Noordzee.

CCCXXXVII. DE MAANHOORN. (JURBO.)

GeflachtS'kent. De fchaal fpilrond of kegelachtig,

dik , niet gedrukt in den omtrek , de opening gaaf , rond-

achtig zonder gootachtige verlenging of infnijdingen ; de

fpil boogswijze, platachtig, aan de grondvlakte niet ge-

knot ; de ronde opening wordt met een dekfeltje gefloten.

Het dier heeft aan den kop twee voelertjes , aan wel-

ker einden de oogen geplaatst zijn , de aan beide zijden

(lompe voet of fchijf is korter dan de fchelp.

I. TüRBC. Ltttorcus L, Sp. 3, p. 3588. Lamarck

o. c.
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o. c. VII, p. 47, No. 24. Baster opusc. fuhftc. ï,

p. 37 et 110 (43 et 127) i T* V, f. 4, 5 et T. XIV,

f. I B. C. D. SwAMMERDAM BibL Nat. p* 183, T.

IX. f. 15, 18 en 19. Martini V, p. 230, T. 185,

f. 1852, No. I—8, AnnaUs du Mus, d'Hist. Naté

Xï . p. 183, T, 26, f. 10; het dier buiten de fchaaU

ScHRÖTER Fluszconch, p. 344, T. 8 , f. 5, et T. Xf,

f. 5; door verzien van den Schrijver is deze onder

Fluszconchylicn geplaatst. De Aliekruik. La Guignct*

te ^ la Marronoti. Die Straiidmondfchnecke.

Kent, De fchaal beftaat uit vijf windingen , van wel-

ke de onderfle zeer buikig is , en de hovende in een

fpitspuntje eindigt; van den mond af tot aan de fpitfe

punt , is zij met een en dertig fijne draadvormige rib-

betjes omgeven , welke evenwel bij de oudere als afgc-

fleten zijn, en deze zich dan min of meer glad vertoo-

nen, en door banden of ringen , van geel en bruinach-

tige kleuren geteekend zijn ; andere hebben eene menge-

ling van groen , rood , aschgraauw , wit , paars en

blaauw. Voorts is deze fchaal zeer hard en fterk.

De kop van het dier ftrekt zich ver voor het lijf uit ^

kan niet ingetrokken , maar door rimpeling flechts een

weinig verkort worden ; de mond vertoont zich van vo-

ren door eene kleine opening , in welks midden de tong

geplaatst en in eene bijzondere holligheid befloten is. De
hoorntjes (laan achter op den kop , zijdwaarts ; achter

deze zijn de oogen op korte buisjes of tepeltj es geplaatst;

inwendig tegen den rand der fchaal ligt de lip rondom

het lijf, dezelve heeft twee openingen, van welke de

I
eene dient , om de uitwerplelen te lozen ; terwijl de an-

de-
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re tot de voortteling gefchikt is ; de voet is breed , van

voren rondachtig en met veel plooijen gevormd; achter

op denzelven ligt het dekfeltje , waarmede het dier de

mond van den horen fluit.

WoonpL In dé rivieren van Zeeland , op de mosfel-

banken , en andere plaatfen in zee en langs onze flranden.

Voedf. Zeeinfecten en waarfchijnlijk ook fommige zee-

planten.

Voortt. Gefchiedt door eijerlegging , bij ophooping,

met een' tusfchentijd van twee en drie dagen; de eitjes

vertoonen zich als fijn zand , zij zijn doorfchijnend , en

hebben in hun midden een graauw ftipje. Wat nu ver-

der daarmede gefchiedt , is mij onbekend.

Eigenfch, Zij fchijnen fcherp van gezigt te zijn

,

daar hij zijn fchaal fchielijk (luit , zoodra hij iets onge-

woons gewaar wordt. In Zeeland en fommige plaatfen

van Holland worden zij in April en Mei gekookt ge-

geten.

2. TüRB. Clathrus. L, Sp. 63 , p. 3603. Lamarck

o. c. VI , b. p. 228 , No. 5. Ann. du Mus» d^Hist,

Nat. XI, p. 185. Knorr. I D. pi. 11, f. 5. De

gemeene Wenteltrap. Fausse fcalata» Die unaehte

Wendeltrappe.

Kent. De fchaal torenachtig ongenaveld, wit of grijs-

achtig geel, de ribben dik, glad en loopen eenigzins

fchuins , over de lengte van de fchaal. De grootfl:e zijn

omtrent i duim lang.

De kop van het dier is met twee voelertjes bezet,

die in zijdeachtige draadjes eindigen ; aan het begin de-

zer draadjes , op de dikker voelertjes, zijn de oogen ge-

plaatst ;
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plaatst ; de voet kan het dier ver buiten de fcliaal uit-

lleken.

WoonpL Langs onze ftranden van de Noordzee.

Voedj\ Zeeinfecten.

3. TuRB. Elegans. L. Sp, 74 , p, 3606. Lamarcic

o» c. VI , b. p. 148 , No. 26. Cyclostoma Elegans

^

GuALTiiERi Test, tab. 4 , f. A. B. Draparnaud

MolL pi. I , f. 5 et 7. Cyclostöma Elegans. SchrÖ-

l'EL Fluszconsch, p. 366, T. 9 , f* 15 , a. b. De

fierlijke Maanhoren. VElegante ftriee.

Kent, De windingen der fchaal zijn rond , tamelijk

gewelfd en eindigen in eene (lompe punt; fommige zijn

overdwars zeer fijn , andere daarentegen grover geftreept

;

de mondsopening is rond en ongezoomd ; nevens dezelve

ziet men wel eene andere opening, doch die men even-

wel geen navel noemen kan , daar die eerder naar een

gootje gelijkt ^ het dekfel is rond fchelpachtig en zeer

fijn geftreept. De kleur van het dier is lichtgraauw

,

ecnigzins in het bruine overgaande. De gewone lengte

is 6 , de breedte 4 lijnen.

Het voorfte gedeelte van den mond is als een fnuit

uitgerekt, op denzelven (laan twee rolronde voelertjes,

aan hun einde met een knopje , waarin het oog geplaatst

is.

WoonpL Op vochtige plaatfen in de boéfchen en dras-

fige landen.

4. Turb. Perverfus. L. Sp, 88, p. 3609. La-

marck o. c. VI, b. p. iio, No. 24. Pupa Fragilis»

Dr^parnaud , p. , pi. 4, f. 4. Pupa Fragilis,

Mautïni IX, p. n6, T. 112, f. 959, a. b. Daude-

I BARD
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BARD i>E FERUSSAC llist. Nat, dcs Mollusques terres-

tres et fluyiatiUs , No, 511. De linksgevvondcn Maan-

horen. La NotipareilJe, Die Linke Erdsch-

raube^

Kent* De fcliaal is kegelachtig van fommige glad

,

dun en doorfchijnend , hï^ andere overlangs gdlreept

,

dik en genoegzaam ondoorfcliijnend ; de opening is onge-

tand ; de windingen zijn ongelijk in aantal van 5 tot 10

en zijn links gewonden ; de kleur is bruinachtig. Lengte

4 lijnen.

Het dier heeft op den kop vier horens of voeïertjes ,

van welke de beide achterfle langer zijn , verder van

elkander afftaan , en op de punt de oogen bevatten; de

twee voorde zijn kleiner en (taan digter bij elkander.

H^oonpl. In de fcheuren en holligheden van oude

boomen ,
geh'jk ook aan den flam van wilgen en esfchen.

Vocdfd, Plantgewasfen.

Voortt* Zij paren tegen het einde van Maart»

5r TuRB, Miiscvrum, L, Sp, 94, p. 361 1. La-

3MARGK o. C. VI, b. p, lil, No. <2:7. PüPA MtJSCO"

rum\ SwAMMERDAM Btbl, Nat, p. 153, T, 8, f, i

en 2. Daudebard Ht'st, des Molliisc, No. 475. Dra-

PARNAUD Molltife p. $^ , var. :?, pfeiffer o. c. p. 57,

No. 6, T. 3, f. 17, 18. PuPA Muscorum. Scinia-

TER Erdconchyl p. 140, No. 11, T. i, f. 7. Mar-

tini IX, T. 123, f. 1076, No. I et 2. Het Mos-

flakje. Le Bartliet. Das Bienenkorbchen.

Kent, De lehaal is horenachtig en doorfchijnend

,

langwerpig rond , met 7 linkfche windingen , van welke
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1

de laatde ïlomp uitloopt ; de opening beeft eenen fmal-

len witten zoom en ts ongetand ; de kleur is graauwach-

tig geel ; de lengte s i 6 lijnen.

Het lijf van het dier is langwerpig rond> van de vier

horentjes, zijn de twee bovenfte, op welke de oogen aan

de toppen geplaatst zijn, naar de lengte van het lijf,

zeer lang , en de oogen mede groot 5 de twee andere

vertoonen zich flechts als knobbeltjes ; de deelen der

voortteling hebben hunne opening aan de linkerzijde.

WoenpL Inzonderheid in Junij tusfchen de fchors van

oude vermolmde wilgeboomen.

Voedf^ Plantgewasfen , swammerdam heeft het met

falade-bladeren gevoed.

Eigenfch. Zij vertoonen zich niet bij dag, ten zij bij

regenachtig weder, maar verbergen zich onder de boom-

fchors of het mos , zich met den mond aan het hout of

eenig ander voorwerp vasthechtende, zoo dat het horen-

tje zich in eene fchuinfche rigting (taande vertoont.

6. TuRB. Nautileus, L, Sp, 98, p. 3612. La-

MARCK o. c. VI, b. p. 155, No. 112. Planorbis.

Ümbricattis. Draparnaud MolL T. i, f. 49—51.

Martini fX, p. 63, T. 123, f. 1077, a en A ver-

groot. Pfeiffer o. c. p. 84, No, 10, T. 4, f. 15,

16. Planorbis Imbricatus, Rösel III D, 2 St. p.

550 , T. 9 , f. 6 en 7 , zeer vergroot. Het Nautilus-

flakje. Le Plamrbe tuilé. Die aufdem rucken

\ mit lauter Stachelnbesetzte Mondfchnecke.

I
Kent, De fchaal is rond als eene fchijf , van boven

* plat , van onderen hol , fijn , doorfchijnend , met drie

ringvormige windingen , die met randen of ribben in de

1 2 rond-
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rondte op gelijke afllaiulcn omgeven zijn , terwijl op ie-

dere rand een tand geplaatst is ; de kleur is geelachtig ,

eenigzins graaiivv of wit; grootte J tot | van cene lijn.

- tóet daarin wonend diertje is wit , de horentjcs zijn

naauwelijks zoo groot als de kop.

IVoonpL Op waterplanten , inzonderheid op het Fon-

teinkruid {Potamogototi) op de gele plompen (^Nyni-

phaa lutca) en op het doornzadig horenblad {cerato-

fhyllvm demerfum,^

Eigenfch, Volgens rösel fpringt dit horentje , wan-

neer men het droogt, aan (lukken ; om dit te verhoeden

raad ciiemnits aan het in wijngeest te bewaren.

CCCXXVUL DE SLAKHOREN. {HELIX.)

QcIlachtS'kcnt, De fchaal fpilvormig , eenigerniate

doorfchijnend en broos , de opening wijd aan den rand

,

vernaauwd naar de fchaal; de lip eenigzins hoekig aan

de binncnplooijen , fomtijds getand.

"
1. Hel. Planorhis. L, Sp, 20, p. 3617. Lamarck

o. c. VI, b. p. 153, No. 3. Planorbis Carinatus.

SwAMMERDAM BlbL Nat. p. 189, T. X, f. 5. Dra-

PAKNAUD MolL p. 46, pi. 2, f. 13, et 14. Pla-

NORB. Carinatus. Schröter Flussconch ^ p. 226, T.

5, f. 13. Pfeiffer o. c. p. jd ^ T. 4 , f. 5, 6.

Planorbis Carinatus* Het Schijfje. Le Planorhe d

quatre fpiraïes arêtó. Die kleine platte Schnecke.

Kent, De (chaal tot eene fchijf gewonden, die langs

den omtrek fcherp gehield, van boven plat, als gedrukt,

van onderen bol , doorfchijnend en horenachtïg is ; de

bin-

s
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binnenfte der vier windingen onder den hoek rond ; de

l
opening fchuins . iangwerpigrond , en wederzijds Iclïerp.

'

Het lijf van het dier is zwartachtig , de beide horen*

tjes , aan welker binnenzijde van onderen de oogen ge-

plaatst zijn 5 rood , met eene naald doorftoken , komt

er een purperkleurig vocht uit voort. Diameter 6 lijnen,

WoonpL In de ilooteu langs de weilanden en dii

wegen.

Foedf. Waarfchijnlijk waterinfectcn en planten.

Voortt. De dieren in dit gedacht zijn bermaphrodieien;

wanneer er zich alleenlijk twee zamcnparen , gcfchicdt de

bevruchting flechts enkel, d. i. dat een van beiden be-

vrucht wordt , in dit geval bekleedt een dezer dieren de

plaats van het mannetje en het andere die van het wijfje.

Doch wanner een derde er bijkomt , (gelijk dit gebeurt)

bemagtigt zich dit , van datgeene hetwelk de mann*:lijke

verrigting uitoefent , paart zich met hetzelve , en verrigt

hetzelfde werk , in diervoege, dat alsdan het derde of

laatst bij gekomen dier , het werk van man en wijf te

gelijk , maar evenwel met twee verfchillende dieren van

dit gedacht verrigt. Somtijds gefchiedt deze paring niet

flechts met drie , maar ook met meerdere in getal te za-

men. Na deze paring gefchiedt de eijerlegging nog iii

Mei, aan eenig voorwerp , hetwelk zij in het water aan-

treffen , omtrent 15 dagen daarna (in Junij) komen deze

diertjes uit hunne eitjes voort, en kruipen den volgenden

dag in het water.

a. Hel. Complanata, ƒ>. Sp. 11 , p. 3617. Mar-
tini IX, p. 96, T, 127, f. II2I. SCHRÖTER p. 239,

T. 5? f' '^'^^^S') ta^^- min. C, f. 4. Draparnaud

i 3 P.
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,

p. 47, pi. 2, f. 20—22. PfEIfFER p. 83, No. 3, T.

4, f. 14. Het Ammonshorentje, Le Planorbe 4 trais.

fpirales è arete. Das flache Posthorn mit einer

fcharfen kante.

Kent. De volwasfen fcliaal heeft vijf zeer fijn ge-

llreepte windingen, die naar binnen regelmatig in dikte

aftiemen ; aan de eene zijde zijn zij plat , aan de andere

,

vormen zij , door verdieping eenen navel , terwijl zij door

diepe infnijdingen van elkander onderfcheiden zijn ; de rug

is gekield , in dier voege , dat den icherpen rand niet op

deszelfs midden , maar digt aan de ondcrfte platte vlakte

gelegen is ; de opening is eivormig ; de omtrek van 3

tot 6 lijnen ; de kleur verfchilt aanmerkelijk , van wit

,

geel en bruin in alle fchakeringen.

Het dier heeft twee fijne , ronde , roode horentjes ,

aan welker binnenzijden de oogen geplaatst zijn; het lijf

is zwart.

WoonpL In (laande zoete wateren.

Voortt. Gefchiedt nagenoeg op dezelfde wijze, als die

van de HeL Planorbis»

3, Hel. Fortex, L\ Sp, 30, p. 3620. Lamarck

o. c. VI, b. p. 154, No. 7. Planorb4s Vortcx.

Draparnaud MoiL p. 44, var, «, T. 2, f, 4 et 5.

Planorbis Fortcx, Pfeiffer o. c. p. 79, T. 4, f.

7. Planorbis Vortex, Martini IX, p. 100, T. 127,

f. 1127 « et (3. ScHRÖTER Flussconch^ f. 228 , T. 5,

f. ï6, J7. Het Slangetje. Plamrhc ei fix fpirales a

arctes. Die WirteUcheibe.

Kctn. De fchaal fchijfachtig gewopden en zeer plat,

van
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van boven eenigzins hol ; de 5 of 6 windingen binnen-

waarts re^gelmatig afnemende en di^t aan de onderzijde

gekield. Diameter 4 en hoogte | lijn. De kleur Is

licht- en donkcrgraauvv of donkerbruin en doorfchijncnde*

liet dier is bruinachtig rood en heeft witte voclertjes.

M'oonpL In onze (laande wateren en aan waterplanten

;seer gemeen.

Eigenfch* Volgens o. f. muller kan het weken lang

buiten het water leven.

4. Hel. Cornea. L, Sp, 35, p. 3/523. Lamarcb:

o. c. yi , b. p. 152, No. 2. Planorbls Corneus^

Dkapaükaud Moll. p. 43 ,
pi,. I , f. 42—44. Pla-

NORBis Corneuu Pfeiffer o. c. p. 77 , No. 3 , T*

4, f. 3, 4. Planoubis Corneus. Sciiroeter Fli/ss^

COnch* p. 233 , T. V , f. 16 5 2G , 21. SVVAMMERDAM

BtbL Nat, p. 186 5 T. 10 5 f. 3 en 4. Cociilea Dc^

pres/a. Martini IX, p^ 93, T. 127, f. 1113— 1121,

Knorr. V , T. 22 , f, 6. De Posthoren. Lc grand

Plüuorbe. Die Coceinelfchnecke.

Kent, De volwasfen fijn geftreepte fchaal heeft vijf

geheel ronde windingen, aan de bovenzijde loopen de-

zelve zeer diep en vormen eenen hollen navel , de on-

derzijde is bijna plat ; de opening is rond en flcchts een

weinig gedrukt , derzelver rand is zeer fclicrp ; de kleur

is verichillend , men vindt er bruin , blaauw met wit en

bruin gemengd , wit met blaauwe vlammen enz ;
grootte

van 15 lijnen tot \\ duim in den omtrek»

Het dier heeft voor aan den kop , twee aan elkander

verbondene lippen, onder welke de mond gelegen is;

achter deze bevindt zich de lange , breede platte voet

,

I 4 W^t
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met welke het voortkruipt en den mond en de lippen

van onderen bedekken kan ; aan de zijden van den kop

ftaan twee lange , van onderen breede, naar het eind

fpits uitloopende , horentjes , aan welker grondlhik , de

zwarte oogen geplaatst zijn ; het lijf is lang en fmal

,

graauvv of zwartachtig van kleur.

WoonpL In zoute en zoete wateren , tusfchen de

weilanden en langs de wegen bij Leyderdorp^ houdende

zich meest langs den grond op.

Voortt. Schoon deze dieren van eene lijfmoeder, van

eene mannelijke roede , die buiten het lijf kan lütgefto-

ken worden , en eene uitwendige opening tot toegang

dezer teeldeelen voorzien zijn , fchijnt er van derzelver

voortteling nog niets bekend te wezen.

5. Hel. Pomatia, L. Sp, 47, p. 3627. Lamarck

o. c. VI , b. p. ó'j 5 No. 8. Draparnaud MolL p.

^7» P^- 5 9 f» 20

—

^S* Daudp:bard Hist. dc^ MolL

pi. 21 et pi. a4, f. 2. Helicogena Pomatia, Mar-

tini 1X5 T. 128 5 f. II38 , a. SWAMMERDAM, p. 9^^ ,

T. 4, Pfeiffer o. c. p. 25, No. 5, T. 2 , f. 9.

ScHRÖTER Erdcoiichyl t p. 147, No. 15 , T. i , f. lo.

De Wijngaardflak. Le rigneron. Die Weinbergs^
schnecke.

Kent. De fchaal eirond , eenigermate doorboord ; de

windingen overdwars geilreept, de rand van de lip een

weinig omgebogen , de fpil bcflaat uit 4 windingen , van

welke de laatfte in evenredigheid van de andere zeer groot

en met twee of drie, fomtijds vijf rosgeelachtige handen,

dikwijls naauwelijks zigtbaar 3 omgeven is, grootte 19 a

«o lijnen in den omtrek.

Ilct
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Het dier heeft op den kop vier horentjes , aan welker

twee langfte zijdwaarts , de oogen aan de toppen ge-

plaatst zijn ; meer voorwaarts bevinden zich de kleinere,

onder welke de lippen en de mond gelegen zijn; tus-

ichcn de beide horentjes is a^n de linkerzijde de ope-

ning , door welke de teeldeelen uitkomen , terwijl twee

andere openingen, in den 1'pierachtigen rand, welke hiel-

de plaats van het fchild bij de naakte Hakken bekleedt

,

gevonden worden , door welker eene de ademhaling . en

door de andere de ontlasting der verteerde llofFen ge-

fcliiedt, achter deze ligt de voet uit platte breede boor-

den beftaande , het lijf buiten de fchaai is 3I duim lang,

en donkergraauw van kleur.

WoonpL In de bosfchen en tuinen in befchaduwde

plaatfen,

Vocdf, Plantgewasfen van velerlei foort.

Voortt. Achttien dagen na de paring legt zij hare 15

of meerder ronde , witte eijeren in den grond , in een

daartoe door haar gemaakte holte , die van boven eng

is , doch naar onderen wijder uitloopt ; en daarin met

mos of iets dergelijks gedekt en tegen de koude en nat-

tigheid befchut worden. De huid dezer eijeren is aan-

vankelijk week, taai en ondoorfchijnend , doch wordt

vervolgens harder, tot zij eindelijk in eene fijne broze

eenigzins ruwe fchaai verandert. Het in dit ei befloten

voedend vocht heeft met het eiwit der vogeleijeren veel

overeenkomst. De eijerftok is niet grooter dan eene

erwt , en is met zeer kleine korreltjes (alleen door het

mikroskoop te zien) gevuld. In dezen worden zij be-

vrucht , gaan daarna los , en a1zoo in de baarmoeder

over , verkrijgen aldaar de grootte , in welke zij geleg<i

\
I 5 vvof'



138 NAxYMLIJST der WORMEN,

%vorden , komen vervolgens tot meerdere volkomeiilicid ,

doch blijven in het ei bcfloten , tot zoo lange deze wo-

ning hen te eng wordende openberst en door het jong

diertje verlaten wordt.

Eigenfch. Zij zijn zeer taai van leven , kunnende

wel 6 of 7 dagen in het water voortleven, ook zijn zij

llcrk , daar zij met twee andere , die zich op en aan ha-

re fchaal vasthechten , nogtans voortkruipen ; ook heb-

ben zij een' zeer goeden reuk.

6. Hel. Arbustorum L, Sp, 53 , p. 3630. La-

MARCK o, C, VI 5 b. p. 80 , No. S^' i3RAPARNAUD

MolL p. 88, pi, 4, f, 18. Daubedard Hist, de

MolL pi. 27 , f. i--^3. Pfeiffer o. c. p. 24, No. 4,

T. 2, f, 7, 8. Martini IX, [p. 148, T. 133, f.

1 202. De Boomflak. La hivrée. Die g e f 1 e c k t e

Gartenfchnepke.

Kent* De fchaal bolrond , hard , fterk , fijn gedreept

en met geel groenachtige en kleine bruine en witte vlek-

ken digt onder elkander verfpreid ; de windingen vijf en

een half of zes in getal , zijn met een' bruinen band

omgeven; de fpil is kort en kegelvormig; de lip heeft

een' witten omgebogen rand ; de opening is half eirond

,

baar diameter 9J lijn.

Het dier is over den rug zwart of aschgraauw.

WoonpL In de tuinen , aan en onder de heggcnf

7. Hel. Nitens, L. Sp, 66^ p. 3633. Lamarck

o. c. VI ^ b. 91, No. 97. Swammerdam 1>. N. p.

154, T. 8, f. 3. Martini IX, p. 103, T. 127, f.

1130, II 31, Draparnaud , p. 117, pi. 85 f.,2I , 22.

Pfeif-
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PFEIfFER, O. C. p. 45, No. 25, T. 2, f. 35. UrL,

Nitidula. Daudemrd No, 218. Het klein plat

llakje. La Luifantc, Die glanzende Schnirkel-

fehnecke.

Kent. De fchaal zeer dun, rondachtig plat, doorfchij^

pond, zeer fijn ge (treept , met vijf windingen en eenen

kleinen navel; de opening boogvormig, en gezoomd.

Het dier heeft eene bleekhemelsblaaiiwe kleur.

WoQwpL Op vochtige gronden , aan het veenmos.

(^Sphagmm palustre X.) en onder de fchors der wilge-

boomen.

8. Hel, Fascicularis» L. Sp, 185 , p. 3641. Dra^

PARNAUD p. 33 , pi. 1 , Nq. 14. CyCLOSïOMA Ob-

tusum. Pfeiffer o. c. p. 98 , No. i ^ T. 4 , f. 32.

Valvata. Obtiifa, Sciiroeter Fluszconch, p. 280, 8vo

T. 6, f, n. De Pluimdrager, Le porie PIut}}et. Der
Federbuschtrager.

Kent. De fchaal tolvormig, eenigzins bol; de fpil

heeft vier windingen , die zeer fijn geftreept zijn ; de

navel is wijd; de opening genoegzaam rond, hetdekfcltjo

grijsachtig met eene verheven ftreep , ep eene fpil , die

door 6 windingen gevormd wordt, de kleur is bleel^

bruin of witachtig, Lengte ij d 2 lijnen.

Het dier heeft aan de regterzijde van den hals pluini-

Vormige vinnen , langer dan de voelertjes en met twee

rijen golfachiige baardjes bezet , deze pluimpjes zijn naar

buiten flechts zelden zigtbaar ; aan dezelfde zijde bevindi:

zich nog een aanhangfcl, dat langer dan en dunner is dan

4e voelertjts, De kleur is doorfchijnend grijs.

Woonpf^
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lVoot)pL In de zoete binnenwateren , vooral in Friet"

land,

Eigerifch. Onthoudt zich doorgaans in het binnenlle

van de fchaal.

9. CycLOSTOMA Simile. Draparnaüd p. S4 9 ph

I , f. IS.

Kent. De fchaal eirond , kort , zacht en doorfchij-

nende, groenachtig met naaiivvehjks zigtbare ftreepjes
;

de fpil heeft 5 windingen , van welke de laatfte in even-

redigheid van de overige zeer groot en den top fcherp

is ; de opening is eirond ; het peristoma enkel , de navel

fcheef en niet diep. Lengte omtrent i§ lijn.

WoonpL In de binnenwateren en flooten van Holland^

bij Leyderdoi'p.

10. Hel. Vivipara. L, Sp. 105 , p. 3646. La-

MARCK O. c. VI5 b. p. 173, No. I. Paludina Fivi'

para, Cuvier Annahs du Mujeum XI, p. 170, pi.

S5, f. I—4. SWAMMERDAM B. N. p. X69, T- 9, f.

5—13. Knorr V, T. 17, f. 4. Draparnaüd p. 34,

pi. I, f. 16, 17. Pfeiffer o. c. p. 103, T. 4, f.

42, 43. Paludina Vivipara, vSchroeter Flussco-ich,

p. 330 , T. 8 , f. I , 2 , T. min. C , f. 6. De Jon-

genwerpende flak. La Viyipare è bandes , Ie fabot

handé. Die lebendig gebahrendc Wasfer-
fchnecke.

Kent. De. fchaal buikig, kegelachtig, dun, doorfcliij-

nend , over langs fijn gellrecpt , geelachtig groen en

bruin ; de zes windingen zijn rondachtig gezwollen , op

de eerde zijn drie , op de tweede en derde alleen twee

don-
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donkcrroode als vcrfchoten banden , die op de vierde en

vijlcie geheel verdwijnen ; de naden zijn llerk ingedrukt.

Men vindt er tot de lengte van i^ en ter breedte van

eenen duim.

De geflachten zijn bij deze dieren in ieder voorwerp

afzonderlijk, hun voornaamftc kenniericis, dat zij levende

jongen voortbrengen. Op den kop bevinden zich twee

kegelvormige voeleftjes , die wel min of meer verlengd

en verkort , maar niet geheel ingetrokken kunnen wor-

den, onder aan dezelve zijn aan de buitenzijde de oogen

geplaatst ; tusfchen de beide voelertjcs ligt een korte

ronde fnuit ; de mond beftaat uit eene kleine vleezige

rolronde raasfa , welke zich tot geen aanmerkelijken fnuit

vormen kan. De voet is in tweeën verdeelt, het dek-

feltje, dat op den rug van zijn achterlle gedeelte geplaatst

is , fluit de opening volkomen ; de baarmoeder ligt onder

de kieuwen , terwijl de rolronde groote roede bij de man-

nelijke, het grootfte gedeelte der ruimte beflaat, die bo-

ven den voet zich bevindt, welke daardoor grooter fchijnt

dan die der vrouwelijke ; de opening is rond in haren

omtrek , makende alleen naar boven eenen hoek. Het

lijf is in cenen mantel gewikkeld.

IVoonpL In onze zoet-watcr rivieren, in flooten en

andere zoete (taande wateren , ook bij Brusfel , daar zij

een derde kleiner vallen; zij kruipen op de waterplanten

,

welke haar tot

Voedfel verftrekken, makende ook tevens daartoe ge-

bruik van den modder en de klei, welke zich op derzel-

ver bodems bevinden.

Voortt. Gefchiedt door paring van de beide geflach-

ten, waarna in het voorjaar de baarmoeder geheel gevuld

is.
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is , uiet volkomen gevormde diertjes in hun fehelpje ^

niet alleen , maar ook nog met dezulke , die kleiner en

mee een flijmig vocht omgeven zijn^ en eindelijk met de

zoodanige , die zich flechts als bolletjes vertoonen , in

welker midden het gewapend oog het zeer klein diertje

met zijn fchclpje doch flechts uit eene halve winding be-

ilaande ontdekt. Cuvier noemt het daarom animal ovo-

viyipare^ De jongen, zoo als zij uit de baarmoeder

voortkomen , zijn met draadvormige vezels , die zich als

haat vertoonen, bezet, en hebben de grootte van i| lijn

in diameter.

il. Hel. Nemoralis, L. Sp, io8 , p» 3647. La-

WARCK o. Ci Vl, b. p. 81, No. 58. SWAMMERDAM
BibL Nat. p. 156 , T. 8 , f. 5 en 6. Draparnaud

p. 94 , pi. 6 , f. 3—5. Martini IX, p. 144, T. 133,

f. 1196—1198. Daudebard , pi. 3a , f. 2 et 3 , pi.

33, 34 et 39 9 a. f. 3, 4. Pfeiffer o. c. p. 27, No.

6, T. 2, f. 10, II. De Boschflak. La Livrée^

JDie gemeinfte Baumfnecke,

Kent. De fchaal , die vijf windingen heeft , is rond-

achtig , ondoorboord , fijn geftreept , van verfcheidene

kleuren, fomtijds ook eenkleurig , het zij wit, geel, ro-

zenrood , bruin en met een of meer banden omgeven ; de

rand van de lip is aan de binnenzijde zwart. De ope-

ning een weinig langer dan breed , diameter 9— 1 1 lij*

iten.

De kop van het dier heeft vier horentjes , van welke

de langde , op welker toppen de oogen zich bevinden ,

boven aan den kop flaan , terwijl de twee kortere meer

zijdwaavts geplaatst zijn ; het lijf is langwerpig , in het

mid-
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midden dikker en naar den Itaart fpitsachtig alioopende;

de rug bruinachtig , niet eene witte (treep over dezelve

heen loopende*

WoonpL In de tuinen , aan de heggen , ook in de

boslciicn , aan de hoornen en op planten.

Voedf. Velerlei planten.

Voortt, Zij paren als hermaphrodieten en bevruchten

Op die wijze elkander.

ia. Hel. Hortenfis, L, Sp, 109, p. 3649. Lamarck

o. c. VI, b. p. 81 5 No. 59. Draparnauj> ^ p. 95,
pi. 6 , f. 6. Daudebard , pi. 35 et 36. Pfeiffer.

o. c. p. 29, T. 2, f. 12 3 13. Martini IX 5 p. 146,

T. 133, f. 1199 en I2ÓI. De Tuinllak. Die ge-

meinfte Gartenfchneeke,

Kent. De fchaal rondachtig , niet doorboord
, glad ,

eenigermate doorfchijnend en fijn geftreept , derzelver

\ kleuren zijn verfchillende , doorgaans zijn zij geel , mee

of zander bruine banden , fomtijds wit , bleekbruin of

rosachtig ; de fpil heeft 4^ of 5 windingen ; de opening

15 langer dan breed; de rand van de lip aan de binnen-

zijde wit. Diameter 7—8 lijnen.

Het dier is gewoonlijk grijsachtig , of licht ros , bo-

ven den hals bevinden zich twee grijze banden de vo€-

lertjes zijn mede van dezelfde kleur.

^ IFooTjpl. In de tuinen en aan de hoornen.

Voedf. Beftaat uit planten.

13. Hel. Stagnorum. L. Sp, 119, p. 3653. Bas-

ter Op. fiibfee. II, p. 77. (81) T. VII, f. 4 , A. B.

iHet Dr ij fhoren tje.

Kent,

y
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Ketit. De fchaal is wit , wanneer die van haar bui-

tcnlie vlies ontdaan is ; zij heeft zes windingen, die van

de linker naar de regter zijde dunner worden , in eene

(lompe pnnt eindigen, en in de lengte fijn gertreept zijn.

Lengte iJ , breedte .| lijn.

Op den kop itaan zijdwaarts twee liorentjes , aan wel-

ker ondereinde de oogen geplaatst zijn ^ de fnnit is lang

en (leekt tusfchen de horentjes ver vooruit, aan deszelfs

üompe punt ligt de mond, in welke de verdeelde tong

ligt, die het diertje naar buiten kan uitlleken; de voet

is plat , van voren rondachtig.

WoonpL In de zoute en brakke kreken en andere wa-

teren van het eiland Schouwen,

Eigenjch, Bij goed weder en zonnefchijn , drijft dit

horenije met den voet omhoog langs de oppervlakte des

waters.

14. Hel. Stagnalis, L, Sp, 128 , p. 3657. La-

WARCK o. c. VI, b. p. 159 , No, 2. Lymncea Stag-

nalis, SwAMMERDAM B. N. p. 164, T. 9, f. 4.

DrAPARNAüD p. 51 , pi. 2 , f. 38 , 39. LlNNiEUS

Stagn» Pfeiffer o. c. p. 86, No. 2, T. 4, f. 19.

LiMN'CEUS Palustris, Martini IX , p. 166, T. 135,

f. 1237, 1238. Schroeter Flusconch, p. 304, T. 7,

f. 1 , 2 , T. min, C , f. i. De fpitfe Waterdakhoren.

Le grand Buccln, Der grosfe Spitshorn der

Süsfen Wasfer.

Kent. De fchaal eivormig met een' fpitfen top , die

eenigermate hoekig is, dun, broos doorfchijnend , met 6

of 7 windingen , van welke de onderfle zeer buikig is ,

de opening is groot en eirond, de lip boogachtig uitge-

fne-
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fneden, de kleur is geel of rosachtig, trekkende fomtijds

mar het grijze. Lengte i| tot ajdiiim.

Het dier is zwartachtig ; de horentjes (laan van vo-

ren, zijdwaarts aan deü kop, van onderen zijn zij breed,

platachtig , loopen naar boven fpits toe , en kunnen

flechts door ineentrekking een weinig verkort worden.

Zij gelijken eenigermate naar de ooren der viervoetige

dieren ; aan de regterzijde van den rand bevindt zich ecne

luchtbuis , welke het tot inademing der lucht buiten het

water uittteekt 5 de voet is lang , van voren breeder en

naar achteren afgerond.

WoonpL In moerasfen , flooten en ftaande wateren ^

en aan derzelver kanten , op vele plaatfen en in groote

menigte , vooral ook in den omtrek van Amjlerdam,

Votdf. Waterplanten ; ook kan men ze met falade

bladeren voeden en eenige dagen in het leven houden.

Voortt, De wijze, op welke zij paren, is dezelfde als

die van de Helix planorhis hier voor befchreven; (zie

bl, 132) hunne eijeren leggen zij in Mei aan eenig voor-

werp , hetwelk zij in het water aantreffen , zij bedekken

die met eene taaije , lilachtige , heldere ftof in de gedaante

van een' band 3 of 4 duim lang en omtrent 4 lijnen

breed , zoodat men de ronde eitjes , die zeer doorfchij-

nend zijn en in hun midden een zwart (lipje hebben , er

door heen zien kan. Omtrent 15 dagen daarna Cinjunij)

komen de jongen uit , blijven nog eenigen tijd in het

hun omgevend lilachtig vocht en kruipen den volgenden

dag in het water.

Eigenfch. Door middel van de bovengemelde lucht-

buis, kunnen zij de lucht in dier voege uitzetten en

zamendringen , dat zij daardoor naar willekeur aan de

K pp-
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opperviakte des waters drijven , of wel naar den grond

2inkcn ; zij zwemmen met de opening naar boven.

15. Hel. Fragilis, L. Sp. 129, p. 3658. — Hel.

Palustris, L. Sp, 131, p. 3658. — Hel. Coryus.

L, Sp, 203, p. 3665. Lamarck H. N. VI, b. p.

160, No. 3. Lymna Palustris, Draparnaud , p.

52 , PI. 2 , f. 40 , 41 , var. c& , f. 42 et PI. 3 , f. i ,

var. P et f. 2 , var. y. Pfeiffer o. c. p. 88 , No. 3

,

T. 4, f. 20. LiMNEUS Palustris, Schroeter Flus^

conch, p. 307, T. 7, f. 3, 4 et f. 9 , 10. De Brooze

Slakhoren. Le petit Buccin, Das fchwarze Spits-

Iiorn met 6 gewinden. Der Rabe.

Kent, De fcliaal verfchilt zoowel in grootte als in

kleur ; zij is het grootst en zwartachtig bruin , in de

verfcheidenheid a bij draparnaud ; minder groot en

fcleek bruin , dat Ibmtijds ook donkerder is , in de var.

(3 ; en kleinst bleekbruin in var. 7 7aj is langwerpig ei-

rond , met eenen fpitfen top , fomtijds is de oppervlakte

&ët witachtige of bruine banden oVerlangs geftreept , de

opening is eirond , de fpil beflaat uit 6 windingen.

Lengte van 9 lijnen tot i| duim.

Het dier is zwartachtig , met bleek gele ftippen als

bezaaid , inzonderheid in de verfcheidenhedcn cc en ^

Is de kleur fomtijds donker violet, het heeft twee lucht-

buizen.

WoonpL In flooten van zoet water , en in moerasfen.

16. Hel. Putris, L, Sp. 135, p. 3659. Lamarck

o. c. VI, b. p. 135, No. 2, Süccinea Amphihia.

Swammerdam B. N. p. 155 , T. 8 , f. 4. Martini

iX
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iX, p. 1785 T. 135, f. 1248. Draparnaud p. 58),

pi. 3, f. 22, £3. Pfeiffer o. c. p, 6j , No. i , T.

3, f. 36—38. SucciNEA Amphihia, Daudebard pi.

II 5 f. 4—10, et 13 et pi. II, a. f. 7—10. AnnaL
du Muf, d. H. N. VI, p. 306. De rottige Slakhoren.

Die Bernfteinfarbige Kahnfchnecke,

Kent, De fchaal is langwerpig eirond , dun , zeer

broos , doorfchijncnd en buitengemeen ligt , zij heeft

drie windingen , van welke de onderfte de grootfte is en

de overige zeer klein zijn, de opening is groot en eirond,

de kleur geelachtig. Lengte 9 lijnen.

Op den kop van het dier ftaan vier horentjes, op den

top der langfte zijn de oogen geplaatst ; het lijf is dik ,

groot, zwart, en puilt buiten de fchaal.

WoonpL In vochtige plaatfen , langs de waterkanten ,

en op die waterplanten , welker bladeren de kanten be-

reiken.

Voedf, Zoeken zij bij nacht , op planten,

Voortt. Zij paren in het midden van Augustus.

Eigenfch, In de warmte des daags houden zij zich

met verfcheiden bij elkander zeer {lil in de fchaduwe.

17. Hel. Limofa, jL. 6]^. 143, p. 3661. Lamarck
H. N. VI, b. p. 162, No. 12. Lymnea minuta,

Draparnaud , p. 53 , pi. 3 , f. 6 et 7. Limneus mi*

nutus, GuALTH. Index T. 5, D. Pfeiffer o. c. p.

93, No. 9, T. 4, f. 27. LiMN, minutus, Schröter

Fluszconchyl ^ p. 318, T. 7, £ 13. Buccinum Tr/^w-

catulum.
'

Kent. Eene langwerpig ronde doorfchijnende, grijs-^

K 2 ach-



148 NAAMr.IjST der WORMEN,

. c .ige en overlangs geftreepte ichaal ; de fpil heeft 5

wendingen , van welke de laatfle grooter is dan de an-

dere; de opening is eirond, in doorfnede 3—4 lijnen.

Het dier is van boven doni^er grijs , en bleek of wit-

achtig van onderen, de voelers kort, plat en doorfchij-

nend; de oogen zwart; de mantel is digt btfprengd met

ronde geele (tipjes^

WoonpL In rivieren , beken en flooten.

Eigenfch, Kruipende wordt het door de fchaal tot

aan de voelertjes bedekt.

18. IJel. Tentaculata, L, Sp, 146, p. 3662. La-

MARCK o. c. VI, b. p. 175, No. 5. Paludina lm-

pt/ra. Martini IX, p. 177, T. 135, f. 1245. Dra-

PARNAUD p. 36 , pi. I , f. 19. CyCLOSTOÖIA IfllpU^

rmn. Pfeiffer o. c. p. 104 , No. 2, T. 4 , f. 40,

41. Paludina Impura, Schroeter Flussconch. p.

288, 321, T. 7, f. 19—22. De gefpriete Slakhoren,

La pciiu Operculée aquaüque* Die Thiirhuter-

fchnach.

Kent, De fchaal is eirond, glad doorfchfjnend , gaat

over in eenen ftompen kegel , gewoonlijk heeft zij vijf

fijn geflreepte windingen , van welke de onderde buikig

is; de opening is eirond; de kleur hoornachtig. Lengte

5—6 lijnen.

Het dier heeft twee dunne fpits tocloopende zQtr buig-

zame voelertjes , aan welker buitenzijde van onderen de

oogen geplaatst zijn , het lijf is zvvartachtig , met oranje-

kleurige (lippen , het dekfeltje is aan den voet vastge-

hecht ; de bovenlip is tvvcekvvabbig ; de aars ligt aan de

regterzijde.

WqonpL
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WoonpL In de zoete flaande wateren, en op water-

planten,

Voedf, Bcdaat in de bladeren van waterplanten, en

zelfs ook dierlijke (lofFen.

Eigenfch. Zeer vreesachtig , daar het bij het minde

geruisch in zijne Ichaal kruipt, en die digt toeduit.

19. Cjclustoma Viridc, Draparnaud p. 37 , pi.

1 , f. 26 et 27.

Kan, Een zachte, doorichijnende bleek groene fchaal

;

de twee ecrfte windingen van de fpil zijn zeer klein ,

de twee volgende , en inzonderheid de vijfde ol laatfte

zeer groot, waardoor de fchaal zich (lomp vertoont; de

opening is langwerpig rond ; het peristoma enkel ; navel

wordt er niet aan befpeurd. Lengte ruim i lijn.

IVoonpL In de llooten en andere zoete wateren , bij

Leiderdorp , enz.

£0. Hel. Auricularia, L. Sp, 147, p. 3662. La-

marck o. c. VI , b. p. 161 , No. 7. LvMNffiA Jiirt'

ciilaria. Martini IX, p. 171 , T. 135, f. 1241 ,

1242. Draparnaud p. 49, pi. 2, f. 28, 29. Lym-

NEus Auricularius, Pfeiffer o, c. p. 85, T. 4,

f. 17, 18. vScHROETER FluSSCOHCh. p. 2Ö7, 272, T.

6, f. 4—5, T. mitu C, f. 2. Het Muizenoortje. Lc

Radu fluviatile. Die O h r fc h n e c k e.

Kcfic, De fchaal is eirond , buikig , dun , doorfchij-

nend, zoodat het dier daardoor zoo lang het leeft zich

als vlakkig vertoond, hare kleur is van buiten en van

binnen geelachtig graauvv , met zeer Hjne llreepjcs over-

langs geteckcnd ; zij heeft van 3 tot 5 windingen ; de

K 3 uper
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opening is langwerpig rond , men vindt ze van 3

—

1$

lijnen lang.

Het dier is donkerbruin , op den kop zwart , fomtijds

vindt men er , die geheel zwart zijn ; de kop (leekt een

weinig over het lijf uit, en I^ met vele witte (lipjes be-

fprengt , de mond ligt in eene bogt in deszelfs middel-

punt ; de voelertjes vormen eenen driehoek en zijn bij de

volwasfenen lichtgraauw en doorfchijnend , doch bij de

jongen wit ; onder dezelve bevinden zich de zwarte

oogen, die zoo klein zijn , gelijk de punt van eene

naald ; bij het voortgaan ziet men dat het , het voorite

en achterlle gedeelte van het lijf uitftrekt en daar na za-

mentrekt , en op óqzq wijze fpoedig voortkomt ; de man-

tel is met geele (lippen en zwarte banden geteekend , die

door de fchaal.doorfchijnen.

WoonpL In zoete (taande wateren zeer menigvuldig.

Foedf, Zoekt het op de waterplanten , en nuttigt

veelligt het zaad van dezelve of ook wel monaden , die

zich op of bij dezelve onthouden.

Foortt, In April en voorts ook in Junij leggen zij

hunne eijeren , in eene witte lilachtige (lof , helder als

kristal , in welke men met bloote oog de langwerpig

ronde eitjes zien kan, terwijl men die met een vergroot-

glas befchouwende , de jonge lichtbruine flakjes in dezelve

duidelijk waarneemt.

Ergenfch* Deze is boven reeds opgemerkt.

CCCXXIX. DE NERIET OF HALVEMAAN-
HOREN. (NERITJ.^

CeJIachts-kent, De ichaal bultig , van onderen een

Vv'ci-
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wciijig plat, ongenavcld , de opening half kringrond , de

linkcrrand plat, in de gedaante van een middelfchot

,

fcherp , fomtijds getand ; de regter rand aan de binnen-

zijde gekarteld; het dekfeltje met een uitllek.

Het lijf van het dier is (lomp, naar de gedaante van

de fchaal, aan de onderzijde der beide witte fpitlfe ho-

rcntjes bevinden zich de oogen , op een knobbeltje. Het

dier is bleek (troogeel.

I. Ner. Fltmatilis. L. Sp, 29, p. 3676. La-

MARCK o. c. VI, b. p. 188, No. 19. Neritina Flu'

yiatitis. Draparnaud p. 31, pK ivf- S? 4* Pfeif-

fer o. C. p. 106, No. I, T. 4, f. 3t'-~39. GdALTERi

Index textar T. 4, f. L. L. Swammerdam B. N. p.

185, T. 10, f. 2. ScHRÖTRR Flusconch, p. 210, T.

5, f. 5— 10. De Rivier Nerict. •

Kent. De fchaal eirond , de rug bol , glad geelachtig

wit , met (trepen en vlekken van verlchillende kleuren

;

van onderen plat, de fpil is zijdwaarts gekeerd, de lip ge-

tand. Lengte 4J lijn.

Het dier is doorfchijnend , zwartachtig; de voet van on-

deren bleek. De voelertjes lang, borlielig en zeer buig-

zaam ; de kleine zwarte oogen leggen op een klein knob-

beltje bij het grondduk der voelertjes.

Woonpk In de zoetwater rivieren houden zij zich

meest aan keijen en ook wel aan gebakken fteenen op.

Foortt. Zij zijn in gedacht onderfcheiden , het man-

nelijke deel is aan de buitenzijde digt bij den hals , altijd

eenigermate zigtbaar , na de paring legt het wijfje hare

eijeren.

Ergcnfch, Bij het voortgaan , verbergt het dier zich

K 4 %^'
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geheel in zijne fchelp, zoodat alleen de voorrand, de

kop en de voelertjes zigtbaar zijn.

CCCXXX. HET ZEEOOR. {^HALIOTIS.^

Gejlachts 'kent. De fchaal oorvormig , meest platach-

tig ; de korte Ibmtijds plat gedrukte fpil ligt aan de lin-

kerzijde ; de opening zeer groot en langer dan wijd 5 de

fchijf is langs de linkerzijde met gaatjes doorboord.

Het lijf vertoont zich als een' zak ; de kop is rond

en met vier voelertjes voorzien ; de twee oogen Itaan op

de toppen der kleinfte.

I. Hal. Tuhcrculata. L» Sp, 2 , p. 3687. La-

MARCK o. c. VI, b. p. 215, No. 6, Martini I , p.

185, T. 17, f. 146, 147. Knorr I, T. 17, f. 2 ,

3. Het knobbelige Zeeoor.

Kent, De langwerpig ronde , dikke fchelp , is aan

hare buitenfte oppervlakte met vele dikke , breede , onre-

gelmatige dwarsrimpels bezet ; de fpil heeft drie windin-

gen ; langs de linkerzijde is de fchelp met 6 tot 9 gaat-

jes doorboord; aan de binnenzijde is zij fraai paarlemoer-

kleurig, 4 duim lang en 2 breed.

Het dier heeft een' ronden kop , aan de beide zijden

van den mond zijn twee voelertjes geplaatst , op welker

beide kortfle de oogen aan de toppen geplaatst zijn ; het

lijf is gelijk een zak , geelachtig wit.

WoonpL Langs de (tranden van de Noordzee,

Foedf. Zeeinfecten.

Eigenfch* Kruipende, fl;eekt het dier den voet ver

buiten de fchelp.

2. Hal.
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2. Hal. Parva, L. Sp, 7, p. 3689, Lamarck

o. c. VI, b. p. 217, No. 13. Hal. Canallculata.

Martini I, p. 180, T. 14, f. 140. Knorr I, T.

20, f. 5. Het roode Zeeoor. Uoreille a regok.

Uorcillc de Vcnus, Das kleine rothe Venusohr.

Kent, De fchelp langwerpig rond; langs den vlakken

met zes gaten doorboorden rand , loopt cene wrong

,

die aan de fpil zeer dun , naar het eind aanmerkelijk

verdikt en overdwars fijn geftreept is , uit de bovenlle

winding komen gebogen , naar het eind van elkander af-

wijkende dralen voort , die zich ook over de wrong

verfpreiden. De kleur is fraai cinnoberrood , aan de

binnenzijde een weinig flaauwer ; de Scheveningfche , die

wij voor ons hebben , is naauwelijks i duim lang.

Van het dier hebben wij nog niets kunnen ontdekken

,

en er ook geene befchrijving van gevonden.

TVoonpL In de Noordzee , langs de ftranden.

CCCXXXI. HET SCHOTELTJE. DE PATEL.
iPJTELLJ.)

Qejlachts-kent, De fchaal dun, als een fchuinfche

kegel, met eene fpitfe punt, die achterwaartsgebogen is^

de opening eirond, met gladde randen.

Het dier is geheel en al door de fchaal gedekt ; aan

den kop liaan twee platte eenigzins geknotte horentjes

,

aan welker binnenfte grondftuk de oogen geplaatst zijn

;

de voet is kort, langwerpige rond en een weinig fmaller

dan het lijf.

I. Pat. Lacustris. L. Sp, 97, p. 3710. Lamarck
K 5 o. c.
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o. C. VI, b. p. 27, No. I. DRAPARNAUD.p. 47, pi.

ii, f. 25—27. Pfeiffer o. c. p. 109, No. a, T. 4,
f, 46. Ancylus Lactistris, Schröter Flusconch. p.

203, No. 26, T. 5, f. I, 2, 3. Ancylus Fluviati-

lis. De Moeras Patel.

iT^/?/. De fchaal half ovaal, vliesachtig, de top bijna

rond , dun en broos , de opening langwerpig rond. De
grootilen zijn 3 lijnen lang.

Het lijf is vleezig en graauw van kleur , de horentjes

als morfig wit, aan derzelver binnenzijde van onderen

bevinden zich de zwarte oogen ; het dier kan zich met

zijnen mantel geheel bedekken ; de voet is rondachtig.

WoonpU In de rivieren en (taande .wateren op de

Straüotes aloides en andere waterplanten.

Voedf, Waarfchijnlijk waterinfecten.

Voorn, Volgens lister klimt bij de paring de een

op den top van den anderen, in September vond hij het

fchot aan de fteenen klevende en in kleine bolletjes als

lil verfpreid , in welke hij de kleine patel uit de geflalte

onderfcheiden kon.

Eigenfch, Zij houden niet lang (land op eene plaats ,

bewegen zich tragelijk en hun voortgang is langzaam.

2. Pat. FluvïaüUs, L, Sp, 98, p. 371 1. Lamarck

H. N. VI, b. p. 27, No. 2. Ancylus Fluviatilis,

O. F. Muller Hist, Ferm. p. 201 , No. 386. An-

cylus Flimatilis, Draparnaud p. 48, pi. 2 , f. 23

et 24. Die kleine Dragonermutze.

Kent, De fchaal langwerpig rond , meer verheven ,

doch minder lang dan de voorgaande ; dun , zeer breek-

baar
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:baJir en doorfchijnend , dit laatllc evci:wel heeft nkt

altijd plaats; vele zijn zeer glanzig, inzonderheid van

binnen; door eene ringsvormige afdeeling wordt de fchaal

als in tweeën verdeeld. Lengte omtrent | duim. Vde

zijn zeer klein en door het bloote oog naauwelijks te

onderfcheiden. De kleur is zwart, donkerbruin, geel-

achtig» graauw, enz.

Het dier is doorfchijnend, zvvartachtig, van onderen

evenwel lichter van kleur; met twee voelertjes voorzien,

aan welke de oogen binnenwaarts geplaatst zijn ; het

lijf is flijmerig , men kan er geen deelen aan onder-

fcheiden.

Woonpl, Als bij de voorgaande en ook te Leyder-

dorp.

CCCXXXin. DE WORMBUIS. iSEKPULA.^

GejlachtS'kcnt, De fchaal of buis is fchelpachtig

;

als eene krullijn , fchijfachtig gewonden; van onderen

plat. Het lijf van het dier is bijna rolrond , naar achte-

ren dunner afloopende; aan het vooreinde bevinden zich

zes vederachtige kieuwen , die als flralen zamengevocgd

zijn en ingetrokken kunnen worden ; aan den top tus-

fchen de kieuwen is een gedeeld dekfeltje als een fchildjc

geplaatst.

I. Serp. Spirorhis, X. Sp. 5, p. 3740. Lamarck
o. c, V, p. 359. Sphiorbis Nauiihicks, Bast^r.

Op, Subfee» I, p. 79 (91), T. IX , f. 3. Martini

I5 P' 17» 59» T. 3, f. ai. A. B. C. Het rond

Wormbuisje. Fers h coquilh tubuleufe» Das kleine

Posthornformige glatte Wurmgehaufe.

Kent» De buis is regelmatig rondachtig gedraaid, de

win-



Ï56 NAAMLIJST DER WORMEN,

windingen zijn glad, eenigzins gerimpeld, van boven

binnenwaarts biiisachtig gewonden en wit van kleur.

Het dier is aan den kop rood, wederzijds van denzel-

ven zijn de kieuwen , in de gedaante van veren geplaatst

,

tusfchen deze beide kunnen zij nog een lid, dat als een

bekertje gevormd en aan den rand getand is , uitfteken ,

de hals is graauwaclnig wit , het lijf oranjekleurig rood

,

aan ieder zijde zijn tien pooten.

WoonpU Op Ichelpen , horens en (leenen , langs onze

ftranden.

2. Serp. Triquetra, L, Sp, 6, p. 3740. Lamarck

0. f. V, p. 369, No. 2. Vermilia Trtquetra, Bas-

ter Op, Siibfec. I, p. 80 (91) T. IX, f. 2. Martini

1, p. 18 und 68, T. 3, f. 25. Het driekantig Worm-

buisje. Das zarte dreyeckichte Wurmgehaufe.

Kent, Del buis is wit , zeer dun en teeder , driekan-

tig , van het vooreinde naar achteren dunner en in eene

fpitfe punt uitloopende , van binnen glad en hol. Lengte

omtrent i| duim.

Het lijf is rolrondachtig , eenigermate gedrukt , naar

het achtereinde wordt het allengs dunner en eindigt in

een ftompe punt; de vederachtige kieuwen aan de beide

zijden van den kop zijn langer dan die van de evenvoor-

gaande foort , en worden bij deze van achteren als met

een hoekig uitgefneden kraagje gefloten ; het bekcrvor-

mige lid komt ook bij deze niet zoo ver vooruit, als bij

de voorgemelde , en is , fchoon van hetzelfde geflacht

,

daar van foortelijk, wezenlijk onderfcheiden.

Woonpl, Aan onze ftranden langs de Noordzee op

fchclpdicren en fteenen enz.

CCCXXXIV.
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CGCXXXIV. DE ZEE HOUTWORM, SCHEEPS
BOORWORM. (JEREDO.^

GeflachtS'kent. De koker is fcbelpachtig , ipilrond ,

buigzaam , aan beide einden open.

I. Ter. Navalis, L. Sp, i , p. 3747. Lamarck

o. c. V , p. 440, No, I. Selliüs Historia Natura-

lis Teredums, Traj. ad lihen, 1733 in 4*. T. i et 2.

C. Belkmeer Waarneming^ betreffende den hout uit^

raspenden en doorhorendeu zeeworm* Amft. 1733, met

pi. RoussET Obfervations fur les vers de mer qui

percent les vaisfeaux et les piliers élc. La Haye 1733

avec fig. Massuet Onderzoek over de Kokerwormen

met pi. Amfl:. 1733 in 8^.

Kent. De koker, die zich buigt naar de houding,

die de worm aanneemt , is een weinig korter dan het

dier zelf, broos, dun, aan de buitenoppervlakte eeniger-

mate geribt , doch van binnen zeer glad en aan de beide

einden open.

De bijna ronde kop is wederzijds met een boogswijs

uitgefneden fchclpachtig deel bezet , waarvan de punten

aan de hoeken, gelijk ook de holle boogswijze kanten

zeer fcherp zijn; de daar achter liggende hals is dun,

vleeschachtig en taai; het flijmige lijf, is met eene door-

fchijnende huid, die op fommigc plaatfen rimpelig is,

bekleed. De ftaart, die langer en dunner is dan het lijf,

is aan het einde kraakbeenig, vleeschkleurig en met twee

pijpjes voorzien , het eene langer dan het andere en aan

de einden rood. De worm is over het geheel asch-

graauw 5 omtrent 4 duim lang en heeft de dikte van

eene
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ceiie ganzcfcliaft , Ichoon men er ook van 14 duim lang

gevonden heeft.

WoonpL Zij onthouden zich in de houte palen ^ die

tot zeewering dienen ; van den grond af , tot op de

hoogte van het dagelijksch tij , doorbooren zij die geheel

en al ; op die hoogte gekomen zijnde , boren zij dwars

door den paal en vervolgens wederom naar beneden.

Merkwaardig is het intusfchen, dat aan de buitenzijden

der palen , niet dan kleine gaatjes , van flechts | lijn in

diameter gevonden worden, daar de gangen van binnen

wel driemaal zoo wijd zijn. Dit maakt het waarfchijn-

lijk , dat de jongen , nog zeer klein zijnde er in boren

,

terwijl het gevolg daar van is , dat de eenmaal ingekro-

pen worm allengs in grootte toenemende, ook in evenre-

digheid zijne gangen wijder makende , en den paal in

vcrfcheiden rigtingen doorborende, alle kracht beneemt,

zoo dat, die tot zijne beftemming onnut geworden, einde-

lijk omvalt.

Voedf. Kan niet wel anders zijn dan het tot ftof ge-

boorde hout; daar de worm eenmaal in het hout geboord

zijnde , niet weder daar uitkomt.

Foortt. Schijnt nog zeer duister te zijn, indien de-

zelve in het hout gefchiedt moeten zij zeker hermaphro-

dicten zijn, wijl er in hetzelve, daar elk dier zijn' eigen

gang heeft , geene gelegenheid tot paren is ; meer waar-

fchijnlijk is het dat zij dit in het water verrigten, omdat

zij nog jong en klein in de palen boren.

Eigenfch, Zij zijn ijverig en aanhoudend in hunne

werkzaamheid , daar zij met eene onbegrijpelijke kracht

,

door de hardfte kwasten van het hout heenboren.

cccv.
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CCCXXXV. DE ZANDKOKER. {SJBELLA.^

GejlachtS'kcnt. De koker lang, rolrond, naar onde-

ren dunner en aan het eind fpits uitloopcnde, vliezig,

van zandkorrels en flukjes van fchelpen zaraengekleefd.

Het lijf lang, rolrond eenigzins plat naar achteren

dunner, wederzijds door eene rij knoop- en borstelachtige

tepeltjes bezet ; rondom de mond bevinden zich vele

draadvormige voelertjes , die als dooreengeftrengeld zijn.

I. Sab. Chryfodon, L. Sp, 4, p. 3749. Lamarck

o. c. V, p. 353, No. I. Tezebella Conchiiega. Bas-

ter Op. Subfec, I, p. 80 (92), tab. 9, f. 4. Pallas

Misc, Zool, p. 131, T. 9, f. 14—22. Nereis Con-

chiiega. Klein de Tuhul Gen. IX , tab. i , f. 4. So-

len FRAGiLis. Martini I, p. 72, tab. 4, f. 29, 30.

De goudtand.

Kent. De koker beflaat uit zand en zeer kleine fluk-

jes van fchelpen, door een kleverig flijm aan een ge-

hecht; hij is rolrond, in het water buigzaam, gedroogd

broos , loopt naa[t onder dunner en eindigt in eene fpitfe

punt. Lengte omtrent \ voet, dikte als de fchaft van

eene ganzeveder. De kleur is morfig geel.

De kop is van onderen met 4 platte vleezige fchub-

betjes voorzien en van voren met vele door elkander ge-

llingerde voelertjes bezet, achter aan denzelven bevinden

zich de kieuwen , in de gedaante van roode koraalboomp-

jes , deze drie fleekt het levende dier gedurig buiten den

koker en beweegt die op velerlei wijzen , de mond ligt

tusfchcn de fchubbetjes flangswijze gedraaid; het bijna

vijf duim lange lijf is wormachtig , eenigermaten plat naar

ach-
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achteren verdund, en kan zich llangswijze zamentrekken,

de rug is eenigzins gebogen , overdwars gerimpeld , en

aan de zijden een weinig uitgezet. De kleur is graauw-

achtig wit.

WoonpL Langs de ftranden van de Noordzee in me-

nigte.

Voedf. VVaarfchijnlgk zeeplanten en infecten.

Foortt. De wijze , op welke deze gefchiedt is nog

duister, pallas 1. c. houdt ze voor hermaphrodieten

,

en vond van den kop tot het negende paar voetjes op

I de buikfpieren , een wit plat ligchaam , geheel met bol-

letjes als zandkorrels gevuld , hetwelk zeer waarfchijnlijk

het eijernest is, en in December gezwollen was, weder-

zijds van hetzelve vond hij vier dunne vleeschachtige

gele lange blaasjes , in eene fcherpe punt eindigende

,

die hij voor werktuigen der voortteling hieldt.

Eigenfch. Wanneer het dier ontrust, of door vrees

aangedaan wordt , maakt het eene wormswijze beweging

en valt uit zijnen koker , als dan beweegt het zich trager

en ligt met flangentrekken in het water. In eenig geest-

rijk vocht, derft het oogenblikkelijk , en trekt zich boogs-

wijze gekromd te zamen.

2. Sab. Belgica. L» Sp, 5, p. 3749. Lamarck
o. c. V, p. 350, No. I. Pectinaria Belgica, Pal-

las Misc. Zool. p. 122, T. 9 , f. 3—13. Nereis

Cylindraria |3 varietas Belgica, Martini I , p. 70

,

T. 4, f. 27. Klein Tubiil, Gen. IX, fp. 2, T. i,

f. 5. Id. Echinoderm p. 62, tab. 33. A. B. De

Belgifche Zandkoker..

Kent, De koker is uit het zeer fijne veelkleurige Hol-

land-
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landfche flrandzand , met eene lijmige (lof aan elkander

gekleefd , zijne gedaante is fpilrond , en loopt naar on-

deren dunner toe. Zij zijn doorgaans klein , wordende

-nimmer grooter dan van 2| duim gevonden.

De kop is van voren als fchuins afgefneden , vertoo-

nende zich als eene halve fchijf , op denzelven bevinden

zich vier fprieten , en van onderen eene menigte vezelige

baardjes , die doorgaans buiten den koker hangen ; het

lijf is van boven dikker en verdunt zich allengs naar on-

deren 5 aan ieder zijde zijn 12 voetjes.

Woonpl. Aan de Hollandfche westelijke ftranden

,

langs de Noordzee^ vooral mQmg^\x\d\gtQScheveningcny

alwaar dezelve onder de garnalen gevangen worden.

Föedf, Waarfchijnlijk zeeinfecten.

Voortt. Is bij deze dieren ook nog duister. Pallas

vond voor de inplanting der kieuwaderen aan de beide

zijden van het dier, twee eironde ligchaampjes , ter grootte

van een gerstekoren , eenige duistere korreltjes , bevat-

tende, deze ligchaampjes werden in de lente als groote

eijernesten of klompen , beftaande uit witte korreltjes ,

ter grootte als die van het zand , gevonden , en waren

voorts wederzijds met een zeer dun, rond, bruinachtig

blaasje , uit welken een vuil geelachtig vocht vloeide

,

dat mogelijk het zaadvocht is, bezet.

Eigenfch^ Buiten den koker maakt het dier eene zeer

fterke wormswijze beweging en buigt zich rugwaarts

,

doch de (laart is altijd onbewegelijk.

3. Sab. Sabulofa. L. Sp. 12, p. 3750, Schröter.

Fliissconch. p. 416, T. XI, min* D. f. 4. De Zand-

koker.

Li» Kent,
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Ktnt. De koker is uit grove zandkorrels zamenöje-

gerteld, de meeste zijn regt , ibmmige in het midden

een weinig gebogen ; doorgaans zijn zij overal even dik

en volkomen rolrond, fommige zijn lichtgraauw ; andere

zwart , of ook van boven graauw en van onderen zwart.

Lengte fchaars i en in den omtrek | duim dik.

WoonpL In zoete (taande wateren , inzonderheid in

den omtrek van Maastricht , enz.

IV. DIERPLANTEN. (200PHYTA.)

Dieren welker yfoningen naar planten gelijken^

CCCXXXVIII. HET KORKKORAAL. (MIL^

LEPOKA.-)

GeJïachtS'kent, Bij de meesten is het takkig, de po-

rjn of gaatjes tolvorm ig en i'pilrond,

I. MiLLEP. Crustulenta, L. Sp, i8 , p. 3786,

Pallas Ehnchus Zoophytorumy No. 8. Baster Op,

Subfec, I, p, 83 (96) T. 7, f. 4, 5, C. A. Bergs-

MA de Incrustationibus indigenis, Lugd, Bat, 1823

,

c. /. De gorter Flora VII , Prov, E,d, 1781 , p.

345. G. Korstachtig Horenwier.

Het komt voor in groote bijna balronde klompen , met

onregelmatig gekrulde, gegolfde, uitgcfneden en in elkander

gedraaide en gewarde bladen , in rijen fchuins en over

elkander liggende , vormende celletjes of vakjes , die van

boven door een mondje als een half maantje met Iteen-

achtige middelfchotjes en een daar voorhangend vliesje

ge-
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gedekt zijn. De Itof is (leenachtig, teeder en broos; d^

kleur graauwachtig wit. Men vindt ze van 3 duiin in

diameter.

WoonpL In flootén van brak v^ater geheel los , fom-

tijds vindt men ze aan het riet en andere waterplanten ,

ook tegen muren en fchoeijingen in het eiland Schouwen,

In het meertje bij Kockanje op het eiland Voornc

wordt het thans flechts zeldzaam gevonden.

CCCXLII. DE ZEEKORK. ^ALCIONIUM,)

GeJlachtS'kent. De (lam geworteld , vliezig , overend

flaande, hetzij enkel of met kwabben; en met eene huid

omkorst.

He»- dier kan het rolronde lijf uit en intrekken , het

heeft uitwendig overlangs 8 groefj es of infnijdingen , en

8 kamvormige voelertjes aan den top.

I. Alcyon. Digitatum, L, Sp, 5, p. 3812. La-

iviARCK 0. c. II, p. 413, No, I. LoBULARiA digitata*

Baster 0/>. Stibfec, I , p. 23 (26J T. 3 , f. 6 , 7.

Pallas Elench, No. 205* ALCvoNium lohatum. El-

lis Corallines p. 83 , T. 32 , f. ^ , A. A. 2. Kwab-

bige Alcyonie , Doodemanstoonen. Main ou orteils de

mort, Dead man^s toes.

Kent, Het vertoont zich als een' platten kwabbigen

klomp van geene bepaalde gedaante , uitwendig is het als

leer of zeem , deszelfs oppervlakte is met tepelachtige

mondjes bezet, wier holligheid zich als eene (Ier vertoont.

Inwendig is het zeer vezelachtig, met holten, als pijp-

jes 5 die geraeenfchap met elkander hebben en tot de op-

L 2 per-
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pervlakce doorgaan , uit welke de rolronde polypen aan

den top met 8 voelerrjes voorzien voortkomen, van bui-

ten is de kleur grijsachtig rood.

JVoonpl, In de Noordzee in menigte op oesters.

2. Alc. Geïatimfum, L, Sp, ii, p. 3814. Fauna

Seuc. Ed, 1761, No, 222. Pallas Elench, No. 207.

Ellis Corall. p. 87, No. 5, T. 32, f. d. D. Esper

Pflanzenthiere III Theil , p. 52, T. 18, f. i. Lil-

achtige Alcyonie. Pijpwier, Alcyon a noeuds. Pipe-

weed.

Kent. Uit den ftam , die fomtijds een' halven duim

dik is , fchieten eene menigte rolronde knobbelige , aan

hun einde (lompe of wel eenigzins gepunte takken , wel-

ker oppervlakte glad en met naauwelijks zigtbare knob-

beltjes bezet is. De zeer kleine polypen , die pallas ,

er fomtijds op waargenomen heeft, zijn rolrond met llra-

lige punten , doch zeer flap en loom. Het komt zoo

wel op zich zelve , aan tamelijk groote ftruiken , als ook

op de Alga en Sertiilaria voor.

Woonpl, In de Noordzee en lapgs derzelver ftranden.

- Aanm. Deze bovenbefchreven Alcyon gelatinoja van

GMELiN, is van die, welke linn. ed. XII, p. 1295,

fp. 2 , onder dien zelfden naam heeft opgegeven , foor-

telijk onderfcheiden , fchoon gmelin die voor dezelfde

gehouden heeft. Esper Pfltt. Ill Th. f. 53, heeft dit

onderfcheid opgemerkt en zoo door zijne befchrijving,

als doof afbeeldingen van de beide foorten op tab. 38

en 18 B. zeer klaar aangetoond , zoodat daarover geen

twijfel meer fchijnt te kunnen ontdaan en ook uit onze

be.
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bcfch rijving van deze foort , vergeleken met de nu on-

niiddeliijk volgende ten klaarde kan blijken.

3. Alcyon, Molh i^tellatum,') Esper Pfln. III

Th. r. S7^ T. 18 B, LjNN. Syst. Nat, Ed- XII, p.

i2Cf$ , fp. 2. Alcyon. Gelatinofum, Baster Opusc,,

Siibfec, I5 p» 25 (28), No. 5, tajb, i , f. 5. Alcyon,

Molk ramofum. De zachte géftcrde Alcyonie.

Kent. Het doorfchijnend eenigermate lilachtig lijf

heeft geene vaste gedaante , koraende al of niet takkig

voor. Zijne oppervlakte is op de wijze der Madreporcn

met fterrevormige , vlakke knobbeltjes van verfchillende

grootte bij tuslchenruimten bezet , uit hun middenpunt

fchieten zij acht bruinachnge ftralen, uit welke zich vlie-

zige , rolronde ligchamen van omtrent 3 Ujnen verheffen

,

eindigende voor een gedeelte met een kolfje , hetwelk

even zoo ftralig ingefneden is , eji zich tot eene kroon

van acht fpitfe blaadjes uitfpreidt.

WoonpL In de Noordzee en aan de ftranden vao de

Zeeuwfche eilanden,

4. Alc. Stellatum. L, Sp, 27 , p. 381(5. Bommb

l^cr/i, van het Z, Genootfch* III , p. 306 , tab, f, 5.

A. B. Het Zeeraderdiertje met twee radertjes, '

Kent. Het trechtervormig lijf verbreedt zich van boven

en is aldaar in twee fnuitjes verdeeld , die aan hunne

toppen van een rad zijn voorzien. Deze raderen zich in

eenc tcgengellelde rigting draaijende of flingerende , maken

eenen fierken draaiftroom in het water , waardoor het

dier zijn voedfel tot zich trekt en tevens door eene rond-

draaijende beweging voortzwemt ; voor het blootc oog

L 3 ver»
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vertoont het zich flechts als eene flip en is in eenen zeer

doorfchijnenden zak befloten, in welken het zeer dikwijls

van gedaante verandert.

WoonpL Dikwijls op de zachte getierde Alcyonie,

jilcyoniiim molk [iellatum, Esperi. Het Alcyonium ge-

latinofum^ linn. ed. XII, p. 1295, fp. II. aan het (Irand

van het eiland Walcheren , veelmaals in een groot aan-

tal bij elkander.

Eïgenfch. Wanneer het zwemmende iets ontmoet

,

waarvoor het fchijnt te vreezen , trekt het de raderen

naar binnen en iliiit zich voor een' korten tijd in den

zak.

5. Alc. Comiculaturn. L. Sp, 28, p. 3817. L.

BoMME Ferh. v. h, Zeeuwsch Gemotfch. III D. p. 307,

T. f. 6. Het Zeeraderdiertje met vier radertjes.

Kern, Langwerpig vierkant , plat , het achtereinde

rondachtig ; voor aan den kop (laan vier horentjes , die

fnel uit- en ingetrokken kunnen worden ; aan de beide

zijden van denzelven bevindt zich een fnuitje aan zijn einde

met een verticaal flaande radje voorzien, terwijl twee

andere regt van voren in eenen horizontalen fland geplaatst

zijn , van boven en van onderen fchijnt het als met een

Ichild gedekt.

WoonpL In het zeewier langs de (Iranden van de

Noordzee en van die der Zeeuwfche kusten.

Eigcnfch, Door middel der radertjes maakt het een

fterke draaikolk om zich henen ; wanneer het daar in iets

vindt , dat het tot voedfel (Irekken kan , trekt het de

horentjes en radertjes in , en het diertje legt zonder eenige

uit-
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uitwendige beweging , blijvende de inwendige , fchopn

minder fterke, voortduren.

CCCXLflL DE SPONS. CSPONGIJ.)

Gcjlachts-kent, Polypenhuis van velerlei gedaante,

geen vermogen om van plaats te veranderen , week , lil-

aclitig , gedurende het leven der polypen gevoelig , taai

,

buigzaam , met zeer veel luchtgaten; in den droogen

(laat het water inzuigende.

De gemeenfchappelijke (teel, door vele horcnachtige ,

buigzame vezelen nctswijze dooreengeftrcngeld , in hunne

liruiswijze aanrakingspunten aan elkander gehecht.

De fchors als met een deeg omzet. Het vleeschachtig

gedeelte lilachtig , als levende, en de vezelen omkleeden-

de , in welke de polypen zich onthouden , die zeer ligt

wegvallen , zoodat zij aan de fpons , die uit het water ge-

nomen wordt , flechts gedeeltelijk blijven zitten.

De Polyp is onbekend.

i. Sp. Oculata. L. Sp, 9 , p. 3820. Lamarck o.

c. II, p. 378, No. 118 Id. Annales du Mus. d'IIist.

Nat. XX 5 p. 452, No. 118. Pallas No. 239. Es-

PïiR Pflanzenih, n, p. 259, T. 36. Spongia Foly'

chotoma. De Oogjesfpons. Eponge Anglaije ü hran^

ches , Branchtd English fponge. Vielastiger

S a ugschwamm.

Kent, De vingerdikke rondachtige ftam verdeelt zich

vorks wijze in takken, die aan de hoeken dikker worden;

de langer uitloopende zijn zeer fmal , eenigzins platge-

drukt en overal genoegzaam even breed , in hunnen ver-

L 4 de-
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deren aanwas behouden zij even dezelfde vorksvvjjze ver-

deelingen ; de luchtgaten (^poren) zijn zeer klein vlak ,

met eenen naauwelijks merkbaren rand , en bevinden

zich doorgaans aan de hoeken der takken ; het vi^eeffel

beftaat uit wollige haren , die zich ip puntige hoeken

doorkruifen ; ook is de oppervlakte met dergelijke haren

overtogen, terwijl de einden der takken als in vlokken

van nog fijner en losfer weeffel uitloopen.

WoonpL Deze fpons is zeer gemeen aan de Holland-

fche en Vlaamfche kusten , bij Katmjk , Zandvoort ,

Ostendc., enz.

2. Sp, Tomentofa, L, Sp. 12, p. 3821. Lamarck

o. c. II, p. 400 5 No. 30. Alcyonium medullare.

Pallas No. 235. Ellis Corall. p. 80, fig. d, i en

D. I. De gorter Flora VII, Provinc. En. 1781, p.

344 A. De wollige Spons. Broodfpons. Eponge fcm-

blahle è la mie de pain, Sprongelike crumb of

bread.

Kent, Zeer onregelmatig van gedaante , de geheele

oppervlakte is vol holletjes , die voor het bloote oog

zigtbaar zijn ; door het mikroskoop befpeurt men , dat

de tusfchenruimten , insgelijks , maar met kleiner holle-

tjes gevuld zijn, welke ieder eenen ronden regelmatigen

ingang hebben , en uit kleine , losfe en doorfchijnende

kruifeling over elkander liggende vezeltjes zamengefleld zijn

,

zoo fijn en fcherp , dat zij bij het aanraken der huid eene

jeuking veroorzaken ,
gelijk aan die van de Dolichos

urens,

Woonpl, Inzonderheid aan de zeeflranden van Vria-

land.
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3. Sp. Lacustris. L,. Sp. 15 , p, 3825 at sp. Flu-

viatilis. L, Sp, 16, p. 3825, Lamarck o. c, H, p.

130, No. 3. Spongilla ramofa, lp. p. 99. No. i.

Spongilla Ptilvinata,

EsPER Pflanzenth. II, p. 233, T. 23, et T- 23? A,

Spongia Lacustris et variet,

Pai^las No. 231, Sp. Fluviatilis.

De gorter Flora Vil, Prov, p. 344. C. D.

Sp. Lacustris et Fluviatilis,

Aanm. Onder de beide namen Lacustris en Fluvia^

tilis heeft linn^eus twee bijzondere foorten van deze

fpons in de XII uitgave van zijn S'^st, Nat, opgegeven.

In de XIII uitgave van Prof, gmelin heeft deze zich aan

de opgave van linn. gehouden, mogelijk daar toe bewo-

gen , omdat LINN in eene aanteekening in de XII uitgave

(in 1767) de twijfeling door pallas (in 1766) omtrent

de eenzelvigheid der beide foorten geopperd, door eene

aanwijzing van het verfclül tusfchen dezelve trachtte weg

te nemen , zoodat dien ten gevolge de beide foorten in

de XIII uitg. als verfchillende voorkomen , gelijk ook

LAMARCK 1. c. zcgt , d^t Zij verfchillcnde foorten fchij-

nen te zijn. Ik I]eb in dit art. 3e beide zamengevoegd

,

omdat later waarnemingen het meer dan waarfchijnlijk

maken , dat beide foortelijk één zijn , alleen in kleinighe-

den verfchillende. Wat de uiterlijke gedaante betreft, heeft

de Lacustris regt opgaande rolronde tekachtige uitwas-

fen , de Fluviatilis daarentegen verbreidt zich als een'

opeengehoopten klomp , zonder bepaalde gedaante. Deze

afwijking in de wijze van wasdom , meent men daar van

te kunnen afleiden , dat in (taande wateren', de regt op?

l^ 5 gnan-
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gaande groei der takken door gecne voortdrijvende bewe-

ging des waters gehinderd wordt , daar in tegendeel

,

wanneer dezelve aan de gedurige ftrooming van liet rivier-

water blootgefteld zijn, de regtftandigcn groei, geftoord

en belet wordende , de takachtige uitfpruitfels zich bui-

gen , met elkander in aanraking komen , en mogelijk ook

wel door de harige kleverigheid van dezelve , zich aan

een hechten en alzoo tot eene klompswijze zamengroei-

jing gevormd worden. Hoe veel waarfchijnlijkheid nu

hier in ook moge gelegen zijn , is er evenwel eene nog

meer afdoende reden, om de beide Linneaanfche foorten,

voor Hechts eene en dezelfde te houden , zij is in den

aard van het voorwerp zelve gelegen. De voornaamde

eigenfchap van beide vertoont zich gelijkmatig dezelfde

in hare zaden , en wel niet alleen ten opzigte van de

plaatfen , alwaar dezelve aan de voorwerpen gevonden

worden , hetzij over het geheele beloop van het tak-

achtig en dooreengegroeid zamenftel , in hetwelk zij in

menigte alom verfpreid liggen, als ook aan de enkele

kleinere uitgefprotene takjes , welke men aan dezelve

waarneemt en waaraan zij met deeltjes vastgehecht zijn
,

gelijk dit bij esper op, cit» II D. tab. 23 , A. f. 9 en

10 vertoond wordt ; maar ook in de gedaante en her zamenftel

van het zaad zelve , dit toch is zoowel van de eene als

van de andere geelbruin , driehokkig , eenigerniate breed

gedrukt , de hoeken (lomp als afgerond , terwijl in ieders

midden aan beide zijden eene vlakke holligheid en aan de

kanten een overgebleven teeken van een aanwezig geweest

zijnde deeltje gevonden wordt , waarmede het voorheen

vastgehecht geweest is. Inwendig zijn deze zaden drie-

hokkig 5 de hokjes door tusfchenwanden van elkander ge-

Ichei-
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fcheiden , en ieder van dezelve met eene lilachtige en

vezelige ilof gevuld. Dat dit wezenlijk zaad is , door

welke de voortplanting gefchiedt, is door de waarneming

van den Medicinaal asfesfor frischmann te Weisfcndorf

bevestigd , toen dezelve , bij het droog maken van eenen vij-

ver, in welke, de sp. lacustris in groote menigte

groeide , op zijnen bodem eene geheele laag van het uit-

gevallen zaad vond, van hetwelk ieder korreltje reeds

twee vorkswijze ipruitjes had uitgefchoten , volgens welke

de plant zeer duidelijk kenbaar was. Deze daadzaken ,

die mijnes inziens het karakter dezer, in het Linneaan-

fche zamenftel voorkomende beide foorten genoegzaam

kenbaar maken, heb ik dan ook gemeend te mogen za-

menvatten door het volgend:

Kent. Zij komt voor in zeer groote zamengegroeide

en als met elkander dooreengevlochten klompen, fomtijds

ook met regtftandige ter hoogte van twee voeten opgaande

takkige uitfpruitfels , die doorgaans de dikte van eene

pennefchaft , maar ook fomtijds die van eenen vinger be-

reiken en donkergroen van kleur zijn 5 deze verdeden

zich , dan eens in vorkswijze , dan weder in verfcheiden

takken, die in regte en fchuinfche hoeken uitloopen; het

zamenweeffel beftaat uit zeer dunne doorfchijnende vlies-

jes , als buisjes gevormd , de buitenlle open rand is in

verfcheiden hoekige punten verdeeld, die met zeer fijne,

daar tusfchen uitkomende haartjes bezet zijn en zich met

het overige zamenweeffel verbinden; de openingen of

hokjes door de hollighcden van de buisvormige vliesjes

ontdaande, zijn van verfcheidene grootte en zonder eenige

orde zaamverbonden ; in den verfchen (laat , zijn deze

openingen met een doorfchijnende lilachtige Hof gevuld

,

ge-
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gelijk ook de vliesjes daarmede o vertogen zijn. De za-

den , die tegen den herfst hunne rijpheid erlangen , zijn

driehokkig , mede met eene lil- en vezelachtige ftof ge-

vuld , en kiemen laat in dat jaarsgetijde tot eene nieuwe

plant uit.

tVoonpL In verfchillende llreken van Nederland^

zoo in de Provinciën Gelderland^ Holland ^ Utrecht

en mogelijk andere, zoowel in rivieren als ftaanie wa-

teren.

CCCXLIV. DE ZEEKORST. (FlUSTRJ.^

Ge(lachts-kent, Polypenhuis, dat eenigermate vlies-

achtig, buigzaam en bladig is, met platte korte, fchuins

aan elkander liggende celletjes , de opening onregelmatig

en fomtijds behaard,

I, Fl. FoUacea, Z. Sp. i , p. 3826. Lamarck

o. c, II, p. 156, No. I. EspER Pflanzenth. Flus-

TRA T. I. Pallas No. 16, pi. 2, f. 4. Efchara

foUacca. Ellis Ooralh p. 70, T. 29, f. a. A. B.

C. E. De gorter Flor, p. 344 E. — Pali.as No.

16. De bladerige Zeekorst. Breed gebladerd Horen-

wier. Escare a feuilles larges. Braad leaved Hom-

wrack.

Kent, Bladerig, week en fponsachtig van zamenftel

,

takachtig , met aan het einde breed uitloopende bladen ,

beiderzijds met celletjes in de gedaante van een hoefijzer

bedekt , doch voor het bloote oog onzigtbaar ; de zich

daarin bevindende polypen zijn wormachtig , hebben tien

voelertjcs , die bekerswijze om den kop ftaan ; de kleur

13 grijsachtig.

Woonpl,
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WoonpL Aan de (banden langs de Noordzee , in-

zonderheid op Vlieland aan de buitenzijde of zeekant.

Eigenfch. Versch heeft het eenen niet onaangenamen

reuk, het wordt in den iJ^. Pietersbcrg^ bij Maastricht,

verfteend gevonden.

2. Fl. Pilofa, L, Sp, 3 , p, 38^7. Lamarcïc o.

c. II, p. 159, No. 10. EsPER Pflzth, Flustra T.

4. Pallas No. 15. EscHARA PHofa. De gorter

p. 345. F. Ellis. CoralL p. 73, T. 31. a. A. Ha-

rig korstgewas Zeemos. Coralline a feuilles Spongieufo

et irreguliere, Irregular fpongy foliaceousCoralline*

Kent. Uit een kort ftammetje fchiet het met bladeren

óp, die dik , fteenachtig , broos , fponsachtig en geelach-

tig graauw zijn en zich bij paren takkig uitbreiden. De
celletjes, waarmede zij overdekt zijn, ftaan afgezonderd,

digt bij elkander , met eironde open mondjes , wier rand

negen tandjes heeft, waarvan het middelde haarvormig

uitloopt ; hetwelk aan de oppervlakte een harig voorko-

men geeft. De Polyp , de celletjes bewonende , heeft

twintig armen, zoo lang als het lijf, die zij in de gedaante

van eene klok uitfteekt.

WoonpL In de Noordzee langs het (Irand, inzonder-

heid bij Scheveningen. '\

3. Fl. Membranacea, L. Sp, 5, p. 2830. Lamarck
o. c. II, p. 158, No. 7. EsPER Pflzth. Flustra T.

5. Het vliezig korstgewas. Milhpore ^ grains defable,

The fandy Millepora,

Kent, Dit fchijnt een zamenvoegfel te zijn van zand-

Icorreltjes door een dierlijk lijraachtig vocht aan elkander

.s:e-

b
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gekleefd , het is vliesachtig , plat , dun en vertoont over

deszelfs oppervlakte kleine holletjes , die als fchiiinfche

vierkantjes , fchakelswijze aan een gevoegd zijn.

tVoonpl. Op het watervlies (juha) en het zeerui (f//-

cus) , op fchaaldieren en andere voorwerpen , aan fommige

plaatfen langs het ftrand van de Noordzee^ het IJ ^ en

de Haarlemmer-Meer

,

CCCXLV. HET PrjPKORAAL. {TUBULAKIA,^

OejlachtS'kent. De ftam geworteld , pijpachtig , enkel,

of getakt ; aan de toppen van ftam en takken bevindt

zich een Polyp , die den mond met twee rijen naakte

niet intrekbare voelertjes heeft , met eene wrong aan hunne

inplanting.

I. TuBULARiA. Indivifa. L, Sp. i, p. 3830. La-

MARCK o. C. lï, p. IIO, No. I. ESPER Pfizth, III,

p. 141, T. 27, f. I. Pallas No. 38 , T. 4, f. i.

TuBULARiA Calamaris, Ellis CoralL p. 31 , No. 2

T. 16, f. c. De gorter /ö/*. p. 345. H. Onverdeeld

Pijpkoraal , de Schrijfpen. CoralUne tuhuleufe^ fembla-

bh aux ttiyaux d^ avoine* Tubular CoralUne liken

oaten pipes.

Kent. De pijpjes fchieten op , uit kleine worrasge-

wijze door elkander gellingerde Hgchamen, tot de hoogte

van S ^ 6 duim en ter dikte van een ftroohalm , zij zijn

hoomachtig , hard , glad , geleed en met een dik rood

vocht gevuld. Aan derzelver toppen bevinden zich de

polypen , die als een fcheedje uitfteken , buiten hetwelk

de kop en hals uitkomt 5 de kop is omzet met fijne

,

witte , horengelijkende voelers , die als ftralen uitgefpreid

zijn

,
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zijn, waardoor de kop in tweeën verdeeld wordt; boven

denzclve verheft zich een kegelvormig knopje rondom

met tepeltjeè bezet, en eindigt in eenen bos fijne vezel-

tjes , als een penfeel zamen verbonden.

WoonpL Inzonderheid langs het ftrand bij Scheve^

ningen,

2. TuB. Ramofa, L, Sp, 2, p. 3831. Lamarck

o. c. II, p. iio, No. 3. EsPER Pflzth, III, p. 115,

T. 9, f. I. Pallas No. 41, pi. 4 , f. 3. Tubul.

Trichoides pi. 4, f. 3. Ellis Corall p. 31 , T. 16,

f. a et T. 17 , f. a, A. De gcrter flor, p. 345.

J. Takkig PijpkoraaL Het Haarpijpje. Coralline tubu-

leufc d petites ramifications, fmalL ramified tubular

Corallina» Aestige Tubul ar ie.

Kent. Men vindt ze aan bosfen , zamengefleld uit

eene groote menigte enkele, doorfchijnend , zachte , horen-

achtige buisjes van 2 tot 3 duim lang , bruinachtig van

kleur; fomtijds zijn zij witachtig, ondoorfchijnend en met

eene dunne kalkaardige korst bekleed. Zij verbreiden zich ,

in van elkander afdaande , gelijkvormige takken , die aan

Inmne ondereinden eenigzins dunner en door kringvor-

mige ininijdingen, als uit ringen beftaande, gevormd zijn,

de buiten- en binnen-oppervlakte is glad en glanzig.

TVoonpL Aan de llranden van de Noordzee^ bij

Noordmjk en andere plaatfen , komen dezelve bij bos-

fen als eene graszode zamengegroeid , voor , gelijk

ook op fchelpen en aan andere voorwerpen gehecht.

3. TüB. Fistulofa. L, Sp, 3, p. 3831. Lamarck
o. c. I[, p. 135, No. I. Cellaria Salicortna, Es-

per Pflzth, III, p. 103, T. 2. Ellis Corall. p. 46,

No.

^ V
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No. I , T. 23. Pallas No. 21, T. 3, f. t. Cel-

LULARiA Salicorniaé De gorter Flor» p. 345. K.

Geleed Pijpkoraal. Confude moyenne. Bttgle coralline*

Kent. Het ichiet uit digt dooreengeflingerde , vlie-

zige, doorfchijnende , zeer dunne worteltjes tot eene

hoogte van 3^4 duimen op ; het is uit rolronde lange

leedjes zamengefteld , van welke de uiterfte in tweeën

verdeeld zijn. De buitenfte oppervlakte is met eene

graauwgeelachtige of witte kalkaardige korst bekleed.

Versch is het zacht, doch gedroogd gaat het tot de

hardheid van kalkfteen over; de oppervlakte van ieder

leedje is met diepe holletjes van eene fchuins vierkante

gedaante en celluleufe mondjes met eenen verheven rand

bezet.

Woonpl, Langs de Noordzee^ en bij Zandvoort

aan het ftrand , alwaar het door de zee opgeworpen

wordt.

4. TüB. Muscoides, L. Sp. 5, 3832. Lamarck

o. c. II, p. iio , No. 2. TuBUL. Larinx, Baster

Op, Siihfec, I. p. 29 (33) T. 3, f. 3, 4. Bomme

Verh. Zeeuwsch Genootfch, Il D. p. 281 met de plaat

f. 1—7. EsPER Pflt. III, p. 108, T. IV en IV A.

Ellis CoralU p. 30, No. i, T. 16, f. b. Pallas

No. 39. PI. 4, f. 2. Mosachtig Pijpkoraal, Gorgel-

pijp. Coralline tubuleufe ridée comme la trachée ar-

tére, Tubulous coralline Wrinkled Uke the Wind'

pipe.

Kent, De pijpjes zijn zacht als een huiJje, bij ver-

meerderden wasdom worden zij hard als horen , haren

om-
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omtrek is rond, fommige hebben ringswijze infnijdingen,

de meeste zijn doorfchijnend en in verichillende bogten

gebogen , van boven dunner en van onderen in buisach-

tige worteltjes verdeeld; de kleur is licht- of geelgraauw,

bij fommige wit.

De Incarnaat Polypus (dXzoo door baster genoemd)

,

die dit gewas bewoont, heeft tweederlei armen ruw als

haaijevel, de onderfle en langflie 18 of 20 in getal, vor-

men , uitgefpreid zijnde, als een kommetje, in welks

midden het lijf zich bevindt , dat fchoon rood van kleur

is ; het onderfte gedeelte van hetzelve , dat in de pijpjes

gehecht is, is rond, platachtig, in het midden bevindt

zich een peervormig ligchaam , met het dikfte gedeelte

naar boven geftrekt , aan hetwelk 12 of 14 kortere armen

gevoegd, en in welks midden de mond fchijnt gelegen

te zijn. In het laatst van den herfst, vindt men onder

aan het peerachtige gedeelte , bij fommigen , eenige klei-

ne ronde blaasjes aan een pijpje gehecht, hetwelk waar-

fchijnlijk de eijeren van den Polyp zijn, die tot genoeg-

zame grootte gekomen zijnde afvallen, en tusfchen het

zeemos als jonge Polypen voortkomen.

Woonpl, Aan het (Irand van de Noordzee^ van het

eiland Walcheren en Schouwen.

5, TuB. Corona. L, Sp. 13, p. 3834. Lamarck

o. c. II, p. 62, No. 2. CoRi^ssE G/andulosa, O^rtner
apud PALLAS Spicil. Zool, Fase, 10, p. 40, f. 8, a.

b. et AB. De klierachtige Coryne. Corine Glan-

duleuse.

Kent, Eenigzins takkig, draadvormig en geleed; aan

de toppen der takjes bevindt zich een knodsachtig eirond

M lig-
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ligchaam, rondom met vele voelertjes , die aan hun ein-

de als een kolfje uitloopen , voorzien ; zij kunnen noch

den kop noch de voelertjes intrekken en hechten zich ,

zonder geworteld te zijn, aan eenig voorwerp vast.

WoonpL Langs de ftranden van de Noordzee op de

Sertulariae ^ enz*

6. TüB. Campanuïata, L, Sp* 8, p. 3834. La-

MARCK o. c. Il, p. 108, No. 2. Plumatella Cam-

fanulata, Pallas , No. 43. Tubul Gelatinosa^

RosEL lm, IIL D., 2. St. , bl. 391, T. 73—75. Ve-

derboschpolypus.

Kent» Zij komen voort aan eenen algemeenen (lok ,

die helder , lilachtig en doorfchijnend is , veel gelijkende

naar. eenen koraalftruik. Aan de toppen der takken be-

vinden zich de cellen , waarin de Polyp zijn verblijf

houdt; deze komt daaruit ten voorfchijn, door het uitfte-

ken van zijn' vederbos , beflaande uit omtrent 60 gelijk-

vormige , witte , buigzame vezelen of armen , die aan

hunne beide einden , in eene tegen elkander overgaande

rigting zich omgebogen vertoonen ; zij zijn op een ve-

zelig ligchaam in de gedaante van een hoefijzer aan ikn

hals van den polyp vastgehecht , waardoor de twee

rijen vezelen , of armen aan beide zijden van deze

fchacht gehecht, geene ronde gedaante hebben, maar twee

kromme lijnen vormen , van welke de vooreinden in

elkander fluiten. Ieder dezer armen kan voor zich zelf

bewogen en de vederbos regts en links gedraaid, en ook

geheel ingetrokken worden. In het middelpunt van den-

zelven , daar hij op den hals vastgehecht is , ligt de

opening van den mondj de hals bedaat uit twee kana-

len

,
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len , en is door eenen nog veel wijderen , die men ook

eenen band zoude kunnen noemen , omgeven ; het lijf

is kort, rond en doorfchijnend.

WoonpL In onze binnenlandfche wateren , in het

meertje bij Rockanje, in den Rhtfn onder Leiderdorp

^

Zoeterwoude , bij de Goiidfche jluis enz. aan de Lemna

minor en op de Nymph(ea en Hydrocharis,

Foedf. Waarfchijnlijk het zaad van de Lemna minor^

misfchien ook wel eenige deelen van de gemelde planten,

op welke zij gevonden worden.

Foortt. De (tokken vermeerderen zich door verdeeling

,

door dezelve over dwars door te fiiijden kan men de

vermeerdering ook te weeg brengen. Zaad of eijeren

fchijnen zij , volgens rösel , niet te hebben.

Eigenfch. In hunnen voortgang fchijnen zij traag,

maar zeer vraatzuchtig te zijn.

7. TüE. Reptans. L, Sp, 19, p. 3835. Lamarck

o. c. p. 107, No. I. Plümatella crisiata, Trem-

BLEY Mem, è PHist, d'^un genre de polypus d'^eau dou^

ce p. 209, T. 10, f. 8 et 9. Dr. houttuin. Kort

Begrip van de Nat. Hist, der gemeene Polypen , die-

in de binnenL of zoete wateren gevonden worden ; ge-

drukt achter baker's Nuttig gebruik van het Mikros-

koop^ Amft. 1756, p. 496, T. 18, f. II. Klokjes

Pijpkoraal , Gepluimde Polypus. Polype è pannache.

Kent. Het lijf heeft omtrent de lengte van eene lijn

,

is zeer dun , bijna rolrond en de huid volkomen door-

fchijnend ; de véderbos is eene verlenging van dezelve

,

bijna zoo lang als het lijf, zeer wijd van omtrek en

M 2 merk-
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merkwaardig van gedaante; hij komt voort van een grond-

ftiik in den vorm van een hoefijzer , aan welks randen

de armen gehecht zijn. Deze zijn van boven een wei-

nig buitenwaarts omgebogen , waardoor hij de gedaante

verkrijgt van eene tafclbel. Het dier kan dezelve links

en regts omdraaijen niet alleen , maar die ook ten eene-

maal intrekken. De armen ten getale van meer dan zes-

tig , (laan digt nevens elkander , in het midden van dcr-

"zelver grondftuk , is eene opening , welke het dier tot

mond verftrekt. Zij hechten zich door een voet(luk van

gelijke zclfftandigheid als het lijf der polypen , aan een

brokje hout, of eenig ander voorwerp, en zijn ook

daardoor van de even voorgaande foort onderfcheiden.

TFoonpL \n onze binnenlandfche zoete wateren , in

de vijvers van Zorgvliet bij den Haag , enz.

Voedf, Kleine waterinfecten , van welke zij er veel

verteeren, trekkende dezelve door middel van hunne

armen als in eenen maalftroom , en zoo verder in den

mond.

Voorn, Deze gefchiedt bij uitbotting, zoowel als door

eijeren. In het eerde geval bemerkt men aan de opper-

vlakte van het celletje van eenen Volkomen polyp een

klein knopje , uit hetwelk vervolgens het lijf en daarna

de pluim voortkomt, die beide allengs in wasdom toene-

men. Eindelijk verdeelt zich de gemeenfchappelijke tak,

in deelen van meer of minder polypen. In het andere

geval heeft de Hr. de reaumur waargenomen, dat deze

polypen ook bruine platachtige eijeren voortbrengen, uit

welke de jongen voortkomen , zie zijne Memoires pour

scrvir ii VHist, des Ins. T. 6, pre/ace p. 76.

Eigen-
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Eigenfch. Hunne voortgaande beweging gefchiedt zeer

langzaam , en bijna onmerkbaar , zoo dat zij in acht

dagen ni:^ meer dan eenen halven duim vorderen.

CCCXLVl. HET KORAALMOS. (fiOKALLlNA,^

Gejlachts-kent, De (lam geworteld, de haarvormige

fomtijds gelede takken zijn met eene gatige, kalkachtige

korst omkleed,

1. CoR. Corniculata, L, Sp. 4 , p. 3840. La-

MARCK o. c. Il, p. 332, No. 17. Ellis CoralL^ p.

50, No. 6, T. 24, f. d. D. Pallas p. 424, No. 5.

Kent, Het is zamengelleld uit zeer digt aan elkander

gevoegde haarvormige takjes , ter hoogte van eenen

duim , die aan hnnne toppen vorkswijze in tweeën ge-

deeld zijn ; de onderfte leedjes zijn aan hun boveneinde

met uitftekende punten voorzien; de kleur is wit of

roodachtig,

WoonpL Langs onze kusten aan de Noordzee op

het zeekroos (^Fucus natans^^ tiisfchen Scheveningcn en

Katwijk»

CCCXLVII- HET BLAASKORALLYN.

iSERTULAKlA,)

Ge/lachts-kent, De ftam geworteld, buis en horen-

achtig, naakt en zoo wel als de takken met afgefcheiden

,

zijdwaarts/ gerigte getande celletjes, van eene bekervor-

mige gedaante bezet.

L Sert. Pumila, L, Sp, 2 , p. 3844. Lamarck
o. c. 11, p, 119, No. 14, EspER. P/izt/f, SertuL

M 3 T.
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T. lo. Pallas No. 79. Ellis CoralL p. 9, No. 8,

T. 5 3 f. a. A. DE GORTER Flora p. 345 , M. Zee-

rui-koralyn. Zee-eik. Chéne de mer. Sca-oak Co-

rallijie.

Kent, Het komt voort uit zeer dunne buisjes, krui-

pende langs de oppervlakte van den Fucus ericoides met

zeer vele draadvormige, dunne, doorfcliijnende takken,

de tandjes , die over elkander (laan , zijn fpits en om-

gebogen , de eironde blaasjes fomtijds gerimpeld of

kruiswijze gegroefd , in ieder derzeJve bevindt zich een

Polyp , die grooter is dan in de tandjes , zij groeijen

onregelmatig aan de zijden van de takken , en zijn met

het ligchaam van de moeder Polyp , beftaande uit fcha-

kels van polypen ; bij paren , door eene vleezige ftreep ,

die door het midden van het korallijn loopt, aan elkan-

der gehecht ; de kleur is bruinachtig geel , het heeft

de hoogte van sj i 3 duimen.

Woonpl, Langs het ftrand van de Noordzee^ vooral

bij Zandvoort^

2. Sert. Operculata, L, Sp. 3 , p. 3844. La-

MARCK o. C. 11, p. 118, No. II. ESPER. Pflzth,

ScrtuL T. 4. Pallas No. 80. SertuL usneoide^^

De gorter. Flora, p, 345. N. Ellis. CoralL p. 8,

No. 6 , T. 3 , f. b. B. Haai'korallijn, Zeebaar. Cheveu

de mer, Sea hair.

Kent, Het opftaand (lammetje fchiet zeer veel (ijne

takjes, die wederom met nog kleinere getakt zijn, en

zich zeer breed uitfpreiden ; alle zijn zij met fclierpe

tandjes, paarsgewijze juist tegen over elkander geplaatst,

bezet. De blaasjes zijn eirond , doorfchijnend en loopen

naar
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nnar het ftceltje zeer dun toe ; de opening die aan het

boveneinde , een gekarteld randje heeft , wordt door

een dekfeltje gefloten.

WoonpL Aan het ftrand te Scheveningen en Katmjk,

3. Sert. Abietina, L, Sp. 5, p. 3845. Lamarck
O.C, II, p. 116, No. 4. Baster Optise, Subs, I, p. 58

(^67")^ Tab. 7, f. 1--3. PhiL Transact. L. II, p.

io8» EspER Pjlzth, SertuL T. i. De gorter Flora.

p, 345, O. Dennebooras-korallijn, Zeedenne. Sapin

de mcr, Sea-Fir*
1

Kent, Het verfpreidt zijn gekronkelde, pijpachtige wor-

teltjes, over de voorwerpen, waar aan het zich hecht,

deze ftijgen in verfcheiden holle horenachtige (lammetjes

op , en fehieten overhoeks regelmatige takken uit , die

klein getand en met mondjes voorzien zijn ; op verfchei-

den plaatfen , komen uit de takjes eironde half door-

fchijnende blaasjes, die door eene kleine opening in hun-

nen bodem met de inwendige deelen gemeenfchap heb-

ben , in deze bevindt zich de Polyp met den ftaart

vastgehecht , en vertoont zich door het uitlleken van zijne

armen buiten den mond of opening van het blaasje. De

kleur is geelachtig ; zij groeijen tot de hoogte van vijf

duimen.

WoonpL Aan de ftranden van de Zeeuwfche rivieren,

aan die van de Helder , Texel en van het eiland Wie^^

ringen , op verfcheiden fchelpdieren.

V00 rit, Gefchiedt door uitbotting,

4. wSert, Fiiscescens, L. Sp, 44 , p. 3846. Bas-

ter Opuse, SubsA^ p. 23 (^6) , T. i , f. 6. Pallas

M 4 No.
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No. 83. Sertularia pinnata. Gevleugeld Blaasko-

rallijn.

Kent. Het fchiet uit bruine door elkander geflingerde

buisachtige worteltjes vele fpruitjes , die gevleugeld zijn

,

de tegen over elkander ftaande tandjes hebben de ge-

daante van dunne pijpjes ; de blaasjes zijn tusfchen de

vleugeltakjes , in rijen , als omgekeerde kegels , van bo-

ven drieknobbelig en met een mondje voorzien , ge-

plaatst. De (tof is vleeschachtig. Men vindt er fom-

tijds Polypen in, doch volgens baster's viraarneming

zijn er die ingekropen.

IVoonpl, In de Zeeuwfche rivieren, in de Noord-

zee^ enz,

5. Sert. Ctipressina, L, Sp. 6, p. 3847. La-

MARCK o. C. II , p. 118, No. 10. ESPER Pftztk.

SertuL T. 3. Ellis CoralL p. 7 , No. 5 , T. 3 ,

f. a. A. Pallas No. 89. De gorter Flora, p.

345, P. Cipreskorallijn, Eekhorenskorallijn. Cyprcs

de mer, Sca-cypres,

Kent, Het (lammetje fchiet lange fijne takjes , die bijna

beurtelings om het andere aan hetzelve zich voordoen , de

tandjes zijn omtrent tegen over elkander geplaatst , ver-

wijden zich aan hunne einden en zijn fchuins met

een ftompachtige regte punt als afgefneden; de blaasjes

zijn langwerpigrond , van boven met twee tegen over

elkander ftaande punten voorzien , en in de lengte met

eene geelachtige flijmige ftofFe gevuld , waarfchijnlijk het

overblijffel van eenen geftorven Polyp. Het bereikt de

lengte van omtrent anderhalf voet , de kleur is bruin-

achtig geel.

Woonph
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WoonpL Langs de Westkust van Nederland, op ver-

fcheiden fclielpdieren.

6. Sert. Argentea» L, Sp. y ^ ^. 3847. La-

MARCK o. c. II, p. Ï17, No. 9. Baster Op, Subs.

1, p. 22 (24), T, I et 2. Ellis p. 6, No. 4, T.

2 , f. c. C. EsPER Pjizth, SertuL T. 27. Mala.

De gorter f/or^. p. 346, P. |3. Zilverachtig Blaas-

korallijn. Queue d^Ecureuih SquirreVs TaiL

Kent. Uit een klein plat rondachtig grondftukje op

eenig hard ligchaam gehecht , fchiet een ftammetje op

,

hetwelk zich veeltakkig als in een bosje uitbreidt; de

takjes zijn rondom het Itammetje als in eene krullijn ge-

plaatst , en met fcherpe gebogen bijna tegen over elkan-

der (taande tandjes voorzien 5 de blaasjes zijn langwerpig

rond, van boven hebben zij een naauw mondje, dat een

klein randje heeft en met eene flijmige geelachtige ftof

gevuld is , waarfchijnlijk gelijk bij de evenvoorgaande

foort het overblijffel van eenen dooden Polyp. De kleur

is bruingeel, de takjes zilverkleurig graauw; het wordt

anderhalf voet hoog,

fVoonpL Aan het ftrand bij Katwtjk^ aan dat van de

Zeeuwfche eilanden, bij Wieringen en aan de Vriefche

kusten.

7. Sert. Rugnsa. L. Sp, 7 , p. 3847. Lamarck

o. s. II, p. 121 , No. 20. Ellis Corall, p. 26, No.

23 9 T. 15, f. a. A. Pallas No, 75, Esper. Pfizth.

SertuL T. 11. Slakhorenkorallijn. La Luzerne, Snail-

trefüil Coralline»

Kent* Dit klein koralHjn , verfpreidt zich met pijp-

M 5 ach'

b
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achiige worteltjes over het breed gebladerd horenwier

(^Fïustra foliacea)\ uit dezelve komen takjes als puntjes

voort, met gekartelde tandjes bezet. De blaasjes zijn

eenigerraate eirond, gerimpeki, doch loopen naar onderen

zeer fpits toe ; van boven hebben zij eene opening

,

welke door drie puntjes in haren omtrek geplaatst

,

gelloten wordt.

Woonpl. Langs de Nederlandfche ftranden,

8. Sert. Thuja, L. Sp, 9 , p. 3848, Lamarck

o. c. II, p. 139, No. 14. Cellaria Thuia, Ellis

Corall, p. 10, No. 9, T. 5 , f. b. B, Esper Pflzth.

ScrtiiL T. 22. Pallas No. 88 , PI. 5 , f. 3 , A. B.

De gorter Flora, p. 346 , Q. Kannewasfer korallijn.

Le Goupillon. Bottle hrusch Coraline,

Kent, Het regt opflaande (lammetje is door buisach-

tige worteltjes aan fchelpdieren of andere harde voor-

werpen gehecht, het heeft verfcheiden bogten, op ieder

van welke een knopje (Iaat , dat het als de (lomp van

een afgehouwen tak doet voorkomen ; de top is zeer

digt met korte takjes bezet; deze hebben bij elke verdee-

ling twee vorkachtige punten ; de tandjes zijn digt op

de takjes geplaatst en hebben aan hun boveneinde eene

kleine opening. De eironde blaasjes liggen langs de tak-

jes , en hebben een mondje, dat door een del^feltje ge-

floten wordt ; het (lammetje wordt een half voet hoog

en is bruin ; de takjes zijn geelachtig.

Woonpl, In de Zeeuwfche (troomen.

9. Sert. Myriophyllum, L, Sp, 10 , p, 3848,

Lamarck o, c. p. 124, No. i. Plumularia Myri-^

op/tyllum- Ellis CoralL p. 14 , No. 13, T. 8 , f,

a. A. EspER rflzth, Sertul, T. 5. Pallas No. 96.

De
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De gorter Flora. p. 346. R. Vederkorallijn, Phai-

fantenflaart's korallijn. Queue de Phaisan, Pheasam^s*

tail CoralUne.

Kent. De zeer fijne pijpachtige gele worteltjes zijn

door elkander verward, gelijkende jiaar een (tukje fpóns;

verfcheiden van dezelve verheffen zich als ftelen met

elkander vereenigd en vormen alzoo een gegroefd {lamme-

tje , hetwelk aan eene zijde door kleine, korte boogswij-

ze takjes bezet is. De bekerachtige tandjes zijn aan eene

zijde als in kasjes geplaatst; en aan hunne bovenzijde vaa

openingen voorzien , blaasjes heeft men er nog niet aaa

ontdekt. Het wordt omtrent een voet hoog het (lam-

nietje is bruinachtig ^ de takjes zijn geel.

JVoonpl, Aan het flrand bij Zandvoort.

10. Sert. Fakata, L. Sp, 11, p. 3849. La-

MARCK o. c. II 5 p. 125, No. 3. Plumularia Fal"

cata, Ellis Corall, p. 12, No. 11, T. 7, f. a. A,

EsPER Pflzth. SertuL T, ii. Pallas No. 90. De
gorter Flora, p, 346 , S. Sikkelkorallijn. Corallin&

d Faucille. Sickle Coralline,

Kent, Het hecht zich door kleine buisachtige worteltjes

aan fchulpen en fteenen; uit deze rijzende (lammetjes, die

ftengen uitfchieten , welke zich bogtig vertoonen , als eene

kleine kronkelende flang , en in de rondte met gevederde

takjes bezet zijn, deze hebben aan eene zijde eene rij

tandjes*, welke naar mate zij drooger worden zich meer

binnenwaarts buigen en daardoor des te meer naar eene

fikkel gelijken. De blaasjes zijn langwerpig rond, van

onderen wijd, en vernaauwen zich naar boven tot een

klein mondje. Vele zijn , met eene fiijniige ojanje kleu-
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rige flof gevuld , die men ook nog in gedroogde voor-

werpen ontdekt. Het wordt van drie duim tot eenen

halven voet hoog , de kleur is geelachtig bruin.

WoonpU Langs de Vriefche kusten.

11. Sert. Pluma, L. Sp, 12, p. 3850. Lamarck
o. c. II, p. 125, N*^. 4. Plumaria cristata, Ellis CoralL

p. 13, N^ 12, T. 7, f. b. B. EsPER Pfizth. Ser-

tuL T. 7. Pallas, No. 93. Pluimkorallijn. Coral-

line è cosses, The Podded Coralline.

Kent, Door kleine pijpachtige wortels, van welke

vederachtige takjes uitfchieten , ^ die zich eenigzins krom-

men en aan de holle zijde met klokvormige tandjes bezet

zijn , is deze aan fommige fchelpdieren gehecht , deze tak-

jes brengen peulen voort , met knobbelige getande rib-

ben omringd , in dezelve bevinden zich eenige korreltjes

,

in kleur en dikte overeenkomende met de (lof, die in de

blaasjes der hier voren befchreven foorten gevonden wordt.

Het bereikt eene hoogte van een of twee duim en is

geelachtig van kleur.

Woonph In de Noordzee^ en in de Zuiderzee aan

het ftrand bij Hardermjk ^ behalve op de bovengemelde

voorwerpen komt het ook voor aan de (telen van het

peuldragend zeerui. {Fucus siliquosus X.)

12. Sert. Antennina. L, Sp, 14, p. 3850. La-

marck o. c. II, p. 123, No. I. Antenmularïa /«-

diyifa, Ellis Corall, p. 15, No. 14, T. 9, a. A.

Esper Pflzth. Sertul, T. 23. Pallas No. 91. De

GORTER Flora p. 346, V. Sprietkorallijn kreeftfpriet

korallijn. Antennes d'Ecrevisses , Barbes de mer. Lob-

pers horngoraU, Sea-beard, .

Kent,
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Kent, Bij het eerlle aanzien fchijnt deze veel over-

eenlcomst te hebben met de ruggraat van eenen visch ,

even gelijk deze uit leedjes beftaande , die met haarvor-

mige fikkelsgevvijze gebogen takjes omzet zijn , aan

vi^elker binnenzijde zich eene rij bekervormige tandjes

vertoont, die van boven eene opening hebben en als in

kasjes geplaatst zijn ; tusfchen deze takjes bevinden zich

eirondachtig gedeelde blaasjes, met eene opening een

weinig bezijden den top, in welke eene dergelijke ftof

als in de voorgaande foorten gevonden wordt; het heeft

pijpachtig verfpreide worteltjes, wordt van drie tot ne-

gen duim hoog en is bruingeel van kleur.

fVoonpL Aan het ftrand bij ^ör/w^'/è op fchelpdieren

,

fteenen , enz.

13. Sert. Antennina, L, Sp. 14 , /3. Lamarck

o. c, II, p. 123, No. 2. Antennularia Ramofa,

Ellis Act, AngL 48 , T. 22. Id. CoralL p. 16 , Ti

9,f. 14 b. (*).

Kent, Het regt opgaand (lammetje fchiet takjes uit,

van welke fommigen zich vorkswijze verdeelen, de haars-

wijze vezeltjes , zoowel om het (lammetje als om de

takjes geplaatst, zijn lang, binnenwaarts omgebogen en

met tandjes voorzien in welke de polypen zich ophou-

den;

() Ellis hieldt deze en de even voorgaande, voor dezelfde foort,

en verfchilde daarin van rat, die ze tot twee bijzondere foorten

gebragt had: linn^us in de X en XII en gmelin in de XIII uitg.

van het S. N. geven deze laatfte op als eene verfcheidenheid van de

eerstgenielde. Thans heeft lamarck dezelve, even gelijk ray, als

ieder op zich zelf eene byzondere foort uitmakende, aangezien. Ik

volge de laatfte.
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den ; de worteltjes , zijn in een bosje dooreengeftrengeld
5

het bereikt de hoogte van negen duimen. De kleur is

geelachtig.

WoonpL Aan het ftrand bij Schcvcningcn en Katwijk»

14. Sèrt. Gelatinofa, L, Sp, 51 , p. 3851. Pal-

las No. 6^. Geleiachtig Blaaskorallijn.

Kent, Het komt veeltijds voor aan eene foort van

veen , van hetwelk het dikke lilachtige fpruitjes fchiet

,

die van buiten glad, van binnen vezelachtig, uit ver-

fcheiden buisjes zamengeileld, met een ondoorzigtig merg

gevuld en aan de takken knobbelig zijn; de grootere

takken , zijn rondom den ftam geplaatst en maken met

denzelven eenen regten hoek , de daaruit voortkomende

kleinere zijn aan hunne verdeeling geringd. De blaasjes

zijn klokvormig met eenen getanden rand , in dezelve

bevindt zieh de polyp. Het bereikt de hoogte van een'

halven voet , de kleur is donkergraauw.

WoonpU Aan de flranden van de Noordzee.

15. Sert. vohibilis. L, Sp. 16, p. 3851. La-

MARCK O. C. II, p. 113, No. 2. CaMPANULARIA FO'-

liibilis. Baster Opusc, Subs. I, p. 23 (26), T. 2

,

f. 2, a. b. d. e. et f. 3 , 4. <;. ^. f. 7 , a, b, c- Es«

PER Pflzth. Sertul. T. 30. Salias. No. 70. Ellis

Corall. p. 24, No. 21 , T. 14 , f. a. A. Gedraaid Blaas-

korallijn klein kruipend , Korallijn. Petite Coralline grim-

pa?2te a gobelcts en forme de cloche. Small cUmbing

Coralline with Bell fchaped Cups.

Kent, Komt voprt uit zeer kleine buisjes , die zich

op andere koralen hechten en bij opgrocijing zich om

de-
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dezelve heen (lingeren; uit de lange gedraaide ranken,

welke dezelve opfchietende vormen , komen bekerswijze

blaasjes voort, die boven aan hunnen rand met tandjes

ingelheden zijn. Door het mikroskoop ontdekt men op

den grond van ieder derzelve zeer kleine bolletjes. El-

lis heeft er den polyp , die zijn armen uitftrekte en zich

op zijn deeltjes bewoog , aan waargenomen en pi. 14

,

A. afgebeeld.

Woonpl, In de Noordzee en aan de Zeeuwfche

kusten.

16. Sert. Syringa, L» Sp, 17, p. 3852. La-

MARCK o. c. II, p. 113, No. 3. Campanularia 15^^- -

ringa, Pallas No. 71. Sert. Folubilis, Ellis

CoralL p. ^^5^6^ 14? f* b. ^3. Fluitkorallijn.

Kent, Het kruipt met zeer fijne buisjes over andere

foorten van blaaskorallijn , fchelpen en andere voorwer-

pen; uit de buisjes komen korte als koord gedraaide

deeltjes voort, aan welken een rolrond kelkje zich be-

vindt, wiens rand glad en niet getand is. Deze worden

door eenen langen dunnen polyp bewoond; de kleur is

lichtgeel.

Woonpl, Langs onze dranden aan de Noordzee op

verfcheiden blaaskorallijnen , inzonderheid op de Sertu^

laria abietina,

17, Sert. Uva, L, Sp. 19, p. 3854. Ellis Co-

rail, p. 27 , No. 25 , T. 15 , f. c. C. Pallas No.

72 , Sert, acinaria. Druifkorallijn. Coralline a rai-

sins, Grape Coralline,

Kent, Jiet kruipt met eene buisachtige rank, over

het



ipa NAAMLIJST der WORMEN

,

het breedbladig Horenwier (^Flustra foliaced) in eene

naauwelijks zigtbare gedaante ; uit de ranken , fchiet het

hier en daar doorfchijnende blaasjes,- die in bosjes bij

elkander (laan, in ieder derzelver bevindt zich een wit

eirond korreltje , hetwelk zichdoor het mikroskoop als een

bosje druiven vertoont, en eene zamenhooping is van po-

lypen, ieder met acht armen gewapend; Itervend , trekken

zij zich zamcn op den bodem van het blaasje, hetwelk

zich als dan fluit.

WoonpL Aan de flranden van de Zeeuwfche eilanden.

i8. Sert. Lendigera. L, Sp. 20, p. 3854. La-

MARCK O. c. II, p. 130, No. I. Serialaria. Len-

digera, Pallas No. 73. Ellis CoralL p. 27 , 24 ,

T. 15, f. b. B. EsPER Pjizth. ScnuL T. 9, Neet-

korallijn. Coralline a Lentes^ Nit CoralUne.

Kent. Het verfpreidt zich over het Zeerui, door zeer

fijne buisjes , die hetzelve tot wortels verllrekken , uit

deze klimt het door middel van geledingen langs de zee-

planten op en omflingert dezelve. De blaasjes , die veel

naar holle tanden gelijken , zijn op eene zeer regelmatige

wijze nevens elkander digt aan de leedjes geplaatst, en

vertoonen zich door het mikroskoop als. een Pan's

fluitje. Voor het ongewapend oog doen zij zich als

neten aan het hoofdhaar voor. Het wordt omtrent an-

derhalven duim hoog; de kleur is bruinachtig geel.

WoonpU Aan de Hollandfche (Iranden van de

Noordzee,

19. Sert. Oeniculata, L, Sp, 2t, p. 3854. La-

marck o. c. II, p. 120 fp. 19. Elms CoralL p. 22,

Ko. 19, T. 12, f. b. B. Pallas No. d^. Knoop

Blaas
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Blaas Korallijn. Corallim è fils-noua* Knottedthread

Coralline,

Kent. Met zijne buisachtige worteltjes kruipt het over

verfcheiden zeeplanten en fchiet overeind (taande takjes,

die knoopachtig geleed en bogtig zaniengevoegd zijn. De

blaasjes , die wel eenigermate naar eene kruik gelijken ,

zijn met deeltjes aan de takjes gehecht , in dezelve be-

vindt zich de polyp , kenbaar door de beweging, die hij met

zijne armen en het blaasje maakt , en welke beweging te ge-

lijk aan den tronk van den polyp in het binnenfte van

het (lammetje medegedeeld wordt , terwijl alle de kleine

polypen , niet anders fchijnen te zijn , dan armen van

den grooteren en een ligchaam met hem uit te maken.

WoonpL Aan de Hollandfche (tranden langs de Noords

zee , op fchelpen en op de fucus siliquosus^ serratus

en FLUSTRA Foliacea.

20. Sert. Dichotoma, L, Sp, 22 , p. 3855. La-

MARCK o. C. II, p. 113, No. 4. CaMPANULARIA

Dichotoma, Ellis CoralL p. 21, No. 18, T. 12, f.

a. A. Pallas No. 6(^. Sertularia Longissima pi.

5, f. 2. De gorter Flora p. 346 VV. Draadkoral-

lyn. Zeedraad. Fil de mer, Sca-tread-CoralUne,

Kent. Uit de worteltjes , die (Iraalswijze uitfchieten

,

komen lange, fijne, regte, buigzame holle (lammetjes

voort , van welke de geledingen ringswijze , bijna als

eene fchroef gedraaid zijn , bij deze fchiet een even zoo

gedraaid (leeltje uit , aan het welk de blaasjes gehecht zijn

,

eene eironde gedaante hebben en van boven geheel of

gedeeltelijk open zijn. Het bereikt de hoogte van een'

voet.

N WoonpL
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fFoonph Zeer menigvuldig langs de llollandlche en

Vriefclie (tranden.

21. Srrt. Spinosa. L, Sp» 23, p. s^.^S* Lamarck
o. c. II, p. 120, No. 17. Ellis CoralL p. 20, T.

II, f. b. B. EsPEii Pjlzth. SertuL T. 28. Pallas

No. 6$. Seriulauia Sertcea. De oorter Flora p.

346 , X. Zijdekorallijn , Gedoomd Korallijn, CoralUnc

è soie. Stik Corallina,

Kent, Door verfcheiden zijdeachtige holle draadvormige

vezeltjes hecht het zich aan fteenen en andere voorwer-

pen ; de (leng beftaat uit verfcheiden ineengevlochten

buisjes ; uit dezelve fchietcn verfcheiden lange fijne

takjes , en uit deze wederom nog kleinere , die zich

immer in tweeën verdeden. De blaasjes , die langwer-

pig rond en van boven open zijn, worden door polypen

met acht armen bewoond , en zijn met derzclver (laarten

aan den hoofdpolyp , die het geheel koraal vervult , ge-

hecht. De zelfdandigheid van den polyp is lilachtig, en

betoont zich gevoelig , voor de zamentrekkende of uit-

ftrekkende beweging , die door de jonge poHjpen gemaakt

wordt.

WoonpL Aan het ftrand bij Katwtjk,

22. Sert. Sctacea, L. ^5^. 64, p. 3§56.. Lamarck

o. c. II, p. 129, No. 17. Plumülaria Sctacea, El-

lis CoralL p. 199 No. 16, T. 38, f. 4 en D. Pal-

las , No. 92. Borstelkorallijn. Zeeborstel. CoralUnc

a soye, Sea-Bristles.

Kent, Met de draadvormige worteltjes is het aan

fchelpen of andere voorwerpen gehecht; uit de (lamme-

tjes
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tjes fchieten aan beide zijden lange, fijne, boogswijze

gekromde takjes uit, die door het mikroskoop gezien,

uit leedjes zamengefteld zijn ; uit het bovenlle gedeelte

van deze geledingen komen haarvormige takjes, beurte-

lings het eene om het andere, even zoo geleed, en met

tandjes als bekertjes voorzien , voort , in welke de poly-

pen zich onthouden 3 de blaasjes hebben de gedaante van

eene olijf, welke, wanneer de daarin wonende polyp zich

zich zamentrekt, zich van boven getand vertoonen. Het

bereikt eene hoogte van anderhalven duim.

WoonpL In de Zeeuwfche ftroomen.

03. Sert. Polyzonias, L. Sp, 25, p. 3856. La*

MARCK o. c. Il, p. 117, No. 7. Ellis CoralL p. 5,
No. 3, T. 2, f. a. A. b. B. Esper Pflzth, SertuK

T. 6. Pallas No. 76. Sert. Ericoldes» Heikoral-

lijn. Corallinc è grandes dentelures, Great tooth

Coralline,

Kent. Het verfpreidt zich wortelachtig over fchelp-

dieren en verfcheiden foorten van zeeplanten , het itam-

metje is dun, weinig getakt en tusfchen de tandjes als

eene fchroef gedraaid. Deze gelijken naar eene kan en

zijn beurtelings om het (lammetje geplaatst. De geheele

masfa van dit koraal wordt door éénen polyp bewoond ,

van welken ieder tandje een gedeelte bevat; uit deszelfs

opening flrekt hij zijne zeer fijne armen uit, die de ge-

daante hebben van een bosje haren. De blaasjes zijn

gerimpeld, als met banden omgeven en eenigzins eirond

doch loopen naar onderen fpits toe ; het wordt omtrent

één duim hoog.

N 2 WoonpL
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WoonpL Aan het ftrand van de Noord-Zee op

fchelpdieren.

24. Sert. Lichenastrum. L, 3p, 27 , p. 3857.

Lamarck o, c. II, p. 139, No. 15. Cellarïa Loti-

chitis, EspER Pflzth. ScrtuL T. 35. Ellis Corall,

p. II, No. 10, T. 6. \y^ GORTER Flora p. 346 Y.

Kloskorallijn, Zeeleverkriiid. Scolopendre ou Polype

de mer, Sea Spleemvort or Polypody»

Kent. De ftam regtflandig, en horenachtig geleed

,

en heeft twee rijen regte , holle eenigzins als platge-

drukte tegen over elkander flaande takken , op ieder van

welke twee rijen tandjes tegen over elkander (laan, die

ian hunne toppen geopend zijn. De blaasjes zijn eirond

,

doorfchijnend en als met een plat dekfeltje gefloten.

WoonpL Aan het ftrand langs de Noord-Zee^ bij

Katwijk^ op het knobbelachtig wier. (^Fucus nodo-

sus L.)

J25. Sert. Fastigiata» L, Sp, 32 , p. 3858. La-

MARCK o. c. Il, p. 140, No. 21. Cellarïa Plufnosa,

Ellis Corall, p. 33 , No. i , T. 19. Id. in Philo-^

foph Transact» XLVIIT. P. i, p. 115 en Uitgezochte

Verh» l , bl. 21 , pi. x , f. 2. Pallas No. 24, pi. 3,

f. 3 , B. Cellularia Pltimosa. Donskorallijn , Zacht-

gevederd Korallijn. Coralline a diivet. Soft-feathered

Coralline*

Kent, Jong zijnde heeft het flechts naakte (lammen

zonder dons en gefloten cellen, doch tot zijn volkomen

wasdom gekomen , fchieten er takjes uit met vederachtig

dons
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dons beldeed en boven elkander geplaatst. Door het

niikroskoop gezien , komen deze takjes voor , als in

tweeen verdeeld en zamengelleld uit twee. rijen halfrol-

ronde cellen , ieder aan zijn boveneind met een uitfteken^

de fcherpe punt en een zwart vlekje in het midden , zijn-

de het overblijliel van den daarin geflorven Polyp, D^

fchelpachtige ligchamen door ellis opgemerkt , fchijnea

volgens PALLAS 1. c. en houttuin ï D. 27 St. bl. 584

voor werktuigen van den polyp tot de zaadmaking gC"

fchikt, te moeten gehouden worden.

Woofip^. Aan de HoUandfche flranden langs de

26. Sert. Avicularla, L. Sp, 33, p. 3859. La-

MAUCK o. c. Il, p. 141, No. 23. Cellaria Avicula-

ria, Ellis CcralL p, 36, T. 20, a. A. Pallas No,

'26
, pi. 3 , f. 5. A. Vogelkop Korallijn, CoralUnc ^

tête d^oiscau, Birds-head CarallinQ.

Kent, Het verheft zich door vereeniging van zeer

fijne wortelbuisjes tot een ftammetje, uit hetwelk vele

takjes voortkomen , die uit gelede half rolronde cellen

,

naar eenen vogelkop gelijkende, beftaan. De kleine

fchelpachtige bolletjes , hebben nagenoeg dezelfde gedaantQ

als die van de voorgaande foort. liet is breekbaar ge-»

lijk glas , en wordt van een' halven tot anderhalven

duim hoog, de kleur is aschgraauw.

WüonpL In de Noordzee , aan de Ilollandfche kust

,

is dezelve niet zeldzaam.

27. Sert. Scruposa, L, Sp, 35 , p. 3859, La^

^lARCK o, c. p. 141, No. 25. Cellaria Scruposa,

N 3 U^



198 NAAMLIJST der WORMEN,

Ellis CoralL p. 38 , No. 4 , T. 20 , f. c. C. Es-

per Pflzth. Sert. T. 15. Pallas No, 30. Steenko-

rallijn. Steenachtig kruipend Korallijn. CoraUine pier*

reuse rampante, Crceping ftony CoralUne,

Kent. Het dunne, platte, gelede flammetje, kruipt

met zijne haarfijne worteltjes over het breed gebladerd

Horenwier, QFlustra foUacea^ ; de celletjes , die door

eenen twaalfarmigen polypus bewoond worden, zijn hoe-

kig met een uitflekend tandje , de opening der mondjes

zijn naar den ftam gekeerd; het fchiet veel haarfijne tak-

jes uit , die zich in hunne lengte over het voorwerp ,

waarop het kruipt vasthechten. Het is (teenachtig van

ftof en bleekgeel van kleur.

TVoonpL In de Noordzee^

128. Sert. Heptans, L, Sp. 36, p. 3860. La-

MARCK o, c. p. 141 , No. 24. Cellaria Reptans.

Elus CoralL p. 37, No. 3, T. 20, b. B. Esper

Pflzth» SertuU T. 17. Pallas No, 31. Kruipkoral-

jijn, Coralli?2e rampante, Creeping CoralUne,

Kent, Het hecht zich aan het breedgebladerd Horen-

wier (^Flustra foUacea) niet flechts door zijne wortel-

achtige buisjes , maar ook door de uitfpruitfels uit de

takjes voortkomende. De takjes verdeelen zich in twee

armen , en de zich daaraan bevindende cellen gelijken naar

eenen omgekeerden kegel , die aan het einde eene ronde

opening heeft en met dorentjes bezet is. De zwarte

flippen, die aan dezelve gevonden worden, zijn de over-

blijffels van doode polypen , aan fommige vindt men ook

de fchelpaclitige bolletjes , gelijk aan die van de voor-!-

gaan-
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gaande foorten. Het bereikt de hoogte van drievierde

van een' duim. Het is iteeuJiJ^htig van zelfilaiidiglieid eil

graanw van kleur.

WwnpL fn de Noordzee.

J19. Sert. Eburnca, L. Sp. 39 , p. 386 r. La*

MARCK o. c. p. 138, No. 13. Cellaria Ebitmea»

Ellis CoralL p. 39, No, 6, T, 21, f. a. A. EsPEa

Pflzih. Scrt, T. 18. Pallas No. 33. De corteh

p. 347. Z. Ivoorkorallijn , kuifachtig Ivoorkorallijn.

Cora lilne d toufe , couleur d^lvore^ Tufted Ivory Co-

rallint.

Kent. Het is door kleine bolletjes , die in hun mid-

den eene opening hebben , uit welke zeer fijne buisjes

voortkomen , aan andere voorwerpen gehecht. De

büi.sjes hebben takjes met eene dubbele rij pijpaeh-

tige celletjes zijdelings zamen gevoegd , doch aan het

boveneinde van elkander afwijkende. De iiolle zeer bro-

ze blaasjes , fchieten langs de zijden der takjes uit , zijn

met kleine zwarte (lippen geteekend , en worden door

polypen bewoond. De kleur is wit, Jlet wordt eea

duim hoog.

Woonpl, Aan het llrand van de Noordzee bij Katwijk^

CCCXLIX. DE ARMPOLYP. {HTDUJ.^

Geflachts-kent, Het lijf langwerpig lijnvormig of 'm

de gedaante van een' kegel, lilachtig en doorfchynend

;

de mond ligt aan het eind en is met draadvorraige armen

omzet.

I. Hyd. Firidis, L. Sp. i , p. 3869. Lamarci^

N 4 o, c.
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o. c. II, p. 60, No. I. Trembley Polypes, p. 8,

22 en 69, T. I, f. I. RosEL III D., a St. , p. 484,

T. 88 en 89, Baker an Atumpt. Natural History

of the Polype Lond, 1743, P« ip 5 Pallas No. 3.

De groene Armpolyp. Le Polype vcrd. Der grune

Armpolypus.

Kent. De gedaante van het lijf is door de gedurige

veranderingen , die het dier daaraan geeft , moeijelijl^ te

bepalen \ het is van 2 lijnen tot drie vierde van een*

duim lang , zeer fmal ; omtrent het midden dikst ; naar

voren en achtereii dunner en langs de zijdep helder ge-

zoomd. Het getal der armen (die tevens tot voeten

dienen) is onbepaald, fomtijds vindt men er 5, 8 of 10, zij

zijn korter en veel dunner dan het lijf, door intrekking

verbreeden zij , zijn fmal gezoomd en veranderen mede

in vele gedaanten. Er botten Hechts weinig jongen uit

het lijf, dat even gelijk de armen fraai groen is.

Woonph Aan verfcheiden plaatfen in Nederland, doch

altijd in helder (taande wateren.

2. Hyd. filSCa, L. Sp, 2 , p. 3870. Lamarck

o. c. II , p. 60 , No. 3, Trembley o. 1. p. 22 et

70 , T. I , f. 3 et 4. RosEL III D. , 2 St. , p. 459

,

T. 84—87. Baker o. 1. p. 17. Pallas No. i , PI,

1 , f. 2. Hydra Vulgaris. Hydra Ohgactis. De

bruine lanj^gearmde Polyp. Der braune Polyp mit

hörnerformigen armen.

Kent, Ook bij dezen is de gedaante van het lijf zeer

verfchillcnd gewijzigd, doch wanneer hij hetzelve, gelijk

ook de armen het langst uitftrekt, vertoont zich de

kop
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kop rond en heeft van boven een ingedrukt ftipje, dat

den mond uitmaakt; rondom den kop bevinden zich op

3ijn meest 8 of 9 armen , die uit heldere digt aan elkan-

der gevoegde korrels bedaan en zeer lang uitgeftrekt

kunnen worden ; ter plaatfe , waar zij uit den kop voort-

komen zijn zij het dikst, nemende allengs in dikte af, tot

zij als een draad van het fijnfte fpinrag ten einde loopen.

Het fmalle lijf, wordt uit het dikker middendeel, naar

voren en achteren eenigermate dunner, doch ter laatfter

plaats verdunt het nog aanmerkelijk en blijft overal even

dun , waarom men dit gedeelte wel den (taart zoude kun-

nen noemen , althans , het maakt een onderfcheidend

kenteeken voor deze foort op. De kleur is kastanje^

bruin.

Woonpl, In zoete heldere ilaande wateren , aan vele

plaatfen in Nederland.

3. Hyd, Grisea. L, Sj). ^ ^ p. 3870. Lamarck

o. c. II, p. 60, No. 2. Trembley, p. 20, 22, et

70, T. I, f. 2. RoselIII D. 2 St. p. 417, T. 78—83.

Baker o. 1. p. 20. Pallas No. 2. De geele Polyp.

Der Orange gelbe. Polyp mit langen hörner-

formigen armen.

Ke/7f^ Velerlei zijn wederom de veranderingen, onder

welke deze voorkomt; rosel vertoont er 15 op

tab. 78. De kop is dik en balvormig, met 6 tot 8

armen omzet , die even als de voorgaande foort korrelig

zamengefteld zijn ; het gele lijf is in het midden dikker

dan aan de beide einden , en loopt van achteren draad-

vormig uit. De gele kleur van denzelven is fomtijds

lichter eji dan weder donkerder,

N 5 Woon^L
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ÏFoonpL In ftaande zoere wateren.

4. Hyd. Pallcns. X. Sp, 4, p. 3871. Lamarck

o. c. II, p. 60, No. 4. RösEL Ui D. 2 St. p. 408 ,

T. 76 en 77» Pallas No. 4. Hydra Attcnuata, De

bleeke Polypus. De dunne Polypiis. Der Strohgel-

be Polyp der füsfen wasfcr mit kurzen hör-

nerfor mi gen armen.

Kent. De kop is rond en met een' witten kring om-

geven , in deszelfs midden bevindt zich de mond als eene

langwerpige opening ; achter den kop zijn de armen ge-

plaatst , die van hun begin tot aan hun einde uit aan

elkander gevoegde bolletjes beftaan , aan den kop dikker

zijn en allengs dunner worden ; doorgaans zijn er vier ,

vijf of zes en maar zeldzaam zeven aanwezig, zij kun-

nen niet langer dan het lijf uitgeflrekt worden. Het lijf

is aan den kop dunner en wordt naar achteren dikker ,

juist het tegengeftelde , dat bij andere hier voor befchre-

ven foorten plaats heeft. De kleur is flroogcel , en

hunne grootfle lengte omtrent drie vierde van een voet.

WoonpU In helder flaande wateren , gedurende het

geheele jaar.

V. ORDE INFUSIEDIEREN. (iNFUSORIA.)

De kleinfte en cenyoudigfie Wormen,

DE BLOEMPOLYP. {BRACHIONUS,)

GcJlachtS'kent» Het lijf zamen^etrokken , de rug met

een fchildje bedekt ; de radertjes haarvormig.

I,
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1. Brach. Urceokiris* L, Sp» i , p. 3872. Idem.

ED. XII, p, 13 19, fp» 12, Vorticella Urceolaris» O,

F. Muller Animalcula infusorla. Havn. 1786, No.

377, tab. 50, f. 15, 21. Pallas Plantdieren door bod-

DAERT, No. 47, Bracht Capsuliflorus, Baker Nuttig

gebruik van het Mikroskoop ^ pi. 12 , f. r-r^io, J. C.

ScHJiFFER Die Armpolypen , T. ï , f. 8 en T. 2 , f,

7—9. Het Kruikdiertje.

Kent. Het lijf is met een zeer doorfchijnend vliesach-

lig fchildje , dat van voren met 6 puntjes uitgefneden is

bedekt. Aan den kop zijn 1 draaijende radertjes ge-

plaatst , in de borst is de beweging van het hart zigt-

baar en deze met het achterlijf onmiddellijk verbonden

,

het geheele lijf is voor uitzetting en zamentrekking vat-

baar; de Haart is lang en eindigt in twee punten.

WoanpL In het zoutwater meertje bij Rockanje , in

het land van Voorne,

Füortt» Baren levende jongen , die uit eironde zakjes ,

aan het achtereinde van het fchildje, in den omtrek van

den ftaart gelegen, voortkomen.

2. Brach. Quadridentatus. L. Sp, 10 , p. 3873»

Muller //ƒ. N^. 378, T. 47, f. 13. et T. 50, f. 22

et 23. Brach Bakert, Baker o. c. p. 309 , T. 12 ,

£, 11^—13. EiCHHORN Naturgefchichte der kleinften

Wasferthiere, f. 23 , T. i , f. 3 und 5, Pallas o.

1» No. 47 , ^. De viertandige Bloempolyp.

Kent, Het zeer doorfchijnend fchildje eindigt van

achteren in twee lange punten ; van voren bevinden zich

in het midden v^tt lange , meer zijdwgarts twee kortere
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en op de hoeken , wederom twee ^ange horentjes of

voelertjes. Uit den kop komen twee armen voort , die

aan de einden met eenen rand van vezeltjes voorzien zijn

en Ibms eene flingerende en Ibms eene rondgaande bewe-

ging maken , waardoor een fnelle droom in het wa-

ter veroorzaakt wordt ; de borst en het lijf maken een

geheel } de (taart eindigt in twee punten.

WoonpL In het meertje bij Rockanje*

Voortt^ Hunne eijeren dragen zij in zakjes achter aan

het lijf; de jongen komen waarfchijnlijk op gelijke wij-

ze, als bij de vorige foort , ten voorfchijn.

Voedf, Trekken zij waarfchijnlijk uit die diertjes, die

hen door de ftrooming van het water, welke zij m^t hun-

ne radertjes veroorzaken , toegevoerd worden.

3. Brach, Patina, L, Sj). 11 , p. 3873, Mul-

ler. Inf, N^. 362 , T. 48 , f. 6— 10. Lamarck.

Histoire Naturelle des Animaux sans vertebres Tom

1^9 P' 35 9 N". 8. EiCHHORN o. c. p. 22, T. 2, f.

2 uTid 4. Herrmann i?n Naturforfcher X[X , St, p.

48 , tab. 2 , f. 10.

Kent,, Het ronde fchildje is doorichijnend ; door het-

zelve ziet men de beweging van het hart , of , wil men

liever, van de maag; aan beide zijden van het lijf, be-

vinden zich eene menigte blaasjes , die wegens hunne

altijddurende beweging moeijelijk te beftemmen zijn ;

uit het midden van het lijf verheffen zich twee buizen
,

aan derzelver boveneind , ieder met een rad voorzien ,

hetwelk eene ronddraaijende of eenige andere bevveging

maakt en daardoor eenen droom in het water voortbrengt

;

a^n het achterlijf bevindt zich eene , als geknotte

daart

»



IN NEDERLAND AANWEZIG. 1105

ftaart , met welken het diertJQ. menigmaal eene zijdeling-

fche beweging maakt , inzonderheid wanneer het zwemt.

fVoonpL In ftaande wateren, iu het eendekroos (/./?/72-

na minor LS) van het begin der lente en des zomers.

Voedf. VVaarfchijnlijk zeer kleine inlecten, die op het

kroos zich bevinden.

Eigenfch, Zij zwemmen zeer fnel.

CCCXLVIil. DE BASTAARDPOLYP.
(iVOKTICELLA,)

GeJIachtS'Kem. Het lijf naakt , zamengedrongen 5 het

vooreinde gezwollen ; de mond met radertjes bezet.

I. Vort. Polypina. X. Sp, 2, p. 3874. Muller.

Inf. No. 356. T. 46 , f. 7—9. Lamarck o. c. II ,

p. 50 , N^. 23. Baster Opiisc. Siibsec, I , p. 33

C37), tab. 3, f. I. A. B. C. Pallas o. 1. N^.

56. EiCHHORN o. c. p. 31, T. 2, K. T. 5. F.

De Thlasp lisbloem. De veranderlijke Bastaardpolyp,

D e r B a u m.

Kent, Voor het ongewapend oog , vertoont het zich

als een wit ftipje , in de gedaante van eene moerbei :

onder het mikroskoop gezien , breidt het zich uit als

een boom , wiens (lam lang , gebogen en doorfchijnend

is ; uit deze komen vele takjes voort , met korte deel-

tjes , aan welke eene menigte klokvormige diertjes

,

wier ingewanden zich in het achterftc gedeelte bevinden ,

gehecht zijn. T)tzQ diertjes hebben eene vrije beweging,

zoodat zij op de minile aanraking zich zamentrekken

,

en wederom tot een ftipje overgaan , doch fpoedig daar-

na op nieuw zich takkig uitbreiden.

Ji'oo?ipL
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IVoonpL In (laande wateren , vooral bij Brusfel aan

de Vorticella pyraria,

Voortt,» VVaarlchijnlijk kleine waterdiercn , die zich

aan de gemelde Vorticella onthouden.

Foedf. Men heeft opgemerkt , dat men het voedfel

door het holle van den (tam kan zien nederdalen.

2. Vort. Anastatica, L, Sp, 3 , p. 3874. Mul-
ler /;?ƒ. N^. 354 , T. 46 5 f. 5. Lamark o. c, II ,

p. 50, N^. 21. De Trospolyp.

Kern, Uit den ftam komen vele takjes voort, welke

zich wederom in eene menigte andere met dooifchijnende

fchiibbetjes bezet verdeelen , aan welke diertjes , in de

gedaante van langwerpig ronde, van voren fchuins afge-

fneden bekertjes , gehecht zijn.

WoonpL Op verfcheiden langs den grond der zee

groijende planten j ook volgens brady in de wateren bij

Brusfel.

Voortt» Zij telen zeer fterk voort, zoodat Hechts

weinige, binnen 5—6 weken zich zeer talrijk vermenig-

vuldigen.

3. Vort. Pyraria, L, Sp, 5 , p. 3875. Muller

Inf, N^. 353 , T. 46 , f. 1—4. Lamark o. c. II ,

p. 50 , N^. 20. Pallas o. 1. Ne. S9' Rosel III ,

2 St. , p. ss^ 9
1'« 98 ? L I en 2 , d. e. De peerach-

tige Bastaardpolyp.

Kent. Hij beftaat uit een ftammetje , uit hetwelk als

een bos , dunne takjes voortkomen, deze hebben weder-

om nog kleinere deeltjes , aan welke de diertjes als peer-

vormige ligchamen vastzitten ; dezelve zijn geelachtig,

van
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van achteren doorichijnend , naar voren zicli allengs verdik-

kende en aldaar met 4 haarvormige vezeltjes, die in eene

geftadige beweging zijn, bezet. De peervormige diertjes

van hunne deeltjes losgemaakt zijnde , zwemmen in eenen

druppel water , als in eenen oceaan , met de grootfte

fnelheid rond.

4. Vort. Operculata. L,
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Woonpl. In het voorjaar en in den herfst aan de

waterluizen»

5. Vort. Convallaria. L. Sp, ii, p. 3877. Mul-

l,ER Inf. No* 344, T. 44, f. 16. Lamarck o. c. II,

p. 49, No. 13. Pallas o. c. No. 54 , T. 4 , f. 8.

RosEL III 5 D. , 2 St. , p. 548 , T. 97. Baker o. c.

P* 339? i- 13» f» I9 ^' ^« ^^^^ klokdiertje 5 de klok-

polyp.

Kent. Voor het bloote oog is het eene naauwelijks

zigtbare flip. Door het mikroskoop vertoont het zich

als een klokje, met eenen hollen bodem, welks ronde

opening of mond, van boven een' fclierpen rand heeft.

De twee haarvormige vezeltjes , die zich binnen denzel-

ven bevinden, zijn flechts zelden zigtbaar. De diertjes

zdvQ zijn aan een enkel borltelig deeltje vast , hetwelk

zij in de gedaante van eene fchroef kunnen verkorten.

WoonpL In zout, gelijk ook in vuil Hinkend water,

zoo wel aan levende als levenlooze voorwerpen.

6. Vort. Socialis, L, Sp, 31 , p. 3880. Muller

ƒ«ƒ. No. 331 , T. 43 , f. 13— 15* Lamarck o. c. II ,

p. 47, No. 2. Pallas o. 1. No. 53. Rosel III D.

,

ü St. T. 94, f. I—-6 en T. 95 en 96. De gezellige

Bastaardpolyp, Der Stern-polyp.

Kent, Kop , lijf en flaart maken een geheel , dat hel-

der doorfchijnend , witachtig is en als uit zamengevoeg-

de korrels van ongelijke grootte beftaat. De kop is

kort , breed en heeft eenen wijden mond , die het diertje

op velerlei wijzen verandert ; het maakt met denzelven

eenen wervelflroom in het water, door welke het allerlei

ve-
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vezeltjes en diertjes , naar den mond doet vlocijen. Het

lijf , dat het dikfte gedeelte uitmaakt , beihat uit twee

op elkander gevoegde rondachtige deelen ^ de ftaart is

het langfte en wordt naar het einde allengs dunner; met

denzelven hechten zij zich , hetzij door middel van een

fpinfel , of wel door eene foort van (lijm aan elkander ,

wanneer zij zich te zamen als eene klont vertoonen , die

allerlei bewegingen maakt.

Woonpl. Meest in den herfst aan de wortelen van het

eendekroos. Zij komen vooral veel voor in de vaart van

Delft naar Maasfluis,

Voorn. De jonge komen als botten in de gedaante

van trechters of trompetten aan de ouden levend voort

en fcheiden zich als zwermen van dezelve af, doch voe-

gen zich ras op de wijze der ouden te zamen en worden

dezelven in twee dagen volkomen gelijk.

7. Vort. Stentorea, L, Sp, 32 , p. 3880. Mul-

ler Inf, No. 330, T. 43 , f. 6— 12. Lamark o. c.

II, p. 47, No. I. Pallas o. 1. No. 52, pi. IV, f.

7. Baker o. c. p. 429, T. 13, f. i, F. en G. Rosel

Ins. III D., 2 St. , p. 545, T. 94^ f- 7 en 8. Het

Trechterdiertje. Das Trompeten-thier.

r Kent. Wit, doorfchijnend , de trechterachtige buis

lang; de rand van deszelfs wijde opening, die den kop

uitmaakt , is met fijne vezeldraadjes omzet, en fomtijds

aan eene zijde ingefneden; door het lijf loopt, tiisfchen

eenige kleine deelen , een draadvormige doorfchijnen-

de vezel , die tot den grond doorgaat. Het kan zich

tot eene aanmerkelijke lengte uitrekken en met zijnen

O Jan-
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langen flaart en uirgezetten kop zeer fnel bewegen tn

zwemmen. Er is ook eene groene verfcheidenheid.

WoonpL In het meer te Rockanje*

8. Vort. Furcata. X. Sp. 35, p. 3881. Muller

Inf, No. 326. EiCHHORN o. c. p. 33, T. 2, f. L.

Spallanzani Opusc, de Physiquell^ p. 329, T. 44 ït 6.

Kent, Het lijf rolrondachtig , en 200 doorfchijnend

,

dat men deszelfs inwendige deelen duidelijk zien kan

;

de kop is met vezeltjes bezet, die als een kamrad uit-

maken, hetwelk zich aanhoudend als ronddraaijend be-

weegt; de (laart is tweedeelig, aan de einden buiten-

waarts omgebogen en half 5:00 lang als het lijf.

WoonpL fn het mos in (taande wateren.

9. Vort. Rotatoria, Z. Sp, 41 , p. 3882* Mul-

ler ƒ/;ƒ. No. 325, T. 42, fé 11—16. Lamarck o.

c. II , p. 39 , No* 9. Pallas o. 1. No* 50. Baker

t), C. p. 276, T. II. EiCHHORN p. 28, T. 2 , f. A.

B. C. D* E. Het Raderdierrje. Der Radinaeher.

Kent. Daar dit diertje zich in zoo vele gedaanten

vertoont , valt het eenigzins moeijelijk eenc goede be-

fchrijving van hetzelve te geven* Wij zullen evenwel

trachten het eenigerraate duidelijk voor te (lellen, waar-

toe zijn meest gevormde itaat ons het gefchiktst voor-

komt. De kop is dik; van voren vertoonen zich buiten

denzelven een paar ronde ligchamen, rondom met op-

ftaande tanden bezet, naar raderen gelijkende, die zijde-

lings over deszelfs breedte zich uitftrekken , en fchijnen

met eene zeer groote fnelheid rond te draaijen, waardoori*

in



IN NEDERLAND AANWEZ:rG. su

in het water een ftroom gevormd word , die vele dier-

tjes en deeltjes van ftofFen naar den mond voert. Door

middel van eenen kring , die men hals zoude kunnen

noemen , is de kop met de borst vereenigd. Aan dezen

bevindt zich eenen horen , alleen zigtbaar , wanneer het

het dier zich op de zijde of op den rug draait; in de

borst bevindt zich het hart, kenbaar aan zijne uitzetting^

en zamentrekking 5 terwijl het zich ook op eene zeer re-

gelmatige wijze opent en fluit, in welke laatfl:e gedaante

het zich kringrondachtig vertoont; deszelfs bewegingen

deelen zich mede aan alle de inwendige deelen van de

borst; daar op denzelfden tijd door het geheele dier ,

zamentrekking en uitzetting plaats vinden , zoo het

fchijnt met die van het hart overeenkomende (*). On-

middellijk achter de borst, wordt wederom eene krings*

wijze afdeeling gevonden, dienende, om den ingang van

den buik te verwijden of te vernaauwen. De buik zelf,

maakt het grootlte gedeelte van het diertje uit ; hij be-

vat de maag en darmen , deze zijn , wanneer het diertje

gevoed is^ donkerbloedrood , fl:rekken zich door den

geheelen buik tot in den Haart uit , en vertoonen de

wormswijze beweging van denzelven. Achter den buik

bevindt zich een gewricht , alwaar de flaart een' aanvang

neemt ; deze beftaat uit 3 leden en wordt van den buik

af naar het einde, allengs fmaller en kan verlengden ver-

kort worden; aan de punt bevinden zich 2—4 fomtijds

6 door-

(*) Prof. BLUMENBACH meent, dat het donkere ligchaam in he%

voorüjf (de borst) van dit dier, niet het hiart, maar een wefktuig Is

tot het voedingskanaal behoorende. Zie liandhuch 4er Ffrghi*
tbfnde Anatomie ^ s,jle Ausgahe, f. «45,

O 2
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6 doorfchijnende haakjes , waarmede het dier zich aart

allerlei voorwerpen vasthecht.

lPoo7ipl, In looden gooten langs de daken, op platten

en ook in ftaande wateren.

Eigenfch. Na dat zij met het gootvuil , in hetwelk zij

zich bevinden , droog geworden zijn , komen zij , of-

fchoon die verdrooging langer dan een jaar geduurd heb-

be , bij opgieting van regenwater w^edcrom in het leven.

10. X^oRT. Cratsgaria, L. Sp. 6, p. 3882. MuL-

LEk Inf, No. 309, Ti 38, f. 18. Labiarck o. c. II,

p. 53 , meent , dat deze misfchien tot het genus Tuhlco-

laria zoude kutinen bchooren. Pallas o. 1. No. 58 ,

T. 4 f. 10. Baker o. c. p. 357 , T. 13, f. 15. Ro-

SBL Ini, III D. , 2 St. p. 554 , T. 98 , f. 2 , a. a. en

f. 3. Het Moerbezie Iniect.

Kenti Het eenigzins bolronde geelachtig witte lijf,

heeft van boven eene opening en is aldaar met twee te-

gen over elkander flaande haarvormige naar buiten uit-

rekende , intrekbare vezeltjes voorzien ; de opening , die

misfchien de mond is , kan het naauwer toetrekken en

zelfs geheel fluiten; bij de wederopening ontltaat er een

maalfl:room in het water, op gelijke wijze als bij andere

foorten in dit geflacht ; zij leven bij zamenhooping in de

gedaante eener moerbei aan eenen gemeenen fl;eel , die in

eene menigte kleinere verdeeld is, aan ieder van welke

zich een diertje bevindt.

IVoonpL In April vindt men ze reeds in ftaande wa-

teren en poelen , inzonderheid aan de watervloo*

TRI-
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TRÏCHODA. (THJCHODJ.)

Ge/JachtS'Ken£, Het lijf doorfclujnend , zddzaanj

kantharig ; de (laar; rpet iwee Iclierpe puntjes , of ge*

VQrkt, -—

r

1. Trich. Anas^ Z. Sp, 3, p. 3884, Muller

/«ƒ. No. 212, T. 27 , f. 14, 15. De EendachtigQ

Trichoda.

yr^/z/. Het lijf glad,^ vijfmaal langer dan het breed

is, de donkere klontjes, uit welke het zamengefteld is,

liggen onder elkander als verward ; de uitftrekbare hals

heeft aan deszelfs punt eenige weinige ^Is doorfcliijnend

glin flerende haartjes.

ïVoonpl. In h^^Ider water.

Voedf, Waarichijnlijk Vv^aterinfecten,

2. TuïCH. Lqriis. X. Sp. 4, p, 38R4, Muller.

)'«ƒ. No, 241 , T. 31 , ï, $ ^ d^^^ EiCHHORN o, c,

P» 35, T, 2 , f. R? liERMANN im, NaturfXX^ p,

170, T. 2, f. 61. De Meeuwg^lijkeiide Trichoda.

' Kent, De kop , de hals en het lijf zijn zonder eeni-

ge infnijdingen of afdeelingen , alleen is de kop een wei-

nig breeder 5 de hals is naakt en doorfchijnende , het lijf

is met zeer fijne haartjes bezet en eindigt in eenen twee-

deeligen ftaart , die het diertje naar willelveur yereenigt. of

fchuins van elkander uitftrekt,

IVoonpL In heldere zuivere wateren,

Eigenfch, Het zvvernt langzaam , en meestal op cene

zijde als ip eenen halven cirkel gebogen,

3. Trich. Pubes, L. Sp, 8 , p. 3885, Mitller,

O 3 ^ In/.

^
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Inf, No. 189, T. 24, f. 16—18. Id. Vermium* I,

pars, I, No. 96. Lamarck o. c. I , p. 440, No* 38.

De ruige Trichoda.

Kent* Het lijf langwerpig rond ; aan de bovenzijde

van achteren bultig en zwart gevlekt; aan het dunne ge-

deelte plat , fomtijds voor een oogenbiik als gevouwen^

van onderen fchijnt het eenigzins bol , immers wanneer

het zich beweegt ; van voren is het Homp en met zeer

korte haartjes bezet.

WoonpL In December, in verfcheiden flooten met

eendekroos.

4. Trich. Urnuia. X. Sp. 16, p, 3886. Mul-

ler Inf, No. 181 , T. 24, f. I , 2. Id. Fermiti?n I

1 No. 88. Lamarck o. c. I , p. 439 , No. 31. De
kruikachtige Trichoda.

Kent. In de gedaante gelijkt het den bastaard polyp ,

maar het is glad , en de glinfterende haartjes van voren

,

maken geen giering in het water. Het lijf is doorfchij-

nend , van achteren rondachtig (lomp , in het midden

het breedst en van voren als afgeknot; van binnen is

het met klontjes en zwartachtige blaasjes gevuld.

Woonpl, In wateren, waarin het kroos groeit.

Eigenfch. Het beweegt zich langzaam.

5. Trich. Trigona, L, Sp, 23, p. 3887. Mul-

ler Inf, No. 166, T. XXII, f. 20, 21. Leucophra

Trigona Jd. Vermium I , i , No. 83. Trich. Trig.

Lamarck o. c. I , p. 437 , No. 19. De driehoekige

Trichoda*

Kent.
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Kcni, Het lijf driehoekig ^ van boven ep van onderen

eenigermate bol , geelachtig , met doorfchijnende blaas.^

jes van ongelijke grootte gevuld, en aan de vborzij^^

de met zeer kortje haarfjes , die zieh fnel bewegen ,

voorzien.

tVoonpL Onder het kroos in zoet water,

Ei^cnfch, Het beweegt zich langzaam en waggelend,

6. Trich. Bomba, L,, Sp. 30, p. 3888, Muller.

ƒ«ƒ. No. 179, T. 23, f. i7rrr2o. Id, Vcrmlum I, i,

No. 7Ó, lyAMARCK o, cl, p, 439 , No. 29,

Kent, Het lijf doorfchijnend , dik en als met geelach^

tige vezeltjes gevuld ; de gedaante , in welke het voorkomt ^

is dikwijls zeer verfchillende, zijnde dan eens bijna kloot^

rond , dan weder peerachtig , foms riiervormig , of einde^

lijk als een flakhorep.

IVoonpL In het kroos in (taande wateren en moe»

rasfen.

7. Trich. Granata. L, Sp, 31, p. 3888. Mul*

LER Inf. No. 174 , T. 23, f, 65 7. Id. Fermium' I,

I , No. yS' Lamarck o. c, J, p. 438 , No, 25, De
Granaatachtige Trichqda.

Kent, Klootrnnd , het midden pndoorfchijnend , de

rand of met korte haartjes bezet, ofwel, ziet men alleen^ ^

een bosje langer haartjes hfer of daar aaq den r^nd uit^

komen,

WoonpL lp zoete wateren , di§ dil; met kroos be«

dekt zijn.

8. Tr|Ch, Cameta, L. Sp, 3a, p. 3888» Mullkr
O 4 Inf,
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Inf. No. 173 5 T. 23, f. 4, 5. Id. Vermium 1,1,
No. 74. Lamarck o. c. I

, p. 438 , No. 24. De

Komeet.

Kent, Het lijf kogelrond , doorfchijnend , en mede

met doorfchijnende bolletjes gevuld, voor aan den rand

met lange haartjes bezet, van achteren hangen aan het-

zelve één en fomtijds twee bolletjes.

WoonpL In den herfst in zeer helder water.

9. Trich. Grandinella. L. Sp, 33, p. 3889. Muw
LER Inf. No. 172, T. 23, f. I—3. Id. Vermium I,

I , No. 73. Lamarck o. c. I , p. 438, No. 23. De

hagelachtige Trichoda.

Kent. Het lijf gelijkt een klein doorfchijnend bolle-

tje , naauwelijks kan men in hetzelve iets gewaar wor-

den ; aan de oppervlakte van den rand komen 2 , 3

of meer haartjes ten voorfchijn , die als in twee bosjes

zamengevoegd of langs geheel den rand verfpreid , zich

vertoonen.

IVoonpL In helder water.

STAARTDIERTJE. QCERCARIJ,)

GeflachtS'hent, Zeer klein , niet dan door het mi~

kroskoop zigtbaar , doorfchijnende , lilachtig , geflaart.

I. Cerc. Cycliditim. L, Sp. 3, p. 3891. Muller

Inf, No. 142, T. 2Q, f. 2. Id. Vermium I, i , No.

61, Lamarck o. c. I, p. 446, No. 9. Het fchijfach-

tig Staartdiertje.

Kent. Eirondachtig , glad, vliezig, doorfchijnend,

van
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van binnen met doorfchijnende blaasjes , gevuld ; de

kleine fpitfe Haart is niet aan den rand gehecht , maar

<?nder denzelven als verborgen.

WoonpL Menigvuldig in helder water.

Eigenfch, 7J^ maken eene waggelende flingerende be-

weging.

2. Cerc. Tripus. L* Sp. 4, p. 3892. Muller

Inf. No. 142, T. 19, f. 22. Lamarck o. c. I, p,

446, No. 7, Het prievoetachtig S taartdiertje.

Kenj^, Het lijf plat , driehoekig en doorfchijnend ;

twee armen aan de beide zijden van den voorrand

voortkomende , keeren zich in eene gebogene rigting

achterwaarts langs het lijf; de ftaait is lang en regt,

IVoojipL In zoute wateren.

Eigenfch, Hunne langzame beweging gcfchiedt door

middel van haartjes , die van onderen verborgen zijn

,

terwijl, noch de armen noch de (taart bij het zwemmen
bewogen worden.

3. Cerc. Lemna, L, Sp. 5, p. 3892, Muller
Inf. No. 127 5 T. 18, f. 8—tI2. Id. Vermiurn I, i,

No. 60. Lamarck o. c. I , p. 445 , No. 4, Het

kroosachtig Staartdiertje.

Kent. Het lijf is zeer vatbaar voor zamentrekking

;

van daar dat het genoegzaam in een en hetzelfde tijdftip

van gedaante verandert , hetzij peervormig, driehoekig,

niervormig, langwerpig, enz. de ilaart is dik, rolrond

en geringd.

Woonpï. In moeras fen.

- Eigenfch. Het beweegt zich langzaam,

O 5 2:ak-
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ZAKDIERTJE. (BURSJRIA.)

GeJlachtS'hnt, Het lijf is allereenvoudigst , vliezig

,

hol, zich als ee|i' zak vertooiiende.

1. BuRS. Hirundindla, L, Sp, 3893. Muller

Inf, No. 121, T. 17, f. 9—12. Id. VermiumX^ No.

55. Lamarck o. c, J , p. 431 , No. 5. Het zvvaluw-

^phtig ;5Jll^diertje,

Kent. Onzigtbaar voor het bloote oog, door het

mikroskoop ontdekt men een vliezig doorfchijnend lig-

chaam , dat in zijn midden hol is , en aan beide zijden

een aanhangfel heeft , dat zich bijna als een vleugel ver-

toont; ingewanden kan men er niet in befpeuren.

Woonph Ip Julij en Augustus onder het kroos , in-

zonderheid in wateren , die door boomen overfchaduwd

zyii.

Eigenfch, Het heeft ^e^e langzame wentelende be--

weging.

2, BuRS. Truncatella, Jj. Sp, a , p. 3893. Mul-

ler Inf, No. 119, T. 17, f. 1—4, Id. V&rmium I»

1 , No. 54. Lamarck o. c. I , p. 431 , No. \, \\^%

verminkt Zakdiertje.

Kcnt^ Het lijf omtrent een halve lijn lang, eirond ,

\vitachtig , bij de opening aan het boveneind breed ei^f

als fchuins afgefneden, van de opening, loopt eene fleuf

naar beneden , bij de meesten bevinden zich onder aan

den grond van den zak 3 tot 5 ronde , rosfe eitjes,

Woonpl, In den herfst veel \ïi dpor boomgewas, over-

f fch^^
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ichaduwde flooten , inzonderheid daar beukenbladeren in

rotten.

Eigenfch^ Zij zwemmen draaijende van de regter naar

de linkerzijde of willekeurig van de linker naar de reg*

terzijde.

HET HOEKDÏERTJE, {GONIUM,^

Qejlachts-kent. Het lijf is kort, vliezig, plat, ge«

noegzaam als zonder dikte , hoekig in zijn omtrek

,

zij beliooren tot de eenvoudiglte platte infufjediertjes,

i. GoN. Pulvinatum. L, Sp, 4, p, 3894. Mul-

ler Inf, No. 115, T. 16, f, 12— 15. Id. VermiuTïh

I, I, No. 51. Lamarck o, c. I, p. 423, No. 2.

Het kusfenachtig Hoekdiertje,

Kent^ Het lijf is vierkant , plat , fomtiids door twee

of drie groefj es , in drie of vier deelen verdeeld.

JFoonpL In den mest.

Eigenfch. Gewoonlijk bewegen zij zicli van eene»

fcherpen hoek op eene langzaam fungerende wijze.

2. GoN. Pectorale. L. Sp, 5, p. 3894. Muller

Inf, No. 114, T. 16, f. 9

—

II. Id. Vennium I, i ,

No. 50. Lamauck o. e. 1 , p. 423, No. i. Pelis-

soN in de Befchdftigungen der Berlin gejellfch. Natura

for. frcunde. I. B. f. 339.

Kent, Het beflaat uit 16 bolletjes, van welke vier

in het midden een vierkant uitmaken , en rondom , welke

de overige , doch niet zeer regelmatig geplaatst zijn ,

evenwel in diervoege , dat alk 16 te zamen bijna een*

vierhoek uitmaken; en door een geelachtig vlies, met

elkan-
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elkander verbonden zijn. Niet altijd bepaalt zich het

getal bolletjes tot i6, daar men er ook foms flechts 5 of

16 en meer aantreft ; voor het ongtwapend oog zijn zij oq-

isigtbaar.

fVoonpl, In funij in helder water.

Eigenfch, Dit vierkantig zamenftel beweegt zich

dan eens vlak , dan regt op en neder , of wel in een©

fchuinfcjie rigting.

IvOLPODA, (iKOLPOJOA.;)

QeJlachtS'kent. Het lijf zeer klein , allereenvoudigst

,

plat, doorfchijnend , lang, gedraaid en onregelmatig.

• I. KoLP. Mdcagris, i. Sp, 2, p. 2894. Muller
//?ƒ. No. 106, T. 14, f. 1-^6, T. 15, f. 1-^5. Id.

VtTtniiwi I, I, No, 49. Lamarpk o, c» 1, p, 430,

No. 9. Pe Kalkoenvorm ige Kolpode*

Kent, Het vliezige fijn geplooid lijf kan -zich uit-

:éetten , en in verfcheidenerlei bogteh zamentrekken

,

zoodat het in eenen hetzelfde tijdftip verfchillende ge-

daanten aanneemt , van welke de meest gewone is , dat

het aan het eene einde breed en aaq het andere fmal uitr

loopt, met eene omgebogene punt,

WoonpL In wateren met eendekroos overdekt \ doch

komt zeldzaam voor.

2. KoLP. Rostrum, L, Sp^ 5, p. 3895, Muller

ƒ«ƒ. No. 100, T. 13, f. 7, 8. Id. Vermium I, i ,

No. 46. Lamarck o. e. 1, p. 429, No, 3. De fnult-

achtige Kolpoda.

Kent, Het lijf lang , van voren gedraaid als een*

pun-
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puntige haak , van achteren ftomp , en gevuld jnet

jjwartachtige bolletjes.

Woonpl, Onder het kroos in zoetwater.

Eigcnfch, Hunne beweging is langzaam , ongelijkma-

tig, en fungerende.

3. KoLP. Lamdia Z. Sp. 6 , p. 3895. Muller.

/«ƒ. No. 98, T. 13, f. 1^5. Id. Vermiuml. i, No.

45. Lamarck o* c. I, p. 429, No. I. De fciiilferige

Kolpoda.

Kent. Het lijf lang , fmal , perkamentachtig , door-

fchijnend, in de lengte loopt over het midden eene ftreep

of vouw.

WoonpL In zuiver water, doch komt (lechts zeld-

zaam voor.

Eigenfch. Zi] hebben eene wankelende beweging.

I HET LANGWERPIG of PANTOFFELDIERTJE.

iPARAMECIUM.)

GeJIachtS'kent. Het lijf langwerpig, eenvoudig,

doorfchijnend , eri als platgedrukt. Voor het bloote oog

onzigtbaar.

lé Param. Hinrio, X. Sp, i, p. 3895. Muller //?/.

No. 264. Kerona. Histrio. T. 33, f. 3, 4. Vermium

1,1, No. 44. Paramecium Histrio. is door muller

in zijne later uitgegevene Animale infus. in zijn nieuw

geflacht Kerona overgebragt. Lamarck o. c. I , p.

443 , No. 3. Kerona histrio. Het Egelachtig Pantof-

i*eldicrtje.

Kent,
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Kent, Langwerpig eirond , van voren vier of vijf in

beftendige beweging zijnde, zwarte Hippen, en aan den

voorrand met haartjes bezet , van achteren bevindt zich

in de lengte een vingelijkend uitfteekfel.

WoonpL In rivieren en (taande wateren onder de

Flap. {Conferva^j

Eigenfch. Hunne beweging is ftootende en als telkens

terug trekkende.

2. Param. Aurelia. L' ^p, 2, p. 3B95. Muller

Jr?f» No. 93. T. 12 , f. I 14. 1d. Fermium 1 , i ,

No. 43. Lamarck o. c. I, p. 427, No. i. Heumann

tm Naturforfcher ^ XX B. , f. 159, tab. S, f. 41, a.

Het goudkleurig PantofFeldiertje.

Kent, Langwerpig rond , doorfchijnend , van voren

naar achteren vertoont het zich in de lengte als ge^ou-

vren ; van achteren fchijnt het met kleine bolletjes van

verfcheiden grootte gevuld te zijn.

Woonpl, Tusfchen het kroos der zoete wateren

,

zelfs gedurende den winter.ö*

HET SCHIJFDIERTJE. dCTCLIDIUM.^

GejlachtS'Kent, Het lijf zeer klein en zeer eenvoudig,

doorfchijnende , als eene ronde platte fchijf, of wel lang-

werpig rond. Voor het bloote oog onzigtbaar.

I. CvcLiD. Pediculus, L, Sp, I, p. 3896. Mul-

ler Inf, No, 91 , T, II, f. 15 17. Id. Fermium

1,1, No. 42. Trembley Polypes^ p. 134 (*), T.

7, f.

(*) Niet p. 282, zoo als bij muller Fermium (A^. 1773) ^n

iinim.
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7^ f. 10, II. RoSEL Iris, III D., 2 St. bl* 455, tab.

83, f, 4, d» e. GoEZE in den Befchdftigungen der

Berliner Gefellfch. Naturforfch, freunde II, B* f. a8i,

tab. 8, f» 13. Het luisachtig Schijfdiertje»

Kent, Lilachtig , wit , eirond ; van ónderen plat ; de

rug gewelfd , voor en achter als met geknotte punten ,

die gefplcten zijn*

WoonpL Op de polypen, inzonderheid op de Hydra

grifea et pallens , vooral in Julij en Augustus,

HET SIDDER of TRILDIERTJE. (yiBKlO.^

Geflachts-Kent. Het lijf zeer klein, zeer eenvoudig,

rolrondachtig en lang. Voor het bloote oog onzigt-

baar.

1. ViBR. Intestinum, X» Sp. 9 , p. 3899. Mul-

ler Inf, No. 59, T. 6, f. 10 et 11. Id. Vermiumly

I, No. 27. Lamarck o. Cé I, p» 421, No. 7. Het

darmachtig Trildiertje.

Kent, Lilachtig, melkwit ^ rolrond; het voorend dun-

ner , doch beide einden ftomp ; van achteren befpeiirt

men 4 of 5 kogelronde eitjes ; het voorde gedeelte kan

het zamentrekken en ook fpatelvormig verbreeden.

WoonpL In moerasfen

Eigenfch. Zij maken eene langzaam voortgaande be-

weging.

2. ViBR. Vermiculus, L, Sp, 11 , p. 3900. Mul-

ler

Jnim. Ittf* (A**. 1786) en in de Gmelinfche uitgaaf van Litttt»

CA*». 1788) verkeerdelijk gefteld Is.
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LER //?ƒ. No. 58. 1d. Vcrmium I , i , No. 25. La-

MAiiCK o. c. I5 p. 421, No. 6* Het wormachtig Tril-

diertje*

Kent, Melkwit , ondoorfchijnend , folrondachtig

,

van voren ftomp ; van achteren puntig ^ of platachtig

en gedraaid.

WoonpL In November , fchoon zeldzaam , in moe-

rasfen»

Eigenfch. Zij maken eene golfachtige of wormgelij-

kende beweging.

Aanm, Muller vermoedt , dat het diertje door

LEEUWENHOEK Opcr» Omn, p. s^ •) ^ri in de Hollandfche

uitgave of zevende vervolg der brieven bl. 163 , en volg.

in de drekflofFe van den kikvorsch ontdekt , gelijk ook

die , welke door hem in het mannelijk zaad van eene li-

belle of Juffer. Arcan. Nat. p. 18, f. 5. Hollandfche

uitgaaf: ontledingen en ontdekkingen van levende dier-

kens in de teeldeelen van verjcheiden dieren enz, bl.

21 , fig. 5 gevonden zijn, -wel het bovengemeld diertje

zijn mogte.

3. ViBR. Anguillula, L» Sp. 13, p. 3900. Mul-

ler Inf. No. 71 5 T. 9, f. I II. Het aalachtig

Trildiertje.

Muller brengt de vier volgende , indien dezelve al

geen bijzondere foorten uitmaken, immers tot vier ver-

fchcidenheden , welke tot de bovengemelde hoofdfoort

behooren, namelijk:

«. Ancuillula aceti,

Vibrio aceti L, Sp» 14 , p. 3901. Leeuwen-

hoek :
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HOliK: ontledingen en ontdekkingen, brief 5

Januarij 1685, bl. 55, tab. No. i, fig. L. M.

Ni en O* Baker Nuttig gebr. r. h. Mikros-

koop p. 254 en p. 429. Bejchaft der Berlin

gefelifch, N. F. I B. , f. 342; Joblot Ob-

ferv, avec Ic ihicroscope 1\ i , partie^ 2

,

p. I et suiv. pi. 1. GoEZÈ in% Naturf, i B.,

n li Hét Azijnaaltje.

kent. Het Hjfrolrond, lang, doorfchijnend ; naarden

ftaart fpits toeloopende.

WoonpL In azijn.

Voortt. 21] zijn zeer vruchtbaar, onderfcheiden in ge-

flacht, en zoo wel levendbarend als eijerleggend. De

jongen Aijn van gedaante als eene flak en in een netvor-

mig vlies befloten , uit hetwelk zij voortgekomen , leven-

dig zwemmen.

Eigcnfch. Vlug en levendig van beweging.

/3. Anguillula glutinis.

ViBRio glutinis, L, Sp, 15, p. 3901. Mul-
ler Inf^ T. 9, f. 1*^4. Baker o. e. p.

254, pi. 10, f. 8 en 9. GoEZE im Naturf,

IX B., f. 177. Ledermüller miccr, p. 33,
T. 17, f. 1. Het StijfTelaaltje.

Kentk Het lijf draadvormig , rolrond ; het midden als

met korreltjes gevuld, de beide einden zeer doorfchijnen-

de, van voren als afgeknot; van achteren met eene fpitfe

punt uitloopende.

WoonpL Inzonderheid in de boekbinders (lijfTeU

Foortt. Zij zijn levendbarend en ook eijerleggend ; bij

P de
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de jongen heeft hetzelfde plaats , hetgeen van de Azijn-

aaltjes gezegd is.

Eigenfch, Hunne beweging is trager dan bij de even

voorgaande.

y. Anguillula Fluviatilis.

Muller Inf, T. 9, f. 5—8. Eichhorn

Wasferthiere p. 72 , T. 7 , A. Rozier Journ.

de physiqu'ö Janv, 177 $-> T. i , et Janv.

1776, p. 72. Mars p. 372 et 436. Het Ri-

vieraaltje.

Kent. Aan den kop breed , als glad afgefneden ; het

lijf 'is doorfchijnend , behalve in het midden; zeer glad

en rolrond, de flaart is bij uitftek fcherp gepunt.

Woonph In rivierwater, hetwelk eenige tijd in een

glas heeft geftaan , en in het bezinkfel van planten , in

een glas met water liggende.

Eigenfch» Het beweegt zich met fterke zwaaijing en

trilling.

l, Anguillula Marinn,

Muller Inf, p. 66^ T. 9, f. 9—n. Id.

Naturf, XIX , p. 163. Het Zeeaaltje.

Kent, Het vooreind is ftomp en als afgeknot ; bet

achtereind loopt zeer fcherp gepunt uit , het lijf is ge-

vuld met ingewanden , die zich graauw geel vertoonen.

De jongen zijn doorfchijnend en als met kristallijne blaas-

jes of vliesjes gevuld.

Woonpl. In het mos , dat aan de palen van de zee-

hoofden groeit.

HET
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HET GLINSTERDIERTJE (LEUCÖPHKjf,}

Ge/Iachts-Kent. Het lijf overal met witte haartjes be-

zet , die , bewogen wordende ^ zich als een' zilverachtig

glinfterenden gordel vertooneni Voor het bloote oog

onzigtbaar.

1. LEtJCOPH. Flnida* L. Sp. i , p. 3902. Mul-

LEfe ƒ;ƒ. No. 167. Id. Zool. Dan T, 73, f. i—6.

Lamarck o. c. I, Pi 438^ No* ao. Trichoda Flui^

da. Het weéké Glinfterdiertje.

Kent, Eenigermate niervormig en buikachtig opge-

zet.

Woonpï, In de gewone mosfel.

2. Leücoph. Fluxa. L. Sp. 3, p. 3902. Mul-

ler ïnf. No. 168. Id. Zool. Dan. T. 73 , f. 7—10.

Lamarck o. c. I, p* 438, No. 21. Trichoda F/r/.r^.

Met onbeftendig Giinfterdiertje.

Kent. Niervormig boogswijze gekromd,

Woonpk In de gewone mosfelen.

3. Leucoph. Armilla. L. Sp. 4, p, 3902. Mul-
ler Infé No. 169. Id. Zool. Ddh. T. 73, f. 11—^12.

Het ringvormig Giinfterdiertje.

Kent. Rolrond, ringachtig.

WoonpL In de gewone mosfelen , doch zeldzamer dan

de voorgaande foorten.

4. Leucoph. Cornuta. Muller Inf. No. 170, T.

22, f. 22—26. Id. Vermium I, i, No. 106. Vor-
TiCELLA Cornuta. Lamarck o. c, I, p. 438, No, 22.

Pi^ Tri-
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Trichoda Cornuta, IIermann im Naturf, XIX, p.

52, T. a, f. 14, a. b. Het gehorend Glinderdiertje.

Kent» De gedaante van het lijf is zeer veranderlijk ,

dan eens eirond , dan weder niervormig en ook wel

kogelrond; het is als uit vliezige donkergroene blaasjes

zamengefteld 5 de flaart is ongekleurd en doorfchijnend.

WoonpU In moerasfen.

ENCHELIS. QENCHELIS,^

GeJIachts-Kent. Het lijf zeer eenvoudig en eeniger-

mate rolrond. Voor het bloote oog onzigtbaar,

1. Ench. Pyrum. L, Sp, i, P..3904. Muller
ƒ«/", No. 34, T. 4, f. 12. Id. Vermium I, i, No.

20. Lamarck o. c. I, p. 4185 No. 9. De peervor-

mige Enchelis.

Kent, Het lijf peervormig , doorfchijnend , van voren

buikig , ftouip en met bolletjes gevuld ; van achteren

is het dunner en ftomp uitloopende.

fFoonpL In water met eendekroos, hetwelk lang ge-

daan heeft.

Eigenfch. Hij beweegt en wentelt zich niet zeer

fnel.

2. Ench. Papula, X. Sp. 3 , p, 3904. Muller

Inf, No. 50, T. 5, f. 21—24. Id. Vermium I, i ,

No. 18. De puistachtige Enchelis.

Kent. Het lijf, van voren buikig, rond, en doorfchij-

nend , is met een' tepelachtigen vinger voorzien ; van ach-

te-
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teren met eenen doorfchijnenden cirkel , of ronde ope*

ning, de beide einden zijn Itomp,

. WootipU In het water van mesthoopen.

Eigenfch. Het heeft eene ronddraaijende beweging,

in eene fchuinfche rigting voortgaande.

3. Ench. Ovuitm, L, Sp. 5, p. 3904. Muller
//?ƒ. No. 33, T. 4 , f. 9-—II. Id. Fer?mum I, i,

No. 16. Lamarck o. c. I , p. 418, No. 3. De eivor-

mige EncheHs,

Kent, Het lijf doorfchijnend , rolrond , eivormig

,

aan de bovenzijde in de lengte eenigzins gerimpeld.

WoonpL In het water van mesthoopen, gelijk ook in

flooten, die met kroos overdekt zijn.

4. Ench. Fufus, L, Sp. 6, p. 3904, Muller

Inf. No. 38, T. 4 , f. 20, 21. Id. Vermium I, i ,

No. 15. De fpilvormige Enchelis.

Kent» Het lijf rolrond , doorfchijnend ; het voor- en

achtergedeelte duni\er dan het midden ; dé beide einden

Itomp.

Woonpl, In helder water.

Eigenfch, Beweegt zich langzaam.

5. Ench. Pupus, Muller Inf^ No. 51 , T. 5

,

f. 25, 26. De popachtige Enchelis.

Kent* Het lijf heeft de gedaante van eenen buik-

achtigen cylinder, en eindigt allengs in eene tepelachtige

punt.

WoonpL In mocrasfen.

Eïgenfclu Zeer traag , zoodat het zich flechts gedu-

P 3 ren-
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rende een' korten tijd vaq de eenc plaats naar de andere

beweegt^

6. Enck. Getnmata. MuLi^Ea Inf, Nq^ 42 , T,

Kent, Het lijf rolrond , het vooreinde dunner en als

^én lials gevQrmd , het achtereinde , even als de hals

doorfchijnend , is in de lengte met een dubbelde rij bog-

cheltjes gevuld.

Woanpl, In flooten , waarop het kroos drijft,

Eigenfch, Beweegt zich traag en in eene regt voort"*

gaande lijn.

7. EncH. Conflricta, Muller Inf, No. 36 , T, 4

,

f. 16 en 17.

Kent, Het lijf eenigérmate eirond , in het midden

met eéiie wrong als ingedrukt»

Woanpl, In zeewater.

M'lgenfch, Zwemt fnel maar ftootcnde.

8. Ench. Punctifera, Muller inf» {>Jq. 16 , T,

4 > f. 2 , 3,

Kent* OndoorfGhijnend , langwerpigrond , in eene

fpitfe punt uitloop ende , en groen van kleur , met een^

ligtercn band om het midden van het lijf.

JVoonpL In moérasfen.

CCCLII. DE DRAAIWORM. HET KOGEL-

DIERTJE. (^FOLP^OX.)

Q.efl.achti-kstH, Zécr klein, geheel zonder leden , door-

Ichij^
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fchijnend 5 klooi- of eirond j de meeste zijji voor het

blüote oog onzigtbaar.

1. VoLVOx Qlobator, L, Sp, 3, p. 3906. Mul-

ler Inf, No. ai, T. 3, f. 12, 13. Id. Vcrmium 1,

I, No. 9. Lamarck o. c. ï, p. 415, No. 8. Rö-

SEL Inf. Ilf D. 2 St. bl. 566, tab. loi , f- i 3.

EiCHHORN o, c. p. a6, tab. i , f. 8. Het Kogel-

diertje.

Kent. Klootroiid, en fchoon onvoorzien van eenige

ledematen of werktuigen , beweegt het zich en verandert

willekeurig van plaats niet alleen , maar (lil houdende

,

wentelt het zich aanhoudend om zijnen eigen as ; het

geheel ronde groene lijf is als met doorfchijnende blaas-

jes of bolletjes bezet , in welke men wederom nog klei-

nere befpeurt.

IFoonpL In flooten , vooral in die , in welke veel

elzenbladeren vallen.

Voortt. De bolletjes , die men in het lijf dezer dier-

tjes befpeurt, zijn jongen, die rijp geworden zijnde , door

ecne opening of fpleet uit het lijf der moeder voortko-

men : zij naderen tot deze opening zeer langzaam en drin-

gen er één te gelijk door heen , in een uur tijds zag de

GEER op deze wijze er acht geboren worden. Zie Act.

Stockholm 1761, p. iii, feqq. T, 3 , f. i—5»

2. VoLv. Sphaerula. L. Sp. 5, p. 3907. Mul-

ler Inf, No. 19, T. 3, f. 10. Id. Fermium I, 1 ,

No. 8. Lamarck o. c. 1, p. 415, f. 7. Herrmann

im Naturf XX , f. 154 , T. 3 , f. 33. Het ffeervor-

mig Kogeldicrtje.

P 4 I Ke?7i*
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Kent, Kogelrond, geel, en als uit veel gelijkfoortige

doorfchijnende (tipjes van verfchillende grootte zamenge-

Woo.npU In den lierfst in ftgande wateren.

Eigenfch. Hep beweegt zich langzaam in een vierde

van eenen cirkel , van de regter- naar de linker- , en ver-

volgens van de linker- na^r de regterzijde.

3. VoLv. Uva. Zr. i5j&, 6 , p. 3907. Muller

ƒ/ƒ. No, 23 , T. 3, f. 17—21. Hermann im Na^

turfyiK^ f. 448, tab, 3, f. 27, f, H^t druiventros-

achtig Kogeldiertje.

Kent. Het beflaat uit eene zamenbooping van ver-

fcheiden groenachtige in hun midden doorlchijnende bol-

letjes , foms van i tot 20 en nog meer, die , of in eene

ronde, of eironde gedaante met een punt als vereenigd

zijn, zonder eenige uiterlijke leden te vertoonen.

WoonpL In het water bij mesthoopen of zoogenaam-

de gier ; maar ook in het floot- of ander water , b. v.

aan de Goudfche fluis eu andere plaatfen, onderde Lcm-

na polyrhiza^ fomtijds in Augustus menigvuldig.

Eigenfch, Het maakt eene gelijkvormige en levendige

beweging, terwijl het zich tevens om zijne eigene as

wentelt.

4. VoLv. Pilula, L, Sp, 9 , p. 3907. Muller

Inf. No. |ó , T. 3 , f. 5. Id. Vermtum I , i , No,

5. Het pilvormig Kogel diertje.

Kent, Een klein doorfchijneiid cjiertje , wiens inwen-

dige deelen onbewegelijk , groen en omtrent in het mid-.

den van het lijf gelegen zijn 5 dikwijls zijn de randen

geel^
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geelachtig ; aan den voorrand befpeurt men eene ftomp-

lioekige infnijding, die misichien den mond van het diertje

uitmaakt. Het fchijut als met eenen cirkel omgeven

ie zijn,

WoonpL In flooten, in welke het kroos C^emna mi-

nor^ veel groeit, vindt men het vrij menigvuldig in

December.

• Eigenfch. Zijne beweging is ronddraaijende, dan eens

fpeller dan weder trager,

DE MONADE. {MONAS.^

GejlachtS'\ent. De gedaante allereenvoudigst als eene

flip en doorfchijnende ; voor het bloote oog onzigtbaar.

I. MoNAS. Mica. L. Sp. i, p. 3908. Muller

Irif. No. 6, T. I , 14, 15. Id. Vermium I, 1, No,

3. Lamarci^ o. c, I, p. 412, No. 6,

Kent. Het vertoont zich naar willekeur dan eens

kogelrond , dan wederom eirond , is doorfchijnend , en

heeft binnen zijnen omtrek een' langwerpig ronden kring,

die beweegbaar is , en fomtijds in het midden , dan eens

meer voorwaarts , of naar achteren gezien wordt.

WoonpL In helder water.

Eigenjch* Hunne beweging verfchik zeer, dik-

wijls draaijen zij zich rond, zonder van plaats te veran-

deren.

a. MoNAS Lens, h, Sp, 2, p. 3908. Muller
///ƒ. No. 5, T. I, f. 9—II. Id. Vermium I, i, No.

2. LaMARCK o. C. I, p. 412, No. 5, ElCHHORN o.

c, p. 73, T. 7, f. B.

P 5 Kcnu
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Kent. De gedaante is genoegzaam rond, en zoodoor-

fchijnende, dat er geene fporen van inwendige doelen

in te befpeuren zijn ; fchoon ieder op zich zelve be-

(laat , zijn zij dikwijls door een vlies als zamengevoegd.

WoonpL Zeldzaam in zuiver, maar zeer veel in ftaand

bedorven water,

Eigenfch, Hunne beweging is dan eens levendig dan

eens langzaam.

Wij eindigen deze verhandeling met het gezegde vaii

SENECA de vita beata^ Cap, XXIJ.

Curiosum nobis natura ingenium dedit ; et

artis sibi ac pulcritudims suae conscia ^ spcc^

tatores nos. tantis rerum spectaculis genuit^ per-

ditura fructum su% , n tam magna , tam da-

ra , tam subtiliter ducta , tam nitïda et non

tinQ genere formosa solitudini ostenderet^

LIJST



{.IJST VAN DIEREN, UIT DE ZESDE LINNE-

AANSCHE KLASSE , IN HET RIJK DER Nfi-

UERLJNDEN VOORKOMENDE , DIR

IN DEZE VERHANDELING

VERVAT ZIJN,

I. ORDE, INGEWANDSWORMEN QINTESTINJ.y

CCLXXVI. DE MADE qf SPOELWORM. QJSCMlS.y

1. Asc. Vermicularis. L. Sp. i. De Aarsmade. blz^ 7,

2. —- LuMBRicoiDBs. L. Sp. 2, De Spoelworm,
Menfchenvvorm. . . . . j> 8-

j. Canis. L. Sp. 6. De gezoomde Spoelworm. „ 9.

4. ? ViscERALis. L. Sp. 7, De reusachtige Spoel-

worm. ...... „-—

^

5. VuLPis. L. Sp. 9. De driehoekige Spoelworm. „ lo.

(5. Felis. L. Sp. 15. De geknevelde Spoelworm, „

7, ^— Cati. L. Sp. 13. De buisachtige Spoelworm. „ 11.

8, Talp/^. L. Sp. 19. De klierachtige Spoel-

worm. ...... „

p. MüRis. L. Sp. 9. De (lompe Spoelworm. . „12.
lö, ViTULis. L. Sp. 22. De Kalfs-Spoelworm. ^

II. Albicilla. L. Sp. 2/ et } De platachtige

MiLVï. L. Sp. 29. ƒ Spoelworm. . „13.
12. CoRNicis. L. Sp. 32. De Bontekraai's Spoel-

worm. ... ... „

13. Cygni. L. Sp 34, De Zwaan's Spoelworm. „ r^,

14. Lark L. Sp. 37. De grijze Meeuws Spoel-
worm. . * , f . „ •

^5-
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,

j$. Asc. CoLUMBA. L. Sp. 46. De gevlakte Spoel-
worm, ...... blz. 14.

1^, Alaudae. L. Sp. 47. De Leeuwrik's Spoel-
vvorra. ......

17. Sturni. L. Sp. 48. De gekerfde Spoelworm.

l8 TuRDi. L. Sp. 49. De Lijsters Spoelworm.

19. BuFONis. L. Sp. 52. De kortftaartige Spoel-
worm.

20. NiGRovENosA , RuD. De zwartgeaderde
Spoelworm. .....

öi. Ran^. L. Sp. 56. De fcherpgepnnte Spoel-
worm. . . . .

22. Marina. L. Sp. 61. De Zeedraadworm.

23. Rhomdi. L. Sp. 63. De Griet's Spoelworm.

24. Percae. L. Sp. 64. De Naaldworm.

25. Acus. L. Sp, 71, De Naaldvormige Spoel-
worm. ......

26. Halecis. L. Sp. 72. De Harings- Spoelworm.

27. GoBioNis. L. Sp. 74. De eironde Spoelworm.

28. -—^ LuMBRici. L. Sp. 78. Het kleinlle Spoel-
wormpje, ..... „

DE PLATKOPWORM , DE BORSTELSTAART-
WORM. (JRICHOCEPHALUSr)

i.Trich.Hominis. L. Sp. i. De Menfchen-Platkop-
worm M 21.

1, Equi. L. Sp. 2. De kromme Platkopworm. „ 22.

3. MuRis. L. Sp. 4. De knobbelige Platkop-
worm, ...... „

4. VuLPis. L. Sp. 5. De platgedrukte Platkop-
worm «23.

DE DRAADWORM. (^FILARIA,^

»
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4. FiL. Forficul;b , Rud. De Oorvvorms Draad-
worm. . ..... blz, 24.

5. Grylli. L. Sp. 13. De Sprinkhaans Draad-
Draadworra. , . . . . „ 25*

6. Lepidopterorum. L. Sp. 15. De gepunte
worm. ..... »

DE KNODSACHTIGE WORM. {SCOLEX^)

1. ScoL. Pleuronectis. L. Sp. i.l De vierkwabbige
LoPHii. L. Sp. 2. j Knodsworm. • . „-—

*

DE RIEMWORM. (LIGULA.^ .

1. Lig. Intestinalis. L. Sp. i. De Vogelrïeniworm. „ 26.

2. COBITIDIS. L. Sp. 2 & ^
ClJPRINORÜM. L. Sp. 2./3 1

GoBioNis. L. Sp. 2. a. /Lig. Simplicis.

TiNc^. L. Sp, 2. b, yMA, Rud. De
Carassii. L. Sp. 2. c* reenvoudige
Alburni. L. Sp. 2. d. IRiemworni, . .^ 37,

ViMBiE. L. Sp. 2. f. et 1

Bram-E. L. Sp. 2. g. p. 3043/

DE RONDWORM. iSTRONGTLUS,^

1. Strong.Eqüinus. L. Sp. 1. De gewapende Rönd-
worra » 28.

2. — OviNUs. L. Sp. 2. De bogtige Rondworm. „ 29.

DE STEKELSNUITWORM. (^ECHINO-

RHTNCHÜS.^

i.EcHiN. GioAs. L. sp. 3. De groote Stekelfnuitworm. »—
2. Buteonis, L. sp. 5. De geftaarte Stekelfnuic-

worm. . . . . . . „ 301.

3. BoscHADis.L. Sp. ii."ïEcHiN. Veksicolor Rud.
Anatis. L. Sp. 12. j De bonte Stekelfnuitworm. „ 31,

4. Ardea. L. Sp. 15. De geftreépte Stekelfnuit-

worm. . . . • . » 32.

5. Ranje. L, Sp. 19. Het Zuigertje. . „

6. _ Anguill^ L. ^p. 21. De Aais-Stekelfnuit-

worai. . . . - . » 33.

7-
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7.Echin.Candidus. L. Sp. 23. "l T^ ^ ^1 1

LoPHii. L. Sp. 47. j
^tekelfniiuworm. blz.33.

8. Annulatis. L. Sp. aS.'jEcHiN. Nodulosus.
Barbi. L, Sp. 41. IRud. De knoopachcige
Bram.12. L. Sp. 46 J Stekelfnuitworra. . . >, 34.

9. Platessoidae, L. Sp. 29. De Schors Stekel-
fnuicvvorm. . , . . • » 35»

. Percae. L. Sp. 32 etl ^.^«^^- Ajl^^i^^r

'l
ECHIN. CLAViï:-

II. CoBiTiDÈs. L. Sp. 30 et(cEps. RüD. De Dik-
RuTiLi. L. Sp. 45. rkcppige Scekelfnuit-

Jworm H 3^»

12. Salmonis. L. Sp. 33. De opgeblazen Stekel-
fnuitworm. . . . , • » 37»

13. Mar^n^e» L. Sp. 37. De Spierings Stekel-

fnuitworra. . . . • . „—-^

14. ALOSiE. L. Sp« 43. De elsvormige Stekelfnuic-

10.

worm. , . * . . 4 D"

is. StüRioNiSé L. Sp. 48. De fteürs ScekelÓiuit-

worm. é i . . • • i> 38.

DE KAPWORM. (^CUCULLJNUS.)

ï. Cue. Talpae L. Sp. I. De gekerfde Kapworm, ,,—

^

2. •—^ Ocreatus. L. Sp. 2* De laarsvormige Kap-
worm. . . , 4 . • 5» 39.

3. Perc^. L. Sp. 6 0. ) p p
Cernuje. L. Sp. 6 $. I

Cue. Ele-

Armatus zederi. > ^.^'''x ^}^^'

Papillosus zederi.
1
^^ ^^^ïyk«

Lacustrisanguill^. L.Sp. ($«.J *^apworm. ^

4. Lacustris salaris* L. Sp. 65. De 2alms Kap-
worm, ..... ^ 40.

5. — AscARoiDEj. L. Sp. 7. De Spoelwormachtige
Kapworm. ^.

DE KRUIDNAGELWORM. QC/tRTOPHTLL^USO

I. Caryoph. Piscium. L. Sp, r. De veranderlijke

Kruidnagelwornii . . • , » 41.

DE
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DE EGELWORM. (JASCtOLA,^

1. Fasc. Hepatica. L. Sp. I et") De Leverworm Boc-
Hu3iANA. L. Sp. 2. j ten. * . blz. 42*

2. ' PüTORir. L. Sp. 5. De driehoekskoppige Egel-

worm. ... . . » 43-

3. Vespertilionis. L. Sp. 3. De vijlachtige Egel-
worm. . , . . . „ '

4. MiLvi. L. Sp. 10. De wouws Egelworm* „ 44.

5. Anatis. L. Sp. 13 etl De ftekelige Egel-
Gruis. L. Sp. 15. j worm „ *

6. Anseris. L. Sp. 14. De wratachtige Egel-
worm. . . . . ^ 45.

y^ ,. , Ran^e. L. Sp. i8. De knodsachtige Egel-
worm. . . ... ^ 464

8. Anguill^. L. Sp. 22. De veranderlijke Egel-
worm. ..... >»—

*

9, iEcLEFiNi. L. Sp, 24. De eenvoudige Egel-
worm. . . . . . „ 47.

10. Platessa. L. Sp. 27. De geperkte Egelworfli.
j, 4».

1 1. —— Perc/e. L. Sp. 29. De knoopachtige Egel-
worm. . . . . ^-—

-

12. Lucii. L. Sp. 35. De rondhalzige Egelworm, ^ 49;

13» —— Halecis. L. Sp. 37, De laarsvormige Egel^
worm. .... * ^-

14. Bramje. L. Sp. 3S. . . . „ 50.

15. Jeses. L. Sp. 39. De omgebogen Egelworm. „

DE VEELMOND. CPOLTSTOMJ. RUD.)

2. PoLYST. PiNGuicoLA. Zederi. Dc Vcelmond der eijer-

nesten. . . . . n 5ï»

a. Venarüm. Zederi. De Veelmond der aderen, ^

CCCLL DE LINTWORM. (Tj^NIA,^

1. TiBN. Cellulosa. i^. Sp. 6 etl De Varkensblaas-

FiNNA. L. Sp. 27. j worm » 5*'»

2, Cerebralis. L. Sp. 21. De Schapen-herfen-
worm. . . . . » 53.

3.
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3. TiEN» SüLiUM. L. Sp. 1. Dc Kettingvvorm. * blz. 53.

4. CucüRBiTiNA, L. Sp. 30. De Pompoenvor-
mige Lintworm. . . • • >> 54*

<;. ' Lata. L. Sp. 3. De Lintworm. . . » 55.

CCLXXV DE DRAADWORM. (fiORDIUS.^

1. Gord. AquaticCs. L. Sp. 1* De Waterdraadworm. „ 56.

CLXXVIL DE AARDWORM. QLUMBRICUS.)

i.Lumbr. Terrestris. Li Sp. i. De Pierworm. . ^^ 57*

2.
-

' Variegatus. L. Sp. 4, De bonte Aardworm. „ 59.

3. Marinus. L. Sp. ö. De Zeezahdworm. . „ 60.

4. TuBiFEX. L. Sp. 5* De Slijkbuiswormé . > 61.

5. • EcHiuRüS, L. Sp. 9. De gedoomde Aardworm. „ *

CCLXXVlil. DE PLATWORM. (iPLANARU.^

I, Plan. Quadrangularis» L. Sp. 15. De Vierhoeki-

ge Platwórm. . . . . ^ 62.

a» --— BicoRNis. L. Sp. 16» De tweehoornige Plat-

wórm. * * • . . I,
—

^

3« FüsCA. L. Sp. 19. De bruine Platwórm. „ 6z.

CCLXXX. DE BLOED-EGEL, DE BLOED-
ZUIGER. (^HIRUDO.^

1. Hm, Medicinalis. L. Sp. 2. De geneeskrachtige

Bloedzuiger. * . * . „ 64.

2. Sanguisüga. L. Sp. 3. De gewone Bloed-
zuiger. * , * . . »—

*

3. —— VuLGARis. L. Sp. 4. De achtoogige Bloed-
egel. . * * . . ^ <55.

4. Hyalina. L. Sp. 7. De doorfchijnende Bloed-
egel é „ 66.

5. HippoGLOssi. L. Sp. 14» De heilbots Bloed-

egel „'

^. MuRiCATA. L. Sp. 9. t)e voerangelachtige

Bloedegel. . . . . * «5/.

W.
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n. ORDE. SLAKKEN. (MOLLUSCJ.)

CCLXXXJI. DE AARDSLAK. {LIMAX^y

f. Lim; Ater. L. Sp. I. Var. u, et e. De zwarte Aardflak. blz. 68.

2. ^ Ater. L. Sp. i , J. De roodachtige Aard-
flak. » . . * . „ 69.

3» • CiNEREUs L. Sp. 4, j3. De grijze Aardflak. . „

4.. Agrestis. L. Sp. 6. Het Bladflakje* . „ 70,

CCLXXXUL DE ^EELONG. QAPLTSU,')

t. Apl. Depilans. L. Sp. i. De haaruitroeijende 2Jee-

long. ....•• ^ 71.

CCLXXXIV. DE ZËESLAK. (DORIS.^

i, D. Clavigera* L. Sp. 5. De geknodfle Zeeflak

met 4 hoornen, . . . n 7^*

2. . Papillosa. L. Sp. 8. De Zeeflak met zachte

doornsé * . • . • w—
3. " Cervina. L. Sp. 12. Het hartshoorngelijkend

Zeeflakje. . . . , „73-
4. Coronata. L. Sp» 14. Het gekuifde Zee-

• flakje n 74-

5. Pennata. L. Sp. 15. Het gevederd Zeeflakje. „

6. Stellata. L. Sp. 25. Het Egeltje met de
fl:ar op de Stuit, . . . • « 75.

CCLXXXV. de ZEERUPS. (^PHRODJTyi.')

I. Aphr. Aculeata. L. Sp. I. De gedoomde Zee-
muis. . . . . . ,r 7^-

s. Squamata. L. Sp. 3. De gefchubde Zeemuis. „ 7^,

^. Lepidota. L. Sp. 6. De Donsrug. , „ 7S.

4. CiRRHosA. L. Sp. 7. De gefpriete Zeemuis. „

DE SPIO, (iSPIO.)

I, Sp. Seticornis. L. Sp. i. De borflelhoornige

Spio, . . , . f . ^ 7p.

Q DE
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DE AMPHITRITE. (^AMPHITRITE,)

I. Amph. Ventiladrum* L. Sp» 3. . . . blz. 80.

a. AuRicoMA. L. Spi 4. . . . j, 81.

CCXCI. DE STEENBOORDER. (JÈREBELU,^

«. Ter. Conchilega. L. Sp. 3. De Schulpkoker. „ 82.

a. RuBRA. L. Sp. 8. De roode Sceenboorder. ^

CCLXXXVI. DE NEREIS. QNEREIS,^

I, Ner. Pelagica. L. Sp. 6. De Zeeduizcndbeen, ^ 83.

DE WATERDUIZENDBEEN. {NAIS.")

1. N. Vermicularis. L. Sp. i. Het Madenachtige
Slangetje. . . . . n 84.

a. Serpentina. L. Sp. 2. De Slangvormige Wa-
terduizeiulbeen. . . . . » 85-

3. Proboscidea. L. Sp. 3. De Duizendbeen met
den fnuit. .... w

CCLXXXVII. DEZEESCHEDE. (^ASCIDIA,^

t. Asc. Intestinalis. L. Sp. 3. De darmvormige

Zeefcheede. w 87.

2. Quadridentata. L. Sp. 4. De vienandige

Zeefcheede «88.

CCLXXXVIII. DE ZEENETEL. (^AQTINIA.^

1. Act. Crassicornis. L. Sp. 2. De oudemans Schaft, „

2. Plumosa. L. Sp. 3. . • • » 89.

3. Effoeta. L. Sp. 5. De hoekige Zeenetel. ^ ^,

CCXC. DE ZEEBLAAS. QiOLOTHURlA,)

1. Hol. Physalis. L. Sp. 4. Het Bezaantje. . „

2. Pentacta. L. Sp. 8. DevijfribbigeZeeblaas. „ 91.

3^ . II. DoLioLUM. Lamarck, No, 4» . . ^

CCXCIII.
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CCXCIII. DE RIEÜWVVORM. (üErMAEA.^

1. liERN. BraNcmiaus. L. Sp. I. De Kieuwworm der

Kabeljaaiiw, • blz. 92.

2. *-*-.-* Cyprinacêa. \i* Sp. 2é De Sceenkarpers Kieuw-
worm. * * . * • h 93*

CCXCVI. DE 2EEKAT. (^SEPIA.)

I. Sep» Officinalis* L. Sp. 3. De gewone 2eekat. ^ 944

fl, . MedIa. L* Sp. 3. De middelflag Zeekat» „ 95*

g. —^— LoLiGo. L. Sp, 4. De Spaanfche Zeekat. ^-^-^

CCXCVIL DE ZEEKWAL. (^MEDUSA.^

1. Meö. Infundibulum. L. sp. 13. De trechtervor-

mige Zeekvval. . . • * PÖ*

a. -^-— PiLÈüs. L. Sp. 14. De mutsvormige Zeekwal. „ ^f^

3. Hysocella. L. Sp. 3. De kleine Kwal» ^-—

•

^, ^^....—. Aequorea. Li Sp. 4. De Oceaanfche Kwal» „ 98 .r

5. '

"'•
'

' AüRiTA* L. Sp. 5. De geoorde Kwal* . ^*-^—

6. -* Capillata. L. Sp. 6. De gehaarde Kwal. >, 99*

7.
•'

'

•

'

•

IIemispherica. L. Sp. 9. . . «"--^

CCXCVIIÏ. DE ZEESTAR* (ASTÊRhiS.}

1. Ast. Rubens. L. Sp* 3. De roodachtige ZeeÜar. „ icjó.

2. -
' Seposita. li. Sp. 2!. . . . ,, lof.

3. -—^— Equestkis. L. Sp. 9. De Paardeler. . >»—

^

I. StELLA MARINA LACERtOSA NOSTRA. • * é « 102.

2. >— -o.—-*^ ^ MINOR» * ^'

3. . > . n . r *_ . BAtAVA MAXIMA. . i»
—

—

4. —
• —*-—

• PEWtACTES. • • » I03»

5.
' " •< -^ ' MINOR LiÊVIS. * » . »

CCXCIX. DE ZEEËGEL. (ECHUWS.^

I. EcH. EstïüLENTüS. L. Sp. I. De Zeeêgel. , , » 104.

Q 2 a.
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a. EcH. MiLiARis. L. Sp. 20. De Friefche , de klip-

egel. blz. 104.

2, Basteri. L. Sp. 20 ^. De Basters Zeeëgel. „ 105.

lil. ORDE. SCHULPDIEREN. (JESTACEA.)

CCCI. DE ZEETULP , ZEEPOK. (^LEPAS,^

I. L. Balanus. L. Sp. I. . . . >, Ï07.

fl. '- Balanoides. L. 3p. 2. Het Zeepokje. ,, 108.

3, Anatifera. L. Sp. 13. De Eendefchiilp. „

CCCII, DE STEEN- OF BOORSCHULP.

dPHOLASO

I. Phol. Crispata. L. Sp. 6. De gekrulde Boorfchulp. „ iio.

2. Teredula. L. Sp. II. . . . j» ni.

CCCIII. DE GAPER. C^7A)

1. M. Arenaria. L. Sp. 2. De Zandgaper. . „

2, PicTORUM. L. Sp. 3. De VerfTchulp. . „ 11-2.

CCCIV. DE SCHEEDE. (iSOLEN.^

1. S. Siliqua. L. S. 2. Hec Mesfenhecht.
»» 114.

2. Ensis. L. Sp. 3. De Peuldoublet, . „

CCCV. DE DUN OF SCHEEFSCHALEN.
CTELLINA.^

i.Tell. BiMACULATA. L. Sp. 71. Gladde StrandfchuU
pen „115.

2. CoRNEA. L. Sp. 76. De hoornachtige Dun-
fchaal. , . . . . j, n5.

CCCVr. DE HARTSCHULP. HARTDOU-
BLET. (CARDIUM.^

U Card. Edule. L. Sp. 20. . , . „117.

CCCVIf,



IN NEDERLAND AANWEZIG. HS

CCCVII. DE WAN- OF KORFDOUBLET.

I, M. SoLiDA. L. Sp. 13. Het gewoon Strand-

fchulpje. .... blZé ri8.

CCCXIII. DE KAMDOUBLET. (OSTREJ.)

I. OiTR. Edulis. L. Sp. 105. De eetbare Oester. m^ïP*

CCCXV. DE MOSSEL. (^MTTILUS,)

I. Myt. Edulis. L. Sp, II. De eetbare Mosfel. « *2i.

CCCXXI. DE BLAASHOORN. QBULLA.^

I. 'B. FoNTiNALis. L. Sp. 18. Het Fontein-Blaas-

horentje. .... ,» 123.

CCCXXIII. DE .KINKHOREN. QBUCCINUM.)

I. Büc. Undatüm. L. Sp. 93. De gemeene Wulk. ^ 'H*

CCCXXV. DE ROTS. OF STEKELHOORN.
iMUREX.)

I. M. Antiquus. L. Sp 12»* De Zeewulk. . „ 126*

CCCXXXVH. DE MAANHOORN. (JURBO,^

I. T. LiTTOREüs. L. Sp. 5. De AUekruik. . »—
&. Clathrus. L. Sp. 63. De gemeene Wentel-

crap. . . . . . . ^ 128.

3. Elegans. L. Sp. 74. Defierlijke Maanhoorn. „ 129.

4. Përversus. L. Sp. 88. De Linksgevvonden, ^

^^ MuscoRUM. L. Sp. 94. Het Mosflakje. m^I3o.

^, Nautileus. L. Sp. 98. Het Nautilusflakje. ^ 131,

CCCXXViH. DE SLAKHOREN. QHELIX,)

1. Hel. Planorbïs. L. Sp, 20. Het Schijfje. . >» U*»
2. Complanata. L. Sp. 21. Het Ammonsho-

rentje. . . . . . V «133.

Q 3 3.
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3. Hel. Vortbx. L, Sp. 30. Het Slangetje. , blz. 134.

4. CüRNEA. L. Sp. 35. De Posthoren. • „ 135,

5-

—

'— PoMATiA. L. Sp. 47, De Wijngaardflak, „ 136,

6. ' Arbüstorum. L. Sp. 53. De Boomflak. „ 138,

7. NiTENs, L, Sp. 66. Het klein Platflakje, „—
8. «^ Fascicularis. L. Sp. 185. De Pluim.irager, ^ 139,

9. CyCLOSTOMA SIMILE. DrAPARN, . » , » I40.

10, HeL, VivipARA. L. Sp. 105. De Jongenwerpende
Slak. . • . . , „

IJ, ^ Neivïoraljs, L, Sp. iq8. De J^oschOak. j, 142.

ï2. '——^ HoRTENsis. L,Sp,'io9. DeTuiiiflak. . ,,143.

13.—^ StagnorüiM. L, Sp. 119. Het Drijfhorentje. „—
14. " > ' SïAGNALis. li. Sp. 1^8, De fpicfe Wacerfkk-

horen draparnaud. . . , m Ï44.

15.

—

-^ Fragilis. Xi, Sp. 129. De broaze Slakhoren. „ 146.

16. -—-^ PüTRis, L, Sp. 135. De rottige Slakhoren* „

17. LiMosA. L. Sp. 143. • . . » 147»

i8> - Tentaculata. h» Sp. 146. De gefpriette

Slakhoren. , • . , . „ 148,

19. CycLosTOMA viride. . . . . „ 149,

^o. Hel. Auricularia. L, Sp. 147, Het Muizenoortje. „ .

CCCXXIX. DE NERIET OF HALVEMAAN^
HOREN. (^NBRlTji,^

ï. NcR. F4.UVIATILIS. L. Sp. 29. De Rivier-Neriet, ^ 151,

CCCXXX. HET ZEEOOR. (HJL/OT/S,^

I.Hal. Tubercülata. L. Sp. 2. He: knobbelige Zee-
oor. ..»,. ^ 152,

2.—— Parva. L. Sp. 7. Het roode Zeeoor. . „ 153,

CCCXXXI. HET SCHOTELTJE. DE PATEL.

I. Pat, L.ACUSTRÏS. L. Sp. 97, De Moeraspatel. , „--

—

2. ' Fluvutius. l,. 3p. 93, . . ,, I-54'

CCCXXX ÜL
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CCCXXXllI. DE VVORMBÜIS. {SERPULJ.)

I. Serp. Sprorbis. L. Sp, 5. Het rond Wormbuisje, biz. 155^.

2. Triquetra. L« Sp, 6, Het driekantig Worm-
buisje. . . . . . ^ i$6,

CCCXXXIV. DE ZEE-HOUTWORM, SCHEEPS-

BOORWORM. (TEREDO.)

I. Ter. Navalis. L. Sp. i. De Zee-houtworm. „ 157".

CCCXXXV. DE ZANDKOKER. ^SABELLA,)

I. Sab. Chrysodon. L. Sp. 4. De Goudtand. . „159.

a.—— Belgica. L. Sp. 5. De Belgifche Zand-

koker. . . . . . „ 160.

3. Sabulosa. L. Sp. 12. De Zandkoker. . ^161.

IV. ORDE. DIERPLANTEN. iZOOPHTTA,-)

CCCXXXVIII. HET KORKKORAAL. (M/I-

LEPORA,')

I. MiLLEp. Crustulenta. L. sp. 18. Korstachcig

Horenwier. . . . . ^ ï^2.

CCCXLH. DE ZEEKORK. iALCfONIUM^

I. Alc. Digitatum. L. sp. 5. Doodemanstoonen, „ 163.

2. Gelatinosum. L. Sp. II. Lilachtige Alcij-

onie. • • • • . ^ 1Ö4»

3, MoLLE. EsPERi. De zacht gefterde A!cij-

onie. ..,..„ 155.

4. Stellatum. L. Sp. 27. Het Zeeraderdiertje

met twee radertjes. . , . . „

5. CoRNicuLATUM. L. Sp. 28. Het Zeerader-
diertje met 4 radertjes. . . . ^ i66>

CCCXLHI. DE SPONS. {SPONGIA.)

i. Sp. Ocumta. L. Sp. 9. De Oogjesfpons. „ 167,

2, ToMENTOSA. L. Sp. 12, Dc wollige SpOllS.

Broüdfpous. . . . . ^ iö8«

Q 4 3.
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3. Sp. Lacustris. L. Sp. 15 et sp. Fluviatilis. L.
Sp. 16. De Rivierfppus. . • blz. 159.

CCCXLIV. DE ZEEKORST. QFLUSTRJO

I. Fi.. FoLiACEA. L. Sp. I, Breed gebladerd Horen-
wier. . . . . . » Ï72.

2. PiLosA. L. Sp. 3. Harig liorstgewas Zeemos. „ 173,

3. Membranacea. L. Sp. 5. Vliezig korstgewas. „—

^

CCCXLV. HET PIJPKORAAL. (TUBUL^RIA,^

1. TuB. Indivisa. L. Sp, 1. Onverdeeld Pijpkoraal,

de Schrijfpen. ? . . *» i74«

s. Ramosa. L. Sp. 2. Takkig Pijpkoraal. Het
Haarpijpje, ..,..„ 175.

3. FisTULosA. L. Sp. 3. Geleed P;;pkoraal. . „

4. « MuscoiDES. L. Sp. 5. Mosachtig Pijpkoraal,

Gorgelpijp. . . . . «176.

5. CoRYNA. L. Sp. 13. De klierachtige Coi-yne. ^ 177,

6. — Campanulata. L. Sp. 8. De Vederbosch-
polypusf . . . . . „ 178.

7. Reptans. L. Sp. 19. Klokjes Pijpkoraal. „ 179,

CCCXLVr. HET KORAALMOS. (iCORALUNA.^

I, —-— CoRNicuLATAé L. Sp. 4. Horcnmos, , ^ i8i.

CqGXLVH. HET BLAASKORALLIJN,
(JSERWLARIA,^

I. Sert, Pl'mila» L. Sp. 2. Het Zeerni-kprallijnt ^

£. Operculata. L. Sp. 3. Haarkorallijn. Zee-
baar. ...... 182.

3^ Abictina. L. Sp. 5. Het Dennebooms-koral-
iijn. De Zeedeune, . . , >> 183,

4, ' Fuscescens. L. Sp. 44. Gevleugelde Blaas-

korallijn. . . , . „

5>-
-
- CupREssiNA. \u Sp. 6. Cypreskorallijn. Eek-

ho(eüsko^:^llijn. . , . j^ rn4.
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6. Sert. Argentea. L. Sp. 7. Zilverachtig Blaasko-

rAÜijn. . .... blz. 185»

7. RuGosA. L. Sp. 48. Slakhorenkorallijn. „

8. ThüJa. L. Sp. 9. Kannevvasfer koraUijn „ 186.

^f Myriophyllum. L. Sp. 10. Vederkorallijn. „
10. r Falcata. L. Sp. II. Sikkelkorallijn. , » 187;

II. Pluma. L. Sp. 12. Pluimkorallijn, . „ 188.

12. Antennina. L. Sp. 14, Sprietkorallijn. ^

13. ArsTENNjNA. L. Sp. 14 /3. SprieckoraUijn. „189.

14. Gelatinosa. L. 3p. 51. Geleiachtig Blaasko-

rallijn. . . . . . „ 19a.

15» VoLUBiLis. L. Sp. lö. Gedraaid BI aaskorallijn. „

16. Syringa. L. Sp. 17. Fluitkorallijn. . ,,191.

27.- Uva. L. Sp. 19. Druifkorallijn. . ^

18. Lendjgera. L. Sp. 2Q. Neetkorallijn. . ^192.

19. GENICUI.ATA. L. Sp. 28. Knoopblaaskorallijn. „

20. DiCHOTOMA. L. Sp. 22^ Draadkorallijn. . „193.

21. Spinosa. L. Sp. 23. Zijdekorallijn. , » 194*

22. Setacea. L. Sp. 64. Borftelkorallijn. . „

03.— PoLYZoNiAS. L. Sp. 25. Heikornllijn. . „ 195,

24. Lichenastrum. L. Sp. 27. Moskorallijn ,

Zecleverkruid, . . , , „ 196.

25. Fastigiata. L. Sp. 32. Donskorallijn, Zacht-
gevederd KoraUijn. . „

26. Avicularia. L. Sp. 33. Vogelkopkorallijn. „ 197.

27. Scruposa. L. Sp. 35. Steenkorallijn, Steenach-
tig kruipend KoraUijn, . . ^

28. Reptans. L. Sp. 36. Kruipkoraliijn. , „ 198.

2p. Eburnea. h Sp. 39. Ivoorkorallijn. , „ 199.

CCCXUX. DE ARMPOLYF. (^HTDRA.^

I. HvD. ViRiDis. L* Sp. I. De groene Armpolyp. „

2. FüscA, L. Sp. 2. De bruine langgearrade

Polyp. . . . . „ 200.

^, Grisea. L. Sp. 3. De gele Polyp. . „ 201,

^. -^— pALLENSi L. Sp. De bleeke, de dunne Polyp. „ 202.

Q5 y*
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V. ORDE. INFUSIEDIEREN. (INFUSORUO

DE BLOEMPOLYP. iBRACHIONUS.^

i.Bracii.Urceolaris. L. Sp. i. Het Kruikdiertje, blz. 203.

3. QuADRiDENTATüs. Jj, Sp. 10. Dc vicrtandige

Bioempolyp. . • , . „

3. Patina. L. Sp. ii. De fchotelachtige Bioem-
polyp. . . . . . „ 204.

CCCXLVIII. DE BASTAARDPOLYP.
{yOKriCELLA.^

1. Vort. Polypina. L. Sp. 2. De Veranderlijke Bas-

taard Polyp. . . . . „ 205.

s. Anastatica. L. Sp. 3. De Trospolyp. „ 206.

3. Pyraria. L. Sp. 5. De Peerachtige Bastaard-

polyp. . . ... „

4.—r- OpERCuLATA. L, Sp. 7, Het D^kfeldiertje. ^ 20f.

5. CoNVALLARiA. L. Sp. II. Het Klokdiertje.

de Klokpolyp. . . . „ 2o8.

6.—^— SociALis. L. Sp. 31. De gezellige Bastaardpo-

lyp M

7. Stentorea. L. Sp. 32. Het Trechterdiertje. „ 209.

8. FuRCATA. L. Sp. 35. De gevorkte Bastaardpolyp. „ 210.

9. RoTATORiA. L, Sp. 41. Het Raderdiertje. „

io« CRATiEGARiA. L. Sp, 6. Het Moerbezie-Iiifect. „2ia.

TRICHODA. (jKlCtlQDA.')

i.Trich.Anas. L. Sp. 3. De Eendachtige Trichoda. ^213.

2,— Larus. li. Sp. {4. De Meeuwgelijkende Tri-

choda. ..... ^ *

3.—-— PuBES. L. Sp. 8. De ruige Trichoda. «

4. Urnüla. L. Sp. 16. De kruikachtige Tri-

choda. . .... >, 214.

5. Trigona. L. Sp. 23. De driehoekige Tri-

choda. ..... ^

6.
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6.Trich,Bomba. L. Sp. 30. , . , blz, 215.

7.—— Granaïa. L. Sp. 31. De Granaatachtige Trl-

choda, . , , • «~~~*

8. ^ Come;ta, L. Sp. 32, De Komeet. • »-—
p. ' Grandinella. L. Sp. 33. De bagelachuge

Trichüda. , . • 3>2id.

STAARTDIERTJE. (CERCARIA.^

I. CuRC. Cyclïdium. L. Sp. 3. Het fchijfachdg Staart-

diertje. . » . . m—

^

c. -"-^ Tripus. L. Sp. 4. Het drievoetachtige

Staartdiertje. • . . . n^'^7*

3.— Ij^mna. L. Sp. 5. Het kroosachtig Staart-

diertje. , . .. . »—
ZAKDIERTJE. iBURSMUO

I. BuRs, HiRUNDiNELLA. L. Sp. I. Het zwaluwachtig
Zakdiertje. . . , . ^218.

fl—— Truncatella. li. Sp. 2. Het verminkt Zak-

diertje. .... a,

HET HOEKDIERTJE. QGONIUiM.

1. GoN. PuLviNATUM. L. Sp, 4. Het kus.fenachtig

Hoekdiertje. . . . , . „ 2ip.

e.—'—^ Pectorale. L. Sp. 5. . , . »—
KOLPODA. QKQLPODA,)

I. KOLP. Meleagris. Ïj, Sp. 2. De kalkoenachtige Kol-
poda. , . , , . M 220,

55. Rostrum. L. Sp, 5. De fnuitachtige Kolpoda. „—-"

3. Lamella. L. Sp. 6 De fchilverige Kolpoda. '„221,

HET LANGWERPIG of PANTOFFELDIERTJE.
(^PARAMECIUmr)

I. Param. HisTRio. L. Sp, i. Het Egelachtig Pantoffel-

diertje. .... »—
jj,

. L
,

„
, Aurelia. L. Sp. 2. Het goudkleurig Pantof-
feldiertje. . . . . # »222.

HET
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HET SClIJjFDlERTJE. (^CÏCLIDIUM,^

I. CvcL. Pediculus. L. Sp. I. Het luisachtig Schijf-
dienje. . . , . blz. 222,

HET SIDDER of TRILDIERTJE. (r/5/^/0.)

1. ViBR. Intestinum. L. Sp. 9. Het darraachtig Tril-

diertje. . . . , „223.

J». Vermicülus. L. Sp. II. Het wormachtig
Trildiercje. .... „

3' Anguillula. L. Sp. 13. Het aalachtig Trü-
diertje. .... „224.

«. Anguillula Aceti. Vibrio Aceti. L. Sp.

14. Het Azijnaaltje. . . . „ 225.

p. Glutinis. Vibrio Glutinis. L.
Sp. 15. Het Scijffelaaltje. . . „

^y. Fluviatilis. Mull. Het Ri-
vieraaltje. . . . . ^ 225.

5. ^ Marina. Mull. Het Zee-
aalcje. ..... ^

HET GlilNSTERDIERTJE. {LEUCOPHRA,')

i.Lcue. Fluida. L. Sp. i. Het weeke Glinfterdiertje. „ 227.

2,— Fluxa. L. Sp. 3. Het onbeftendig Glinfter-

dierije. .... „

3. Armilla. L. Sp. 4. Het ringvormig Glinfter-

diertje. • . . . „

4. CoRNUTA. Mull. Het gehorend Glinfterdiertje. „

ENCHELÏS. QENCHEUS.)

I.Ench. Pyrum. L. Sp. I, De peervormige Enchelis „228.

2. Papula. L. 3p. 3. De puistachtige Enchelis. ^ •

3. Ovulum. L. Sp. 5. De eivormige Enchelis. „ 229.

4. Fusus. L Sp. 6. De fpilvormige Enchelis. „

5. Pupus. Mull. De popachtige Enchelis. ^

6 Gêmmata. Mull. De knoppige Enchelis. „ 230.

7. CoNsTRicTA. Mull. De gerimpelde Enchelis. „

%.' Pu^'ClIFEKA. Mull. * . „

CCCLH.
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CCCLIÏ. DE DRAAIWORM. HET KOGEL*

DIERTJE. (^rOLrOX.^

I. VoLv. Globator. L. Sp. 3. Het Kogeldiertje, blz. 231*

2. Spilï^rula. L. S. 5. Het Sfeervormig Ko-
geldiertje. . . . . fy

^

3,^- Uva. L. Sp. 6. Het drulventroschachtig Ko-
geldienje. . . . « 232»

4.. PiLULA. L. Sp, 9. Het pilvormig Kogeldierije. „

DE MONAS. CMONJS.)

I. MoN. Mica. L. Sp. i. ,. .
. ^^35-

2. Lens. L. Sp. 2. . . „

LIJST VAN DIEREN, BEHOORENDE TOT DE ZESDE

KLASSE VAN LINN.EUS ZAMENSTEL , WELKE MEN
IN DE VORENSTAANDE VERHANDELING NIET ALS

INLANDSCH HEEFT DURVEN OPNEMEN , MAAR AAN
DE NEDERLANDSCHE BEOEFENAREN DER NATUUR-
LIJKE HISTORIE, TOT NADER ONDERZOEK VAN
DERZELVER AANWEZEN IN NEDERLAND, WORDEN
VOORGESTELD.

VERMES INTESTINA.

ASCARIS APRI. p. 3032. Sp. 25.

BUTEONIS. p. 3033. Sp. 28.

ECHINORHYNCHUS PHOC/E, p. 3044. Sp. I.

VANELLI. p. 3046. Sp. 17.

BRAM^. p. 3050, Sp. 46.

H^RUCA MURIS. p. 3050. Sp. I.

CUCULLANUS MURIS. p. 305I. Sp. $,

LiNGUATULA SERRATA. p. 3052. Sp. I. LAMARCK H, M deS

anim, i vert, T. HL p. 173. N<*. i.
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Tania visceralis. p. 3059. .^p. 5.

' ^ VESPEIITILIONIS, p. 3060. Sp. 8«

' VULPI>\ p. 30ÖO. Sp. 9.

PÜTORII. p. 3060, Sp. 10»

HYDATIGENA. p* 3060. Sp. I3.

• ' MURINA. p. 3060. Sp. 14.

VERVECINA. p. 3062. Sp. 22,

'^ ' VULOARIS. p. 30Ö5. Sp. 2.

CATENIFORMIS CANINA. Vat» tf. p. 3o56. Sp. 4. LA-
MARCK. III. p. 165. N*^. 19. T-«N. marginata,

• LUPi* p. 30(56. Sp. 4 |3.

VULPIS. p. 3067. Sp. 4 y»

'
> FELIS. p. 3067. Sp* 4 5.

oviNA. p. 3074 Sp. 55. Lamarck III. p. 161. N<»* 1.

TiENiA. expanfa.

^ EQUINA. p. 3074. Sp. 56. ID. III. p. 162. N». d. T-«N*

petfoliata.

-^ • ANGUILL/E. p. 3078. Sp. 74.

SCORI'II, p. 3078. Sp. "J^,

PERCiE. p. 3079. Sp.
'^'J,

SALMONIS. p, 3080. Sp. 83.

GORDIUS FILUM. p. 3083. Sp. 3.

MOLUSCA.

LiMAX tLAVÜS. p. 3IÓ2. Sp. 7.
'

Nereis elinguis. p. 3121. sp. 4é

ACTINIA CANDIDA. p. 3135. Sp. If.

CARYOPIIYLLUS. p. 3135. Spé 20i

HOLOTHÜRIA PRIAPUS. p. 3140. Sp. p, LaMARCÏC. ïll. p. 7/.
N^. 1. pRiAPULUs. eau dat m.

Lernjea asellina. p. 3145. Sp. 4. Lamarck III. p. 230. N<». 3.

ECHINÜS ANGULOSUS. p. 317Ö. Sp. 22. ID. III. p. 46. N^. 12.

ËCHiNUS obtusangulus?

'
" LACÜN08US. p. 3196. Sp. 13.
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TESTACEA.

LePAS TULIPA, p. 3209. Sp. 9.

SCALPELLUM. p. 32IO. Sp. II,

STROEMIA. p. 3214. Sp. 28.

Solen miinutus. p. 3226. Sp. 11. LamArck V. p. 453. N^. 10.

Tellina pisiformis. p. 3241. Sp. 73.

Cardium echinatum. p. 3247. Sp. 8. Lamarck Vl.a. P.7.N'*. 12.

Mactra soLiDiE. p. 3259. sp. 12. Lamarck V. p. 477. N''.53.

Venüs verrucosa. p. 3269. Sp. 6. Lamarck V. p. 586. N^. 7,

mercenaria. p. 3271. Sp. 14. Id. V. p. 591. N^. 22.

• ISLANDICA. p. 3271. Sp. 15.

CIIIONE. p. 3272. Sp. 16.

Area nucleüs. p. 3314. Sp. 38.

OsTREA ANNULATA. p. 3338. Sp. 122.

. retusa. p. 3338. Sp. 123,

Anomia avenacea. p. 3349. Sp. 50.

Mytilus anatinus. p. 3355. Sp. ï6.

DISCORS. p. 3356. sp. ^21.

^ fluviatilis. p. 3359. sp. 34.

Mürex despectus. p. 3547. Sp, 74.

LIGNARIUS. p. 3552. Sp. 98.

' CONTRARIUS. p. 3564. Sp. 157.

Helix oculis communis, p. 3621. Sp. 159.

. STRIGATA. p. 3632. Sp. 61. Lamarck VL b. p. Ö9. N^. 89.

rotundata. p.3633. Sp. 69. Lamarck VLb.p.93.N^.ioT.

RADiATA. p. 3634. Sp. 73, Lamarck VL b. p. 88. N*.
83. Helix fcabra»

MEDIA. p. 3640. Sp. ty;»

RUFESCENS. p. 364O Sp. I82.

SUBCYLINDRICA. p. 3652. Sp. I18.

PALUSTRIS. p. 3658. Sp. 133.

MINUTA. p. 3660. Sp. 138.

OBSCURA, p. 3661. Sp. 141.- HELIOTOIDEA. p. 3663. Sp. I5I.



NeRFTA LACÜSTRIS. p. 367;^. Sp. ^U
Patella pellucida. p. 3717. Sp. 133.

• NAVICULA. p, 3727. Sp. 189.

CINGULATA. p. 3727. Sp. 19O,

Serpula granulata. p. 3741. Sp. 9.

^ VERMlCULARlS. p. 3743. Sp. 7.

ZOOPHYÏA*

MiLLEPORA FOLIACEA. p. 3786. Sp. I^.
^

-. 4 ^ POLYMORPIIA. p. 3789. Sp. 27. LaMARCK II. p. fiÓ^.

N''. 9. MiLLEPORA informis. van linn.

GORGONiA FLA3ELLUM. p. 3809. Sp. 16. LaMARCKII. p. 313. N^. I.

Spongia flabelliformis. p. 3817. Sp. 2. Id. II. p. 360. N*^, 35.

PANICEA. p. 3823. Sp. 26.

Flustra lineatra. p. 3830. Sp. 6. an lamarcK II. p. 15?.

]S^. 8. Flustra dmtata?

Corallina officinalis. p.3838. Sp. 2. LAMARCKlI.p*328.N^.r.

-_ CRISTATA. p. 3839. sp. 21. Id. II. p. 333. N^. 21.

TAMARISCA. p. 3845. Sp. 4*

, verticillata. p. 3851. sp. 15.

Sertularia bursaria. p. 3858. sp. 30. Lamarck II. p. 140.

N°. 19. Cellaria burfaria*

- -"* ANGÜINA, p. 3861. Sp. 42. Id. II. p. 143. N^. I,

anquinaria. fpatulata,

INFUSORIA.

Vorticella pyriformis. p. 3879. Sp. 3.

Trichoda pulex. p. 3888. Sp. 27.

rattus. p. 3889. Sp. 36.

Paramecium candatum. p. 3896. sp. 3«

ANCEPS, p. 3896. sp. 4.

ACUTUM. p. 3896. Sp. 5.

LIJSX



LIJST VAN IN SEKTEN,

IN DEN OMTREK VAN HAARLEM
GEVONDEN,

TER AANVULLING DER NAAMLIJST VAN NEDER-

LANDSCHE INSEKTEN , IN HET 14de DEEL

DER VERHANDELINGEN GEPLAATST, NEVENS

E ENE VOORAFGAANDE SCHETS VAN HET

INSEKTEN-STELSEL VAN LATREILLE,

VOLGENS HETWELK DEZE LyST

GESTELD IS.

AAN DE MAATSCHAPP^ AANGEBODEN

N. A N S L IJ N, Nz.

aan welken door de Maatfchappij , op den 20 Mei

1S26, de zilveren eerpenning is toegewezen.
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rOORBERIGT.

JDe Maatfchappij ^ het eerfle gedeelte ^/^r Fauna Belgica in het

jaar 1820 bekroond hebbende^ gaf in het Programma van dat

jaar haar verlangen te kennen , dat deze Fauna door de mede-

deeling der waarnemingen van Nederlandfche dieren , in het gd'

heele Rijk der Nederlanden \yonende, en in dezelve niet gemeld^

wierde aangevuld. Te dien einie beloofde de Ma .tfchappij in

het Programma van dat jaar premiën aan dengenen , die belang*

rijke berigten zoude geven omtrent Nederlandfche dieren^ die in

gemelde bekroonde verhandeling niet gevonden veerden , en deze

premien naar de belangrijkheid dier berigten te zullen evenredi-

gen. Deze uitnoodiging herhaalde zij bij de bekrooningen der

volgende deelen van de Fauna in 1822 en 1824. Eent in den

aanvang van dit jaar , ontving zij hierop twee aanzienlijke bij^

dragen tot dezelve , namelijk : één van het Genootfchap ter be*

vordering der Natuurlijke Historie te Groningen , behelzende de

befchrijving van dieren van verfchillende klasfen , doch voor

verre het gróotjle gedeelte van Infekten, in de Provincie Gïon'mgen

cpge/poord , en welke in de uitgegevene deelen der Fauna ontbre-

ken. — De tweede bijdrage is van den Heer N. anslijn , NZ. ,

te Haarlem , bevattende de befchrijving van meer dan vierhon^

dcrd Nederlandfche Infekten , allen door hem in de nabijheid van

Haarlem gevonden. Elk dezer bijdragen is door de Maatfchappij

waardig geoordeeld om met den zilveren eerpenning te worden

bekroond.

Het gemelde groote aantal van Infekten , door den Heer ans-

lijn , ah ook door het Groninger Genootfchnp , npgefpoord^ die ft

nu toe niet als Nederland/c 'ie Infekten bekend waren , h^eft
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groote moeijelijkheid doen blijken , om dezelve volgens het Linna*

aanfche feifel y -waarin de aanvang van de Fauna gegeven is, te

tangfchikken ^ vermits de verbazend groote menigte Infckten, in

de latere jaren ontdekt en befchreven , geheel nieuwe ge/lachten

heeft doen aannemen , die in het Linn<eaanfche niet gevonden

worden , en ook daarbij , zonder groote verwarring , niet zouden

kunnen aangenomen worden. De Heer anslijn heeft om deze

reden de door hem opgefposrde Infekten volgens het jielfel van

LatreilLe benaamd en gerangfchikt; de naamlijst, die hij daarvan

aanbood, was dus volgens latreille. Ook waren de lijsten der Infek-

ten door het Groninger Genootfchap volgens Latkeillf. gefield. Daar

het te voorzien is , dat volgende fupplementaire naamlijsten van

Nederlandfche Infekten, die de Maatfchappij Waïirfchijnlijk nog

zal te wathten hebben j wel volgens het feifel van latreille ,

óh hét thans meest algemeen aangenomene , zullen gefield zijn ,

heeft men bij de Maatfchappij goedgevonden deze Bijdragen tot

de Naamlijst van NederlarJfche Infekten , aldus volgens la-

treille gerangfchikt , te geVen. En om deze bijvoegfels in vol'

komene overeenflemming te brengen met de in het ï^e Deel der

f-'^erhandelingen van de Maatfchappij , volgens het Limiceaanfche

jielfel, gegevene Naamlijst der Nederl, Infekten , is voor dezelve

eene volledige fchets van het jielfel van latreille geplaatst ^

Welke door den Heer anslijn is vervaardigd , en waarin de In-

fekten , die in dê Fauna befchreven zijn, ter behoorlijke plaat

^

fe gemeld faan , met aanwijzing der bladzijden, waar zij in

het \é^de Deel gevonden worden,

In deze bijvoegfels tot de Naamlijsten der Nederlandfche In-

fekten , heeft men de befchrijving van derzelver kenteekenen ach-

tergelaten. Dit oordeelde men raadzaam wegens het groot aan*

tal dezer Infekten, ten einde te groote wijdlooplgheid te vermij

»

den. Men ziet hierbij echter de fchrijvers, waar het ontbre'

kende te vinden is , naauwkeurig aai^gehaald,

M. van MARUM,
Secretaris,
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RANGSCHIKKING
DER

I N S E K T E N,

volgens het ftdfel van latreille , zoo ala

hetzelve voorkomt in het III. deel

van cuviEu's Règne animaL

I. HOOFDAFDEELING. KORSTDIEREN {CUUS^
TACEA). (5) (*)

I. Orde. TIENPOOTIGEN {DECAPODA). (9)

J. GeZiK, KORTSTAARTEN. (l l}

l. Groep. ZWEMKRABBEN. (ïs)

Gedachten: i. Portunus, 2. Podophthalmi4i
^ 3. Ma-

tutu , 4. Orithyia.

». Groep. BooGKRABBEN. (14)

Gefl. I. Cancer^ 2. Hepatus,

Fauna belgica. Ct") C. maenas, bl. 475. — C. pa-
gurus, bl. 476. — C. depurator, bl. 481,

3. Groep. ViERzijDiGE krabben. (15)

Gefl. I. Plagujia^ 2. Grapfus^ 3. Ocypode , 4. Gane^
plas. , 5. Gercarcitms , 6. t/f^

, 7. Potamophilui ,

8. Efiphia.

4. Groep. Ronde krabben. (19)

Gefl. I. Pinnotheyes, 2. Atelccychis, 3. TJ^/^j, 4 Cö-

rj5/^5, 5. Leucofia , 6. /x«, 7. Mictyis,

5. Groep.

(*) De tusfclien haaUjes gevoegde N". wijzen de bladzyden aan
uit het 3de deel van cuvier's Rè^ne animal.

Ct) Wij hebben de infekten, die in d-i Fauna Belgka befchreven
zyn , in dit ftetfcl ops^enomen, met aanwijzinfj; der bladz. , waarop
dezelve in j.ezcgde Jbauna voorkomen, ten einde men zoude kun-
nen zien, onder welken naara , en onder welke afdeelinc; men de-
zelve hij LATREiLLE gcplaatst vindt, ten einde bij den veranderden
grondflag bet ovcr^iüt gt;makkelijker te maken. Het^ene derhalve
'in deze Rtmfifc'iikkin.'T^door de letters F. B. aangewezen is, vindt;

wen in de fflutfa Belgica beCcinxven.
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%62 RANGSCHIKKING der INSEKTËN,

5. Groep. Driehoekige krabben. (21)

Gefl. I. Inachus ^ 2. Egeria^ 3. Lithodes ^ 4. Macro-

poda , 5. Pactolus , 6» Doclea
, 7. Mithrax , 8. Par-

thenope,

6. Groep. Schuilpootkrabben. (23)

Gefl. I. Calappa, 2, Oethra,

7. Groep. H00GP00TKRABBEN.(24)

Gefl. 1. Dromia^ 2. Dorippa, 3. Homola^ 4. Ranina,

ÏI. G^zm. Langstaarten. (26)

I. Groep. Onregelivl\tige kreeften. (27)

Gefl. I. Albunea, 2. Hippa^ 3. Remipes, 4. Pagurus

,

5. Porcellana, 6. Galathea*

F. B. Pagurus Bernhardus (Cancer Bcrnhardus) bl. 477,

9. Groep. Hoornkreeften. (31)

Gefl, I. Scyllarm, 2. Paliminis^ 3. Astacus,

F, B. Astacus communis (Cancer astacus) bl. 478.

3. Groep. Zeekreeftachtigen. (34)

Gefl. I. Thalasfina, 2. Gehia, 3. Callianatfa ^ 4. Axiui*

4. Groep. Garnaalachtigen. (36)

Gv.'fl. I. /V/y('<?, 2. Penaeus, 3. Alpkeus, 4. Cratigon^

5. Pandalus , 6. Palaemon , 7. Pafiphaea,

F. B. Crangon vulgaris (Cancer crangon) bl. 473. •—

«

Palaemon communis (Cancer squilla) bl. 479.

5. Groep. Spleetpootkreeften. (38)

Gefl. I. Mjy?^, 2. Nebalia.

II. Orde. BUIKPOOTIGEN {STOMAPODAy (40)

Gefl. I. Squilla-, 2. Erichthus.

III. Ords. DUBBELPOOTIGEN (iAMPHIPODA). (44)

1. Groep. KREEFTVLO0AC?flTrGEN. (46)

Gefl. i. Phrom'ma , 2. Leucothoê
, 2i'^^'xannne , é^. Me-

lite ^ 5. Moerza ^ 6* Cammarus , 7. P/ierusa, 8. ^;«-

F. B. Gammarus pulex (Cancer pulex) bl. 480.

2. Groep. Enkelvingerigen. (47)

Gefl. i. A/ylm , 2. Talitriis
^ 3. Orchestia,

3. Groep. Corophien. (48)
'

Gefl. I. Podocct'a , 2. Ja$sa,

IV.



VOLGENS HET STELSEL VAN LATREILLE. aóy

IV. Ordb. ENKELPOOTIGEN (ISOPQD^). (48)

L Gezin. Buikkieuwigen. (50)

Gefl. I, Leptomera^ 2. Proto ^ 3. Caprella ^
\.C^amui*

II.. Gezin, Takkieuwigen. (53)

Gefl. I, TyphiSf 2. Anceus y 3. Praniza^ 4. Apseudei^

5. Jone,

ÏIL G^2/«- Staartkieuwigen. (54)

Gefl. 1, C'^mothoa^ 2. Sphaeroma^ 3. Idotea^ 4. ^z^-

msoma , 5. Asellus , 6. L?^/^ , 7. Philoscia , 8. 0«;x-

f»J , 9. PorcelUo , 10. ArmadillOy ll. Bopyrus,

F. B. Cymotboa chelipes (Oniscus chelipes) bl. 485. —
Jdotea niarina COniscus inarinus) bl. 485. — Ligiaocc»
unica (Oniscus oceanicus) bl. 480. — Ligia assimilis

COniscus assimilis) bl. 486. — Püicellio aseUus(Oniscu$
psellus) bl. 484.

V. Orde. KIEUWPOOTIGEN (^BRANCHIPODA'), (iS9)

L Gezin. Kaakpootigen. (61)

Gefl. I. J^imulm y 2. Caligus, 3. Argu/us , 4. Cccrops^

5, Dichelestimn,

F, B. Limuhis productus (Monoculus apus) bl. 483.

IL Gezin. Zwempootigen. Q66)

Gefl. I. Apus y 2. Branchipus , 3. Artemisia^ 4. £//^

IIL G^2m. Franjepootigen. (68)

Gefl. I. Cythere^ 2. Cypris , 3. Lynceus , 4. Daphnia^
5. Cyclops, 6. Polyphemm^ 7. Z^?^^.

F. B. Cypris conchacea (Monoculus concbaceus) bh
483. — Daphnia pulex (Monoculus pulex) bl. 482. •—
Cyclops quadricornis (Monoculus (juadricornis) bl. 48a.

IL HOOFDAFDEELING. SPINSOORTIGE DIEREN.
{^AKACHNIDEA.^ (73)

L Orde. LONGSPINNEN QARACHNIDEA PULMONA-
RIAE). (75)

L Gezin, Weefsters. Q^^^

f. Groep. Aarospinnen. (79)
Geil. I. Mygaky 2. Atypus , 3. Eriodon.

». Groep, PypWEBSPlNNEN, (81}
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id4 RANGSCHIKKING der INSEKTE1>^,

Gefl. I. Segestria ^ 2. Dysdera ^ 3. Clotho, 4. Aranea

,

5. Filistata , 6. Drassus , 7. Clubiona , 8. Arg'^romta^

F. B. Segestria senoculata(^Aranea senoculata^bl. 474.

—

Aranea domestica, bl. 47c. — Clubiona liolosencea
(Aranea holoscricea) bl. 474, -^ Argyroneta aquaiiCa
CAranea aquatica) bl. 471.

3- Groep. Ongelijkvvebspinnen. (84)

Gefl, I. Scytodes , *2.,Thcridium, 2* E,p/sim{s, ^, Ph^Icus,

F. B. Theridium bipunctatum (Aranea bipunctata) bl. 470

.

4. Groep. RondWEBSPINNEN. (86)

Gefl. I. Linypk'a, 2. Uloborus, 3. Tetragnatha ^ 4.

Epeira»

F. B. Tetragnatha extensa (Aranea extensa) bl. 473. —

«

Epeira diadema (Aranea diadema) bl. 469. — Epeira
ciicurbitina (Aranea cucurbitina) bl. 470. -r- E. recicu-

lata (?) bl. 470. — E. angulata (?) bl. 471.

5. Groep. Krabspinnen. (91)

Gefl. I. Micrommata, 2, Selenops , ^, Thomism,

6. Groep. Wolfspinnen. (^^s)

Gefl. I. Ctemis ^ 2. Oxyopus, 3. Dolomedes , 4. Lycosa*.

F. B. Lycosa saccata (Aranea saccata) bl. 47a.

7. Groep. Springspinnen. (98)

Gefl. I. Eresiis , 2. Sal/icus.

F. B. Salticus scenicus (Aranea scenica) bl, 473*

II. Gezm. Pootvoelerigen (ioi)

I. Groep. Tarentula's. (ioi)

Gefl, I. Pkrynus ^ 2. Thelyphorus^

2% Groep, Schorpioenen. (103)

Gefl. I, Scorpio.

jl. Orde, LUCHTBUISSPINNEN iARACHNJDAE TRA-
£HEALES). (106)

I. Qezin, Schorpioenachtigen, (107)

..-^
_

Gefl. I. GaleodM^ 2. Chelifer,

F.B. Chelifercancroides(Phalangium cancroides)bl,458:

II. Cezin. Dikhoekigen. (109)

Gefl. ï. Pycnogonum, 2. Phoxichilm, 3, Nymphon.

III. GezifiK Oningesnedenen. (iiz)

I, Groep. Kreeftspinachtigen. (113)

Ge^n,
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Gefl. I. PJtalatigium y 2, Siro, 3. Trogulus,

F. B. Phalangium opilo, bh 468.

a. Groep, Mjjtaciitigen. (116)

a. Met 8 looppooten en kaken,

Gefl. /ï. Tromhidium ^ 2. Erythraeus, 3. Gamasus , 4.

Cheykttis, 5. Oribata, 6, Uropoda^ 7. Acarm,

F. B. Trombidium hoIoscricei;s, b1. 467. — Gamasus
coleoptratorum (Acaruscoleoptratorum j bl.466.— Aca-
rus siro, bL 465. Gamasus gymnopterorum C?}bl.465.— G. cadaverum (?) bl. 466. -^ Trombidium cardina-

lis CO bl. 466.

b. Met 8 looppooten zonder kaken.

Gefl. I, Bdella , 2. Smandia , 3. Ixodes , 4. Argas,

F. B. Ixodes reduvius (Acarus rtduvius) bl. 4^4. —
Ixodes ricinis (Acarus ricinus) bl. 465,

c. Met 8 zwempooten.

Gefl. I, Eyla'ü , 2. Hydrachna , 3. Limmcharh y 4,

Caris , 5. Leptus, 6. Atoma , 7. Ocypete,

III. IIOOFDAFDEELING. INSEKTEN CINSECTJ\
(1^5)

h Orde. MILLTOENPOOTiGEN 0¥rAMPOZ)y^;). (148)

L Gezin. Millioenpootachtigen. C151)

Gefl. I. Glomeris y 2. Julus, 3. Polydesmm
, 4. P^//y-

xenus.

F. B. Julus tcrrestns, bl. 488. — Pollyxenus lagurus
(Scolopendra lagura) bl. 487.

II. Gezin. Düizendpootachtigen. (155)

Gell.-i. Scutigera, 2. Lithobiuj ^ 3. Scolopendra»

F.B. Lithobiusforficatus (Scolopendra forficata) bl. 487.

ILOrde. SPRINGSTAARTIGEN (THTSANOURA). (158)

L Gezin, Ongevleugelde motachtigelx. C15S)

Gefl. I. Lepisma, 2. Machilis.

II. GV2/«. Plantvlooachïigen. (lói)

Gefl. I. Podura^ 2. Smynthurm.

F. B. Podiira pUimbea, bl. 454. — Podura arboren , bl.

435' — ijmyntbiirus viridis QPodura viridis) bi. 454.

R 5 ilL
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111. Orde. OPANDEREN LZVEND^NiPJRJSIT^),Ci6z)
Geil, I* PediculuSy 3. ricinus,

F. B. Pediculus humanus, bl. 457. — P. pubis, bl.

458. — P. suis, bl. 458. — P. ccivi, bl. 458. ^ P.
ovis, bl. 458. — P^ bóvis, bl. 458. — P. cqiii,bl. 459.

Ricinus linnucuii (Pcdiculus tinnuculi) bl. 459. •—
Voorts I R. buteonis, R. strigis,bl. 459. — R. corvi,
R. coruius, R. picae, R. orioli, R. cuculi, R. cygni,

t P.. auseris, bl. 460. — R. qucrquedulae , R. sterna, R,
ardea, R. gruis, bl. 461. — R. ciconiae. R- tetrao-

nis, R. columbae, R. hiriindinis, R. tiryllotalpae, R,
musculi, bl. 462. — R. anads, R. alaiUlae, R. sturni

,

R. Loxiae curvirostrae , R. pyrrluilae, R. motocillae
rubcculae, bl. 463. Alie' dezen in de F, B, onder
den naam van Pediculus,

IVi Orde. ZUIGERS QSUCTORlj;), (167)

Gefl. I. Pukx,

F. B. Pulex irritans, bl. 463.

.
V.Orde. SCmLDYLEVGELlGEN(COLEOPTERJ^.(i^o')

I. Afdeeling. VIJFLEDIGEN. (Al de voeten mee 5
leden.) (173)

h Gezin, Verslindenden. (173)

I. Bende, Zandtorachtigen. (176)

Gefl. I. Mcinticora^ 2. Cicindela ^ 3. Megacephala^

4. Therates, 5. Colliuris,

F. B. Cicindela campestris, bl. 124. ^^ C. germanica,
bl. 124. — C. sylvatica, bl. 125.

5. Bende, Aardtoraciitigen. (179)

! Groep. (180)

Geil. I. Anthia ^ 2. Graphipterns , 3. BracMnus^

4. Aptinm ^ 5. Helluo, 6. Cymindis, 7. Lampriui^

8, Lebia , 9. Dromim , 10. Demetrias,

F. B. Erachinus crepitans (Carabus crepitans) bl.

142. — Lamprius cyanocepbalus (Carabus cyanoce-
plialus) bl, 143.

2. Groep. (184)

Gefl. I. Züphium , 2. Oalerita
, 3. Df^pta , 4.

Agra , 5. Odocantha,

3. Groep. (185)

Gefl. I. Siagona^

4. Groep. C186)

Gefl. I. Scarites, 2. Pasimachui , 3. Carette
, 4.

CHvina , 5, Dischiriui,

5-
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5. Groep. (189)

Geil. I. Ozaena^ 2. Morio , 3, Jristus , 4. Har-
palus , 5. Zabrus , 6. Pelor , 7. Amara , 8. Cö/^-

/A«s , 9. Poecilm ^ 10. Broscus ^ 11. Stomis ^ 12,

Percus , 13. AJolops ^ 14. Pterochisius ^ 15. Abax ^

16. Plaiysma ^ 17. Sphodrus , 18. Dolichus ^ 19.

Taphrius, 20. Epomis , 21. Qhlaenim^ 22. Oodes ^

23. Callhtus^ 24. Agonum, 25. Dicelm ^ 2Ó, /«/-

«/;«5, 27. Badhter ,28. Panagaeus,

F. B. Harpalus ruficornis (Carabus ruficornis) bl.

141. — Harpalus vaporariorum (Carabus vaporario-
rum) bl. 144, — Harpalus gcrmanus (Carabus ger-
tnanus) bl. 144. — Amara vulgaris (Carabus vulga-
ris) bl. 144. — Calathus melanocephalus (Carabus
melanocephalus) bl. 143. —r Broscus cepbalotes (Ca-
rabus cephalores) bU 139. —1 Molops piceus (Cara-
bus piceus) bl. 145. — Platysma leucophthalma (Ca-
rabus jeucopiithalmus) bl. 137. — Agonum sexpunc-
tatum (Carabus sexpunctatus) bl. 146.

6. Groep. (197)

Gefl. I. Cychrus, 2. Pamborm^ 3. Calosoma , 4,
Carabus, 5. Procrustes , 6. Nebria, 7. Omophron^
8. Pogomphorus , 9. Loricera ^ 10. Elaphrus.

F. B. Calosoma sycophanra (Carabus sycophanta)
bl. 140. — Calosoma inquisicor (Carabus inquisitor)
bl. 140. — Carabus granulatus, bl. 136. — C. hor-
tensis, bl. 137. — C. clathratus, bl. 138. — C. au-
ratus, bl. 138. — C. violaceus, bl. 139. — Pro-
crustes coreaceiis (Carabus corcaccus) bl. 136.

7. Groep. (203)

GeÜ. I. Bembidion , 2. Trechus
, 3. Apotomus.

3, Be',ide, Watertorachtigen. (205)

1. Groep. ZWEMTORACHTIGEN. (206)

Gefl. I. Dytiscus, 2. Colytuhctes, 3. Hygrobia ^ 4.
Hydroporm^ 5. Hyphydrus, 6, Noterus, 7. Haliplus,

F. B. Dytiscus marginalis, bl. 130. — D. circum-
cintus, bl. 131. — D. purictulatus, bl. 132. — D.
sulcatus, bl. 133, — Colymbetes cinereus (Dytiscus
cincreus) bl. 132. — Colymbetes maculatus (Dyiis-
Gus maculatus) bl. 134. — Colymbetes fenestratus
(Dytiscus fenestratus) bl. 134. ~ Colymbetes trans-
versalis (Dytiscus transversalis) bl. 135. -— Hydro-
porus erytrocepbahis (Dytiscus erytrcccphaUis) bl.

133" — Hyphydrüs ovatus (Dytiscus ovatuS) bi. 135.
Haliplus impressus (Dytiscus impressus) bl. 135.

2. Groep. Draaitorachtigen. (213)

Gefl. I. Gyrinus,

F. B. Gyriiuis natator , bl. 43,

IL
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II. Gezin, Kortdekschildigen. C^\6)

X. Groep. Spleetlippigen. (218)

Gefl. I. Oxyporus, 2. Astrapaeus^ 3. Staphylinu$^

4. Pinophihis, 5. Lathrobium,

F. B. Stapliylinus hirtiis, bl, 152. — St. miuinus,
bl. 153. — St. iiiaxillosus, bl. 153. -r- St. erytlirup-

terus, bl. 154. — St. laminatus, bl. 155,

2. Groep. Langvoelerigen. (220)

Gefl. I. Paederus ^ 2. Evaesthem , 3. Stenus,

3. Groep, Vlakken. (221)

Gefl. I. Oxyielus, 2. Omalium ^ 3. Piestes , 4, Prd-

teinus^ 5. Lesteva^ 6. Aleochara,

4. Groep. KopvERBERGERs. C223)

Gefl. I. Lomeckusa, 2. Tachinus, 3. Tachyporus,

III. G^2/«. Zaagsprietigen. (225)

1. Bende, Prachttorachtigen. (226)

Gefl. I. Buprestis ^ 2. Aphanhtichm ^ 3. Mehsii ^

4. Cerophytum,

F. B. Buprestis clirysostigma, bl. 125. — B.rustica,
bl. 126. — E. salicis, bl. 126. — B, viridis, bl, 127.

9. Bende, Kniptorachtigen. (230)

Gefl. I. Elater.

F. B. E. bipustulatus , bl. 120, -^ E. brunneus, bl,

120. — E. aterriiiius, bl. 12J. — E. sauguineus, bl.

121. — E. miiriniis, bl. 121. — E. pectinicornis, bl,

122. — E. niger, bl. 122, — E. holosericeus, bl,

123. — E. nigricornis , bl. 123.

3. Bende, Hoektorachtigen. (233)

Gefl. I. Cebrio^ 2. Hammonia , 3. Khipicera ^ 4.

Dascillus , 5. Elodes , 6. Scirtes,

4. Bende. Vlaktorachtigen. (236)

. I. Groep. LiCHTTORACHTIGEN. (237)
^ Gefl. I. Lyctis ^ 2. Omalisus , 3. Lampyris,

F. B. Lampyris noctiluca, bl. 114. — L. splendidu-

la, bl. 115.

2. Groep. Weektorachtigen. (241)

Gefl. I. Telephorm , 2. Malthinus*

F. B. Telcphorus fusciis (Cantharis fusca) bl. 116.—
Tclepli. abdominalis (Canth. abdominalis) bl. xiy. —
Tekph. obscnriis (Cantli. obsciira) bl. 117. — Tcicph.

testaceus (Cantb. tcstacea) bl. 118. — Telcpb. nicla-

mirus (^Caiich, roelanura; bl. na.
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5. Bende. Grastoraciitigen. (242)

Ged. i.Me/yn's, 2, Dasytes, ^. Ma/ac/tius
, ^. Drtlus»

6. Bende, Boortorachtigen. (245)

Gefl. I. Ptinus ^ 2. Gibbium^ 3. Ptilmus , 4. Dorca-

toma , 5. Anobiiim,

F. B. Ptinus fur, bl. 40. — Anobium pertinax (Pt*
pertinax^ bl. 39. — Anobium raollis CPt* mollis)

bl. 40. —^ Anobium paniceum (Dermestes paniceus^
bl. 36. — Pt. Geimanus, bl. 41.

7» Bende, Houttorachtigen. (251)

Gefl. I. Cupet , 2. Hylecoeius , 3. Lymexylon, 4. A-
tractocerus»

F. B. Lymexylon navalis (Cantharis navalis) bl, 119.

IV. Cezin. KnOdsprietigën. (253)

I. Bende, Tandsprietigen. (253)

1. Groep. Bijentorachtigen. C253)

Gefl. I. Maitigiis ^ 2, Scydmaenus ^ 3. Tillus, 4.

Enoplium^ 5. Clerus,

F.B. Clerus violaceus(Dermestes violaceus)bl. 35.

—

Clavüs fürmicarius (Attelabus formicafius) bl. 102.—
Clerus apiarius (Attelabus apiarius^ bl. 102.

2. Groep. Stompmesttorachtigen. (256)

Gefl. I. Hister,

F. B, H. unicolor, bl. 41. — H. bimaculatus, bl*

42. — H. quadrimaculatus, bl. 42.

3. Groep. Aastorachtigen. (258}

Gefl. I. Necrophorus , 2. Silpha^ 3. Agyrtes , 4. M*-
tidula, 5. Bytures , 6. Cercus

, 7. Thymalus , 8. Colo-

bicus, 9. Rlicropeplus, 10. Dacne , \i,lps, 12, Spkae^

ritus, 13. Scaphidium ^ 14. Cholcva,

F. B. Necrophorus germanicus (Silpha germanica)
bl. 47. — Necrophorus vespillo (Silpha vespillo) bl.

48. — Silpha ïictoralis, bL49. — S. atrara, bl.50.—

.

S. thoracica, bl. 50. — S. rugosa, bl. 5Ï. — Byru-
res tomentosus (^Dermestes furnatus) bl. 36. — Thy-
malus ferrugineus (Silpha ferruginea) bl. 51.

4. Groep. Pelstorachtigen. (262)

Gefl. I. Dermestes, 2. Megatoma,

F. B. Dermestes lardarius^ bl. 3a. — D. pellio, bl.

34. — D. murinus, bl. 35.

5. Groep. Voegtoraciitigen. (2^4)
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Gefl. 1. Throscm ^ 2. Anthrenm
, 3. Chelovarium ^ 4,

Nosodendron, 5. Byrrhus^ ó. Elmis , 7. M^icronychui

,

S. Ceorissus,

F. B. Anihrenus scrophulariae, bl. 45. — Anrh.
niuscoruin, bl, 46. — Anth. verbasci , bl. 4;-. —
Byrrhus pilula, bl. 44. — B. ater, bl. 44. — B. fas-

ciatus, bl. 47,

fi. Bende. Zaagsprietigen. (.267)

Gefl. I. Dryops, 2. Hydcra , 3. [Jcterocerus,

V. C^2/». Langvoelerigen. (269)

1. Groep. Watertorachtigi'N. (270)

Gefl. I. Hydrophilus , 2. Sperchem ^ 3. Elopkorus y

4. Hydracna,

F. B. Hydrophilus piceus, bl,i27. — H. caraboides>
bl. 129. — H. luridus, bl. 129.— H. minutus,bl. 130»

2. Groep. KOGELTORACHTIGEN. ("273}

Gefl. I. Sphaeridium,

VI. G^s//7. Bladsprietigen. (274)

1. Bende, Graaftorachtigen. (274).

I. Groep. C276)

Gefl. I. Copris i 2. ^teitchm^ 3. Gymnopïeures ^ 4.

Sisyphus , 5. Onitis , 6. Onthophagm ^ y. Aphodim,

F. B. Copris lunaris (Scarabaeus lunaris) bl. 11. —
Ontophagus nucbicoTnis (Sc. nuchicornis) bl. 13. —
Onth.vacca (Sc. vacca) bl, 13. — Onth. Icmur (Sc,
lemur) bl. 11. — Aphüdius fimctarius (Sc. fimeta-

rius) bl. 14. — Ap, conspurcatus (Sc. consp.) bl.

15. — Ap. sordidus (Sc. sord. ) bl. 15. — Ap. sub-
terraneus; Sc. subt.) bl. lö. -' Ap. fossor (Sc. fos-

sor)bl.'T6. — Ap. scybalariiis (Sc. scyb.) bl. lö,

—

Ap. terrestris (Sc. terrcstris) bl. 17.— Ap. erraticus

(Sc. crrat.) bl. 17. — A]). granariiis (Sc. gran.) bl,

i8- — Ap. qnaurimaciilatus (Sc. quadrim.) bl. 20. —
Ap. porcarus (Sc. porc."^ bl. 20. — Ap. aspev (Sc.

aspcrj) bl 21,— Ap.qiiisquilius (Scarb.quisq.)bl. 2 ,

a. Groep, (ji-j^)

Gefl. I. Lethrm , 2. Geotrupes,

F. B. Geotrupes tvpboeus (Sc. typli.) bl. 7. — G.
stercorarins (Sc. sterc.) bl. i8. — G. vernalis (Sc.

vern.) bl. 19,

3. Groep. (?So)

Gefl. I. Aegialia y 2. Trox ^ 3. Oryctes ^ 4. Scarè-

baeus , 5. Hexodon , 6. Ruiela»

F. B. Trox sabulosus (Sc. sabul.) l'l. 29,— Oryctes
nasicornis QSc, nasicoruis) bl. 12.

4-
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4. Groep. (283)

Gefl. I. Mclolontha s 0. Amptognatm ^ 3. Hoplia^

F. B. Melolontha fullo, bl. 21. — M. floricola, bh
aa. — M. horticola, bl. 22. — M, vitis» bl. 23. —

>

M. friscbii, bl. 23. — M. vulgaris (Sc; melolontha)
bl. 24. — M. solstitialis, bl. 25. ^— M. brunneus,
bl. 26. (Allen Scarabaeus linn.) Hoplia lari-

nosa (Sc. farinosus) bl. 26.

5. Groep (285)

Gefl. ï. Glaphym y 2. Amphicoma ^ 3. Anisonyx j 4.

Goliath , 5. Trichius , 6. Cetonia , 7. Crematoicheilui,

F. B. Trichius nobilis (Sc. nob.) bl. 28. — Tri-
chius fasciatus (Sc. fase.) bl. a8. — Cetonia hirtel-

lus (Sc. hirt.) bl. 27. — Cetonia auratus (Sc* aura-
tus) bl. 27.

2. 5?;7^(?. WoUDTORACHTIGEN. (288)

1. Groep.

Gefl. I. Sinodendron, 2. Oesalus , 3, Lamprima
^ 4,

F. B. Sinodendron cylindricus (Sc. cylindricus) bl,
10. — Lucanus cervus, bl. 30. •— Lucanus paralle-
lepipedus, bl. 32.

IL Afdeeling. ONGELIJKLEDIGEN. (5 leden aan de
4 voorfl:e, en 4 aan de beide achterfle voeten.) (292)

L Gezin» Zwartbuikigen. (292)

1. Groep. (293)

Gefl. I. Erodius , 2. ZopJwsis
, 3. Pimelia^ 4. Sca^

rus ^ 5. Tagenia ^ 6. Sepidium ^ 7. Moluris^ 8. 7>»-
/^ri«, 9. Hegites , 10. Eurychora ^ 11. /f>^/5.

2. Groep. (296)

Gefl. I. ^/r^/j^ , 2. Astda , s* ^fsolampus, /^ Pedinus.

F. B. Blaps niortisaga (Pimelia mortisaga) bl. 148.

3. Groep. (298)

Gefl. I. Opatrum^ 2. Crypticus^ 3. Orthocerus^ 4.
Chiroscelis , 5. Toxicum, 6, Tencbrio,

F. B. Opatrum sabulosum, bl. 53. — Tenebrio nio-
litor, bl. 146.

l\. Gezin, Taxisspriëtigen. (300)

Gefl. I. Cossyphus, 2. Heleus , 3. Hypophloeus
, 4.

Diaperis, 5. Phaleria , 6. Trachyscclis^ 7. Eledona ^
8. Cnodalon ^ 9. Epitragiis , 10 Leiodes ^ 11, J^'/r^^-

/ew<J, 12. Eustrophusy 13. Orchesia,

IIL
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Ili. Gezin, Einddunschildiüen. (3^4)

1. Groep, C305)

Gefl. I. Serropalpm y 2. Hallomenus ^ 3. Ppfio, 4.

Helops , 5. Nilio , t5. Cistela,

F. B. Cistela sulphurca (Cryptoceplialus sulph.) bl.

79. ^^ Cistela murina (Cryptoccph» marinus) bl. 79.

2. Groep. (30;)

Gefl. I. Melandria ^ 2. Lagria ^ 3. Calopus^ 4. A^ö-

//7//5 , 5. Oedeniera , 6. Stenostoma , 7. Rh'^nomacer,

F. B. Lagl'ia liir.ta (Cryptoceplialus hirtus) bl. 83.

IV. Gezin, Ruwsprietigen. (310)

1. Groep. VuurtorACHTiGEN. (311)

Ged. I. Dendroides^ 2, Pyrochroa , 3. Apalu$.

2. Groep. Stekeltorachtigen. (312)

Geil. I. Rhipiphorus^ 2. Mordella, 3. Anaspis^ 4.

Scraptia,

F. B. Mordella aculeata, bl. 151, — Anaspis hume-
lalis (Mordella hum.) bl. 151, — Anaspis flava

(Mordella flav.) bl, 152.

3. Groep. Eenhoorntorachtigen. Csh)
Geil. I. Notoxus ^ 2. Steropus.

4 Groep. ROODTORACHTIGEN. (315)

Gefl. I. Horia,

5. Groep. Olietorachtigen. (31^
Gefl. I, Tetraon^fx, 2* Mylahris , 3. Hycleus, 4. Cé-

rocoma ^ 5. Oenas , 6. Meloe , 7. Cantharis, 8. Zo-

nitis , 9. Nemognathe , 10. Sitaris,

F. B. Meloe proscarabaeus, bl. 149. — M. brevi-

collis, bl. 150. ^— Canthai-is vesicatorius (Lysta
vescicat.) bl. 148.

III. Afdeeling VIERLEDIGEN. (4 leden aan al de voe-

ten.) C32O
IGezin, SnuItdraGers. (321)

I, Groep. Zaadtorachtigen. C322)

Gefl. I. Rhinosimus , 2. Anthribus ^ 3. Bruchus,

F. B. Antliribus scabrosus (Bruchus scab.) bl. 85.—
Bnichus pisi, bl. 85. — Br. granarius, bl, 86. —

•

B. seminarius, bU 8ö.
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2. Groep. Basterdsnuittorachtigen. (324)

Gefl. i,/1poderus, 2. Rynchitis^ 3. Attelabus, 4. /Ipion,

F. B, Apoderus coryli (Atrelabus coryli) bl. 100. —
Ap. avellanae (Attell. avell.) bl, loo. — Rynchitis
bacchus CAtell. bacchus) bl. 91. — Rynch. alliariae

(Curculio all.) bl. 8;'.— Apiou betulae (Attel. bet.)
bl. K>i. — Apion frunietarius (Curculio frum.) bl.

89. — Apion cyancus (Curculio cyaneus) bl. 87. —
Attelabus curculionoidesj bl. joi.

3. Groep. Snuitïorachtigen. (325)

Gefl. ï. Curculio^ 2. Lixus^ 3. Rhynchaenm^ /^,Cio*

nus, 5. Orchestes, 6. Raniphus, 7. Brach'jcenis, 8. Bren-

füs, 9. Cylas, 10. Rhina^ 11. Calandra, 12. Cossonus,

F B. Curculio pyri, bl. 98. — C. argentatus, bl.

98. — C. viridis, bl. 99. — C. fritillum, bl. 100,—
Lixus paraplecticus, bl. 90. — Lixus nebulosus, bl.

gg» — Rhynchaenus cbloris, bl. 88. — R. cerasi,

bl. 81. — R. rumisis, bl. 91. — R. quercus, bU
92. — R. pomorum, bl. 94. — R. nucum,bL94.—
R. violaceus, bl. 97. — R. tortrix, bl. 97. — Cio«
iius campanulae, M. 88. — C. scrophulariae, bl. 95.— C. fraxini, bl. 96.— Orcliestes populi, bl. 91.

—

O. alni, bl, 93. — O. salicis, bl, 93. — Calandra
granaria, bl. 90. (Allen in de F. B. onder den
naam van Curculio,')

IL Gezin, Houteters, (329)

L Bende, (330)

1. Groep. Kortspriettorachtigen. (330)

Gefl. I. Hylurgiis , 2. Tomicus , 3. Plaiypus ^ 4. ffy*

lesinu; , 5. Phloiotribm,

F. B. Tomicus testaceiis (Dermestes test.) bl,36.—
T, typographus (Bostrichüs) bl. 37.

2. Groep. Haaktorachtigen. (330
Gefl. I. Paussus ^ 2. Cerapterus,

3. Groep. Houttorachtigen. (331)

Gefl. I. Bostrichüs^ 2. Psoa
, 3. Nemosoma^ 4. Ce-

rylon , 5. Cis^ 6 Clypeaster,

F. B. Bostrichüs capucinus, bl. 37, — B. chalco-
graphus, bl. 38. — B. micrographus, bl, 38.

n. Bende, (333)

1. Groep. Paddestoeltorachtigen. C333)

Gefl. I. Mycetöphagus,

2. Groep. Knaagtorachtigen. (334)

Gefl. I. A^athidium.

s 3.
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3. Groep. Graantorachtigen. (334^

Gefl. I. L^ctus, 2. Diioma, 3. Colydium
, 4. Ti-ogO'

siia , 5. Mcryx , 6. Latriditis , 7. Silvanus*

III. Gf2/». Breedbekkigen. (336)

Gefl. I. 'Cucujus i 2. Ulciota, 3. Parandra.

F. B. Cucujus nuiticus (Ilispa mutica) bl. 34.

IV. Gezin. Langsprietigen. (337)

I. Groep. Boktor ACHTIGEN. (338)

Gefl. I. Spond-^lis ^ 2. Prionm^ 3. Macropus ^ /^, La^
mia , 5. Gnonm ^ 6. Saperda, 7. Callichroma, 8«

ƒ

Ceramh'^x , 9. CalUdhiin,

F. B. Spondylis buprestoides (Attelabus bupr.) bl.

103. — Lamia aedilis, bl. 105. -^ L. Textor, bl.

ic6. — Saperda scalaris, bl. 106. — S. cardni, bl.

107, — S, populncus, bl. 107. -^ S. linearis, bl.

108, — S. cylindiica, bl. 109. — S. ociilata, bl.

109, — Caliichroma moscliata , bl. 104. — Cerambyx
cerdo, bl. 105. — Calfidium violaceum, bl 110. —
C. arietis, bl. iio. •—— (Allen Cerambyx in de

F. B.)

ö. Groep. Halfdektorachtigen. C344)

Gefl. I. Necydalis,

F, B. Nccydalis major, bl 113. — N. minor, bl.

113. — N. viridissiraa, bl. 114.

3. Groep. RoNDOOGiGEN. (345)

Gefl. I. Rhagia, 2. Leptiira.

F. B. LeptLira melanura, bl. iiiï.

V. Gezin. Schoonpootigen. (346)

Gefl. I. Megalopits , 2. Orsodacna, 3. Sagra, 4.. Do"
nacia^ 5. Crioceris,

F. E'S Donacia crassipes (Leptura aqu':tica)bl. iii.—
Crioceris merdigera. bl. 21. — C. duodccim-punc-
tata, bl. 82. — C. nielanopa, bl. 82. — C. aspara-

gi, bl. 83. (Allen Cryptocephülus m de F.B.)

VI. Gezin» Cirkeltorachtigen. (349)

1. Groep. DooRNTORACnTiGEN. (350)

Gefl. I. Hispa, 2. Alurnus,

F. B, Hispa atra, bl. 84.

2. Groep. SCHILDTORACHTIGEN. (SSO
Gefl. I. Cassida y 2. Imatidium,

F. B.
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F. B. Cassida viridis, tl. 54. — C. murraea, bl.

34 — C. nebiilosa, bl-. 54. — C. nobilis, bl . 55. —
C. vibex, bl. 55. — C. margaritacia, bl. 56.

3* Groep. Bladtorachtigen. (352)

, Gefl. i; ClytJtra, 2. Cv^ptocephalus^ 3. Eumolpin^ 4.

Cülaspis , 5. Chrpomela , 6. Paro;ms , 7. Dof^phora ,

8. Helodes, 9. Galeruca, 10. Altka»

F. B. Clythra qiiadripunctata, bl. 75.— Cl. triden^

tata, bl. 76. — Crvptocephalus bipunctaius, bl. 76.

—

Cr. cordiger, bl. '^'2.,^ — Cr. sericcus, bl. '^j, —
Cr. nitens, bl. 78.

—
'Cr, bipustulatus, bl. fi, —

Cr. labiatus, bl. 79. — Cr. miiiutus, bl, 80.

(Allen Cryptocephalus in de F. B.J Chryso-
mela goettingensis, bl. 64. — Ch. graminis, bU
65. —r Cli. acnea, bl. 66. — Cb. betiilae, bl. 6j. —
Cii. baemopccra, bl. 67^ — Cli. ccrasi, bl. 6j» —
Ch. cerealls, bl. 63, — Ch. fastiiosa, bl. 68. —
Ch. vitellinac, bl. 69. — Ch. polygoni, bl. 69. —
Staphyiea, bl, 70. — Ch. polita , bl- 70. — Ch,
populi, bl 71. — Ch. violacea, bl. 72. — Cb. de-
cempunctara, bl. 72. — Galeruca tanaceti, bU 65.

—

G. alni, bl. 66. — G. nympbaea, bl. 80. — G. ca-
praea, bl. 81. — Altica oleracea, bl. 72. — A. by-

I

osciami, bl. 73. — A. exoleta, bl. 73. — A. rufi-

pes, bl. 74. — A. nemorum, bl. 74. — A. testa-

cea, bl. 75. (Allen Chrysomela of Cryptoce-
phalus in de F. B.J)

VIL Gezin, Knodsvoelerigen. (357)

Geil. I. Êrotylus , 2. Triplax , 3. Tritoma , 4. La^
guria , 4. Phalacrus*

IV. Afdeeling. DRIELEDIGEN. (s leden aan al de voe-
ten.) (360)

L Gezin. Bladluiseters. (Söi)

Gefl. I. Coccinella,

F. B, C. bïpunctata, bl. 57, — C. quinquepunctata,
bl. 57. — C. septempunctata, bl. 58. — C. dcccm-
ptmccata, bl. 58. — C. oceiiata, bl. 59. — C. qua-
tordecimpunctata, bl. 59. — C. vigentidiiop:mctata,
bl, 60. — C. conglomcrata, b!. 60. — C. qiiatorde*
cemguttata, bl, 62. — C. oci;odecemguttata,bl.^2.

—

C. quindecemgiittata, bl. 61. — C. bipusttilata, bl.

62. — C- sexpustulata, bl. 63. — C. decempustula-
ta, bl. 63. — C. qiiacordecempustulata, bl. 64.

IL Gezin, Zwambewoners. (3^2)

Gefl. I. Eumorphus , q. Endotnychus ^ 3. Dasycerus,

S 2
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V. Afdeeling. TWEELEDIGEN. (2 leden aan al de voe-
ten.) (364)

I. Groep. VOELTORACHTIGEN. (364)

Gcfl. I. Chefinium, 2. Pselaphtts,

2» Groep. Knodstorachtigen. (365)

Gefl. I. Claviger,

VL Orde. REGTVLEUGELIGEN(0/?r^Oi^7£/2y^). (365)

I. Gezin. Loopers. (368)

1. Groep. Oorwormen. (368)

Gefl. I. Forficula. . ^

F. B. F. auricularia, bl. 155.

2. Groep. Kakkerlakken. (370)

Gefl. I. Biatta.

F. 3. .B. gerraanica, bl. 156. — B. maculata,bl. 157.

3. Groep. Vangsprinkhaanachtigen. (372)
Gefl. i . Mantis , 2. Spectrum, 3, Phasma , 4. Ph^lHum.

II. Gezin. Springers. (375)

1. Groep. Krekelachtigen. (376)

Gefl. I. Gr^ilO'talpa , 2. Tridaciylus, 3. Gryllus.

F. B. Gryllo-talpa vulgarJs, bl. 158. — GryllQs do-
raesticus, bl. 159. — G. campestriSj bl. 160,

(Allen Gryllus in de F. B.)

2. Groep. Sprinkhaanachtigen, (380)
Gefl. Locusta»

F. B. L. viri-lissima, bl. löi. — L. verrucivora,
bl. 162. — L. varius , bl. 163. — (^Allen Gryllus
hl de F. B.)

3. Groep. KrassprinkhaxNEN. (381)

Gefl. r. Pneumora^ 2. Truxalis^ 3. Acrydium, 4. Tetrix,

F. B. Acrydium coerulescens, bl. 1(^4. — A.stridu-
lus, bl. 1641 — A. viridulus, bl. 165. — A. rufus,

\ bl. 165. -^ A. grossiis , bl. 166. (Allen Gryllus in

de F. B.) — Tetrix sabulosns. bl. 157. (^Gryllus,'}

VI!. Orde. HALFSCHILDIGEN QHEMÏPTERA). (384)

I. Gezin. Ongeujkvleugeligen. (387)

I. Bende. Aardwantsachtigen. (387)

Gefl. I. Scutellera , 2. Pentatoma , 3. Coreus, 4.
J.ygieus, 5. Jlydus , 6. Berynis , 7. Myodocha, 8,

Miris
., 9. Capsus , 10. Syr/is , 11. Tingts, 12. Jfra-

dus , 13. Cimex , 14. Reduvius, 1$, Ze/us, 16. P/oi-

aria ,
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aria ^ 17. Leptopus ^ 18. Salda ^ 19. Pelogonus ^ 20.

Hydrometra 21. Gerris, 22. ^//V?.

F. B. Scutellcra scarabaeoUes, bl. 179. — Sc. mau-
ra, bl. 180. — Pentatoma bispina, bl. i3o. — P.
-bidens, bl. 181. — P. rutipcs, bl. 182. — P. nigri-

cornis, bl. 182. — P. hocmorrhoidalis, bl. 184. —
P. griseus, bl. 185. — P. baccarum, bl. 185. -^ P.
juniperina, bl. i85. -^ P. prasina, bl. 187. — P.
dissimilis , bl. 187. — P. coerulea, bl. 188. — P.
morio, bl. 188. — P. oleracea, bl. 189. — P, bi-

guttata, bl. 189. — P. bicolor, bl. 190. — P. or-

tiata , bl. 190. -^ P. acuniinata, bl. 191. — Coreus
inaraiinatus, bl. 183. -r- C. quadratus, bh 184. —

-

C. crassicornis, bl. 192. — Lygaeus striatellus, bl,

192. — L. Ipucocephalus, bl. 193. — L. hyosciami,
bl. 193. — L. eqiiestris, bl, 194. — L. apterus, bl.

194. — L. Saltatonns, bU 195. — Miris laevigatus,
bl. 196. — M. virens, bl. 196. — M. srrintus, bl.

197. — M. bortorum, bl. 189. —r Tingis atcr , bU
178. — T. cardui, bl, 178. -r- Aradus corticalis, bl.

178. — Cunex lectLilarius, bl. 177. — Reduvius per-
sonatiis, bl. 199. — Salda sylvestris, bl. 179. —
Gerris lacustris, bl. 197. (Allen onder den naam
van Cimex in de F. B,5

2. Bende. Waterwantzen. (SPÖ)

1. Groep. Vangwantsachtigen. C397)

Geil. I. Galguhis, 2, Belostoma^ 3. Nepa^ 4. Rana-
tra^ 5. Naucoris.

F. B. Nepa cinerea, bl. 174. r- Ranatra linearis

(Nepa lin.) bl. 175, Naucoris cemicoides (Nep:i
ceraic.) bl. 176,

2. Groep. R0EIWANTSACHTIGEN. C399)
Gefl. I. Corixa^ 2. Notonecta,

F. B. Corixa striata (notonecta striata) bl. 174,——
Notonecta glauca, bl. 172. — N. minutissima , bl. 173.

n. Gezin, Gelijkvj>eugeligen. (400)
1. Bende, Cicadeachtigen. (401)

Gefl. I. Cicada , 2. Fulgora , 3. Flata^ 4, hsm ^ 5.
Lyitra , 6. Derba , 7. Delpkax , 8. Tettigometra , 9.
Aetalion , 10. Ledra , li. Membracis, 12. Cercopis^

13. Tettigonia,

F, B. Fulgora Europaea, bl. 167.--— Ledra aurita,
bl. 168. Membracis genistae , bl. 168. M.
cornuta,bl. 168.-—- Cercopis spumaria, bl 169.
Tettigonia fiavicoliis , bl. 171. T. flava, bl. 171.

T. rosea, bl. 172. (Allen onder den naam van
Cicada in de F. B.)

2. Bende. Plantluisachtigen. (408)
Gefl. ï. Piylla, 2. Livia

, 3. Thrip^^ 5. Akyodet,

5 3 F. B.
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F. B. Psylla ulmi, bl. 205. — Ps,pyri,bl. 205. —

-

Ps. persicae, bl, 206. — Ps. urticae, bl. acö. —

*

Ps. alni, bl. 206. --r Ps. qucrcus, bl. 206. — Ps.
fagi, bl. 207. — Ps. salicis, bl. 207. — Ps.fraxini,
bl. 207. — CAllen onder den naam van Chermes in

de F. B.) — Thrips physapiis, bl. 209 — T. juni-
perina, bl. 209. — T. urticae, bl. 210. — T. fas-

ciata, bl. 210. — Apliis ribis, bl. 200. — A. ulmi,
bl, 201. r— A. pruni, bl. 202. — A. sambuci, bl.

202. —- A. rosae, bl. 202. -^ A. tiliae , bl. 203. —

.

A. brassicae, bl, 203, -r- A. betulae, bl. 203. —

»

A, alni, bl. 203. >— A. tagi, bl. 203. — A. salicis,

bl. 203. — A. populi, bl. 204. — A. malijbl. 204.-^
A. bursaria, bl, 204. — A, persica, bi. 204. -r- A«
fabae, bl, 204.

3. Bende, Schildluizen. (4^3)

Gefl. I, Cocciis,

F, B, C. quercuSj, bl. 207. •?- C. ulmi, bl, ao8. -rr«

C. coryli, bl. 208. — C. tiliae, bl. coS, — C, fra-

gariae, bl. 208, -r- C, persicae, bl, 208,

VIII. Orde. PEESVLEUGELIGEN (NEUROPTERJ^ (417)

I, Gezin, Elssprietigen. (419)

I, Groep. Waterjufferachtigen. (321)

Gefl, I, Libellula , 2. Aesna, 3, Agrion,

F. B Libellula quadrimaculata, bl. 365. ^- L, fla-

veola, bl. 366. ^-- L. vulgata, bl. 366. — L. de.-

pressa, bl, 3Ó7, — L. vuiiratissima, bl. 367. — L,
aenea, bl, 367, — Agrion vir;!;o (Libellula virgo]) bl.

S<58, — A. puella (Lib. puella) bl. 369.

s. Groep. Dagvliegachtigen. (426)

Geil. I, Ephemera,

F. B. E. vulgata, bl. 369. — E. zwammerdamraia-
na (E. bioculata} bl. 370. — E, horaria, bl. 371,

II. Gezin, Breedvleugeligen. (430)

1. Groep, Schorpioenvliegachtigen. (431)

Gefl. I, Nemoptera, 2, Bitsaces , 3. Panorpa^ 4.

Borem,
F. B. Panorpa communis, bl, 367.

2. Groep, Mierenleeuwachtigen. C433)

Gefl, I. Mymeleon ^ 2. Ascalaphm,

F. B. Myrmeleon formicarius, bl. 375,

3. Groep, Gaasvliegachtigen. (436)

Gefl. I, Hemerobins , 2. Osm^jluSy 3. Setr.bHs*

F. B, Hemerobius perla, bl, 374,

4»
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4. Groep. Termietachtigen. (439)

Gefl. I, Raphidia ^ 2. Termes ^ 3. Psocus»

F. B. Raphidia opbiopsis, bl. 377. — Psocus ftitidi-

cum (Tenues fariti.) 1^1. 455» — Psocus pulsatonu»

(Tormes pulsat.) bl. 456.

5. Groep. Parelvliegachtigen. (444)

Gefl. I. Per/a.

F. B. Perla bicaudata (Phryganea bicaudata) bl. 371,

IIL Gezifj, Plooivleugeligen. (445)

Gefl. I. P/iryganea,

F. B. Pil. stdata, bl. 37a. — Pb. grisea, bl. 372.—
Pil. graudis, bl. 373. «- Ph» rhombica, bl. 373.

IX. Orde. VLIESVLEUGELIGEN QHrMENOPTERA).^^^^)

\. Gezin. Boorders. (453)

1. Bende^ Zaagdragers- (453)

1. Groep. Zaagvvespachtigen. (454)

Gefl. I. Cimbex t 2. Hylotoma, 3. Tenthredo ^ 4. Lo^
phyus , 5. Megalodontes , 6. Pamphilim ^ 7. CephuSy

8. Xiphydria.

F. B. Cimbex femorata , bl. 381. -^ C. liitea, bl.

381. — C. amerinae, bl. 382. r-^ Hylotoma usculaia,

bl. 383. — H. rosea, bl. 384. —' (Allen Tentliredo

in de F. B.) — Tentliredo cupreae, bl. 384. —- T.
rumicis (?) bl. 385. — T. uiini (?) bl. 385. — T,
pnini (?) bl. 386.

2, Groep. Boorangelwespen. (460)

Gefl. I. Oryssus , 2. Sirex, 3. Tremex,

2, Bende. Popverslinders. C4<^-)

I. Groep. Sluipvvespachtigen. (462)

Gefl. I. Pekcimis ^ 2. Evania ^ 3. Foeniis, 4. AiilU'

Cus, 5. Ichnenmon, 6. Stephanus, y.Xoridei^ %,Pim-
pla , 9. Cryptus^ 10. Mcfopius , 11. jilomya, 12.

Trogus ^ 13. Microgauer^ 14. Ophion , 15. BanchtiSy

16. Stgaiphus\ 17, Chclonns , 18. Bracon , 19. Aga*
\ fhts , 20. j^lysia ,21. Anomalon,

F. B. Ichneumon sugillatorius, bl. 386. >— I. satura-

torius, bl. 386. — ï. comitator, bl. 387. — T. com-»
punctor, bl. 389. —r I. extcnsor, bl, 389. — Pimpla
ptrsuasona, bl. 387. —« P. maniicstator, bl. 388. —

»

,
Ophion luteus, bl. 390. —' Banchus venntor,bl. 389.—

•

(Allen Ichneumon 'm de F. B.") — I, glob»tus (P)
bl, 392. — I. glomcratus (?) bl. 392.

34 a.
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2. Groep. Galappelbewoners. (469)

Ge 11. 1, Cym'ps , 2. Euchatis,

F. B. Cynips rosae , bl. 378. — C. glecboma , M*
378. — C. quercus — folii, bl. 379. — C. Bedeuuaris
(Ichneumon Bed.) bl. 391. — Cynips fagi (?) bU
379. — Cynips viminalis (?) bl. 380.

3. Groep. SCHENKELWESPACHTIGEN. (473)

Gefl. I. Chalets, 2,LeucospiSf "^^EulophuSy ^, Psilus,

4. Groep. Staartwespen. (476)

Gefl. I. Codrus, 2, Dryiiius.

5. Groep. G0UDVVESPACHTIGEN. C4773

Gefl. I. Parnopes, 2. Chrysis, 3. Hydichrum ^ 4.

Cleptes,

F. B. Chrysis ignita, bl. 326. •— Cleptes pupanim,
bl. 391.

II. Gezin, Stekeldragers. (480)

I. Bende. Ongelijkslaciitigen.

1. Groep. MiERACHTiGEN.( 481)

Gefl. I. Formica y 2. Polyergtts, 3. Ponera , 4. Myf"
mica , 5. Atta , 6. Crypiocerus,

F. A. Formica rufa, bl. 406. — F. nipra, bl. 407. —

.

Myrrnica iiibra (Formica riibra) bl. 407, — Myrm.
coespitum (Formica coespitum) 'bl. 408.

2. Groep. BlJENMIERACHTIGEN. (4po)

Gefl. I. Doryhis y 2. Labidm ^ 3. Mutilla , 4. Myf
mosa, 5. Myrmecoda , 6. Sclerodermus, 7. Methoca*

F. B. Mutilla curopaea, bl. 410.

s. Bende, Gravers. (492)

1. Groep. DoLKWEspAciiTiGEN. C493)

Gefl. I. TipJtia y 2. Myzine, 3. Mcria
, 4. Scolia.

2. Groep. MODDERWESPACHTIGEN. (494)

Gefl. I. Thynnus^ 2. Poluchrum^ Z* Sapyga.

3. Groep. Basterdwespachtigen. C495)

Gefl. I. Pompilm ^ 2. Sphex ^ 3. Ammophila ^ 4«
Pronius , 5. Chlorion , 6. Pelopaeus , 7. Dolichurm ,

8. Pö^/^.

F. B. Pompilus Fuscus, bl. 394. — P. nigrum, bl,

394. — P. variesatus, bl. 395. — Ammophila sabu-
losa, bl. 393. (Allen Sphex in de F. B.)

4-
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4. Groep, Snavelwespachtigen. C498)

Gefl. I. Bembex^ 2. Monedula^ 3. Stizus.

5. Groep. Spookwespachtigen. (499)

Gefl. I. Palann y 2. Larra ^ 3. Lyrops, 4. Misco»

phusy 5. Dinetus ^ 6, Aitata^ 7. Oxybclus , 8. Gö-
rytes , 9. Trypoxy/on.

F. B, Larra pcctinipes (Sphex pectin.) bl« 395«

6. Groep. Zilvermondwespachtigen. (501)

Gefl. I. Mellinus^ 2. Crabro, 3. Philanthus,

F. B. Mcllinus arvensis (vespa arv.) bl. 400.

3. Bende, Dübbelbladigen. (502)

Gefl. I. Synagrts , 2, Ceramius , 3. Pterocheilus
, 4.

Onynerus, 5. Eumenes^ 6. PoUsfes , 7. Fespa, 8. Gf-
/ö;;//^ , 9. Masaris»

F. B. Odynerus parietws (vespa par.) bl. 399. —
Odynerus murarius (vcspa mur.) bl. 400. —. Vespa
crabro, bl. 395. — V. vulgaris, bl. 398. — V. rufa,
bl. 399.

4. Bende, Honiglezers. CS")
I. Groep. Basterdbijachtigen. (512)

Gefl. I. Hylacusy 2. Colietes ^ 3. Andrena
^ 4. Da^-

poda^ 5. Sphecodes, 6. Plalictus , 7. Nomia,

F. B. Hylaeus anniilatus CApis ann.) bh 404.

2. Groep. Bijachtigen. (514)

Gefl. I. Panurgus^ 2. Melecta, '3,,Crocisa^ ^,Oxaeai
5. Nomada, 6- Rophites, y, Systropha, Z. Epeohts,^,

Pasites , 10. Philerennis, il. Ammobates^ \i,Coelioxys^

13. Megachile, 14. Osmia^ 15. Anthidium , lö. 5/^-

//5 , 17. Heriades ^ 18. Chelostoma, 19. Ceratina^io,
Xylocopa , 21. Eticera , 22. Melliturga, 23. Antho-
phora^ 24. Saropoda, 25. Centris , 26. Epicharis^

2'/, Acanthopus , 28. Englossa ^ 2^, Bombus , 30.
/j^/)/5, 31. Melipona,

F.B. Megachile centunciilaris (Apis cent.) bl.40T.

—

Eucera longicornis (Apis long,) bl. 401. — Bombus
terrestris (Apis terr.) bl. 404, — Bombus liortorum
(Apis hort.) bl. 405. — Bombus muscorum (Apis
musc.) bl. 405. — Bombus hypnorum (Apis bypn.)
bl. 405. — Apis mellifica, bl, 401.

X. Orde. DONSVLEUGELIGEN iLEPIDOPTERA). (535)

L Gezin, Dagvlinders. (543)

S5 I.
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I. Groep. (544)

Gefl. I. Mnrpho^ 2. Satyrus ^ 3, Libythea, 4. Bi^
hlis^ 5. Melanitis^ 6. Nymphalis, 7. Argymii ^ 8.

Fanessa
, 9. CetJwüa ^ 10. Datmus ^ 11, HeliconiuSy

12, Fapilio y 13. Parnassius^ 14. Jhais, 15. Pierts,

F. B. Saryrus hyperantluis, bl, 220. — S. pamphi-
lus, bl. 221. *— S. arcanius, bl, 212. (Alltii P. Z).

Festivi, linn.) — S. inacra, bl. 223. — S. megae-
r;i, bl. 223. — S. acfTcria, bl. 224. — S. cialathea,

bl. 225. — S. püosellac, bl. 225. — S. semcle, bl.

226. — S. jurtina, bl. 226. (Allen P. A''. Gciiimati

,

LiNN.) r--- Nyraphalis iris, bl, 228, — N. popiili, bl,

229. (Allen P. N. Gemwaii en Phalerati ,linn.)—'
Ars^ynnis papliia, bl. 234. -^ A. a;iaja, bl. 235. —

•

A.^lachonia, bl. 236. (Allen P, N. Pli. linn.) —
Vanessa antiopa, bl. 230. — V. polychloros, bl. 231.
T- V. urticne, bl. 2;u. '— V. C. album, bl. 232. —

.

V. atalanra, bl. 233. -^ V. io, bl. 232, ^^ V. dclia,
bl. 234. (Allen P. N. Ph. LI^'NO — PapiJio
machaon, bl. 211. -^ P. podalirius, bL 211. (Allen
P. E. Jcliiyi^ LINN.) — Parnassiiis apollo, bl.

212. — Pieris crataegi, bl. 213. QParnessii.'s linn.)— P. brassicae , bl. 214. — P. rapae, bl. 215. — P.
napi, bl. 216. — P.sinapis, bl. 217. — P. daplidice,
bl. 217. —• P. cardamines, bl. 217. -r- P. palaeno,
bl. 218. — P. byale, bl. 219. r^ P. rhamni, bl, 219,

, (Allen P. D, caitdidi, linn.)

5, Groep. (552)
* Gefl. I, Polyommata ^ 2. Urania , 3. Hesperia.

F. B. Polyommata benilae, bl. 236. — P. priini, bl.

237. —' P. quercus, bl. 237. — P. arron , bl. 238. —

•

P. cyllaris, bl, 239. — P. aiuais, bl. 239.— P. cleo-
bis, bl. 240. — P. alsus, bl, 249. — P. mbi, bl,

249. T- P. phlaeas,, bl. 241. — P. virgaureo , bl. 242,
(Allen P, P. Rui'icola, linn.) — Hesperia comma,
bl. 242. -r- Tï, raalvae, bl, 243, (Allen P, P, vrhi^
cülae, LINN.)

II» Cczin. AvondVLINDERS. (555)

Gefl, I. Castnia, 2. Sphinx , 3. Smerinthiis, 4. Se-,

sia ^ 5. Zygaena ^ 6. Aegocerns^ y. Thyris , 8. SyntO'

f^is i 9. Glmicopis-

F. B, Spliinv convolvuli, bl. 247. -r- Sp. ligiistri,

bl. 248. — Sp. atropos, bl. 248. —' Sp. celerio, bl,

242. — Sp. ncrii, bl. 246. — Sp. elpenor, bl. 250.—

.

Sp. porcclltis, bl. 251. — Sp. eiiphovbiae, bl. 252.—
Sp. galli, bl. 252. — Sp. pinastri, bl. 253. — Sme-
vintbus ocellata, bl. 244. — Sp. tiliae^ bl. 245. —
S. populi, bl. 245. — Sesia steilatarum , bl, 254. —
S. fuciforRiis, M. 255. — Zypaena filipendulne, M,
256. — Gbucopis sraiices, bl. 256, -^ G, priini, bU
257. (Allen Sphinx in de F.. B.)

i UU
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IIL Gezw, Nachtvlinders, (560)

I. Groep. C5Ö1)

Geil, I. Hepialus , 2. Cossus ^ 3. Zeuzera, 4. Jua'
CVS, 5. Güstropacha, 6, Odonestfs , 7. Lasiocampa

,

8. Ps'^che , 9. Cerura,

F.B. Hepialus Inimuli, bl. 257.—- H. testudo(?) (*)
bl. 279. — Cossus ligivpeida, bl. 285. — Attacus
pavonia minor, bl. 258. — B. pavonia major, bl.

<J59, — B. tnu, bl. 260. — Gastropacha quercilolia,

bl. 261. — Odonesns potatoria, bl. 263. — O.pini,
bl. 264. — Lasiocampa rubi, bl. 262. —r L. trüblii,

bl. 264. — L. querciiSs bl. 265. — L, versicolor,

bl. 267. — L. populi, bJ. 268. — L. ncustria, bl.

26p. — L. i:^roccssionea, bl. 270. — L. biicepbala,

bl. 271. — L. monacha, bl. 273. — L, dispar, bl,

274. — L. coryli, bl. 27(5. ^- L. curtula, bl. 277.

—

L. anostomosis, bl. 279. — L. piidibunda,bl.28o.—
L. fascelina, bl. 281- — L. coenileoccphala, bl.

082. — L. Ziczac , bl. 283. — L. antiqua, bl. 291.

—

L. gonostigma, bl. 292. — L. hamuia (?) bl.358.--^

Psyche dictaca (?) bl. 182. — Ps. crepida (?) bl.

286. — Cerura vinula, bl, 266, — C. fagi,bl.267.

—

C. furcula, bl. 277, (Allen Phalaena in de F^ B.)

fi. Groep. {S^9)

Gefl. I. Arctla^ 1. Callimorpha,

F. B. Arcria caja, bl. 272. — A. villica, bl. 272.-^
A. chrysorrhaea, bl. 274. — A. salicis, bl. n-j^, —
A. reclusa, bl. 273. —^ A. purpurea, bl. 487. — A,
rtissula, bl. 289. — lubricipes, bl. 288. — A. lepo-

rina, bl. 289. — A. fuligiinosa, bl, 294. — Calli»

morpha rosea, bl. 293. — G. jacobaca, bl. 295,
(Allen Phalaena in de F, B.)

3. Groep. (571;

Gefl, I. Phalaena^

F. B. Phalaena vernaria, bl. 29Ö. — Ph. buplcura-»

ria, bl. 296. — Ph. punctaria, bl. 297. — Ph. ama-
taria, bl. 297. — Ph. falcararia. bl. 298. — Ph.
sambucaria, bl. 298. >— Ph. lacertinaria, bl. 299. —

?

Ph. alniaria, bl. 300. — Ph. syringaria, bl, 300. —
Ph. lunaria, bl. 301. — Ph. consortaria, bl. 301. —

r

Ph. dolobrarin, bl. 302.-' —: Ph. prunaria, bl. 302.—?
Ph. raargaritaia, bl. 303. — Ph. pinlaria, bl. 304.—
Ph. paptlionaria, bl. 304. — Ph. fasciaria, bl. 305.

—

Ph. beruhiria, bl. 306. — Ph. pantaria, bl> 306. —^
Ph. wavaria, bl. 307. — Ph, purpuraria, bl. 308. r-^

Ph.

() Van vele nachtvlinders ben ik niet genoegzaam zeker, dezelve
in dit (Iclfcl op de regte plaats gclteld te hebben. Ik heb daar ach-
ter een ? gevoegd, ^cn nader onderzoek aan de dieren zclven zal

dezen twijrèl moeten opheffen. Dit geldt ook ten aanzien van zulke
dieren, b(j welker naam men hiervoren reeds dit teekeii gebezigd vindt,
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Ph. lichenaria, bl. 308. — Ph. defoliaria, bl, 309.—
Ph. hirtaria, bl. 309.— Ph. grossiilariata ,bl. 310.

—

Ph. craracgaw, bl.311.-^ Ph. propagnata,bl. 311.—
Ph. chenopodiata, bJ. 312. — Ph. cciuumnotata,bl.
312.— Ph. miata, bl, 313.— Ph. pniiiata,bl. 313.—
Ph. fliicniara, bl. 314. -- Ph. umbradca, bl. 342.—
Ph. belgiaria, bl. 357. —^ Ph. mi, bl. 360. — Ph,
impluviata, bl. 361. — Ph. pilosaria, bl. 362. —
Het linden Herculesje , bl. 363. — Ph. cervinata, bU
364. Cx\llcn Pïialacna in de F. B.)

4. Groep.

Gefl. I. Botp,

F. B. Bonys urticata, bl. 314. — B. nymphaeata,bl,
315, — B, potamogata, bl. 315. — B. stratiotata,bl,

316. — B, Icmnaca, bl. 316. — B. briiniata, bl. 317.— B. vai-iata (?) bl. 318. — B. .sesquistriataria, bi.

318. (Allen Phalaena in de F. B.}

5. Groep. (573)

Gefl. I. Noctua^ 2. Erehe
, 3. Herminia,

F. B. Noctiia dromedarius, bl. 284. — N. palpina,
bl. 285. — N. camclina, bl. 290. — N. libatrix, bl.

593. — N. spoiisa, bl. 323, — N. nupta, bl. 323.

—

N, pacta, bl. 324. — N. pronuba, bl. 32Ó. — N.
fraxini, bl. 327. — N. cbrysius, bl. 334. — N.
gamma, bl. 334. — N. vcrbasci, bl. 342. — N. pal-
lens, bl. 322. — N. promissa, bl. 325. — N. orbo-
na, bi. 325. — N. lunaris, bi. 32Ó. — N. plecta,
bl. 328. — N. nun atrum, bl. 328. — N. brassicae

,

bl. 329. — N. retusa, bl. 330. — N. arundinis, bl.

330. — N. trapezina, bl.33i.-^ N. munda,bl. 331.—
N. gracilis, bl. 332. —' N. festucae, bl. 335. — N.
niet'iculosa, bl. 335. — N. psi, bl. 336. —• N. ace-
ris > bJ. 337. — N. megaloccpiiala, bl. 338. -^ N.
aprilina, bl. 338. — N. persicariae, bl, 33c). — N. lu-

difica, bl. 339. — N. tridens, bl. 340. •— N. affinis,

bl. 341. — N. or (V) bl. 343. -^ N. ri.ficollis(?jbl.

344. — N. oxyocanthae, bl. 344. — N. myrtilli , bl.

345. — N. oleracea, bl. 345- — N. pisi, bl. 346. —

•

is. atriplicis, bl. 346. — N. triplacia, 347. — N. fu-
mosa, bl. 347. — N. flavago, bl. 342. — De mar-
mervlindcr (?) bl. 359. — De kromzitter (?) bl.

363. - N. piniperda, bl. 363. — N. ypsilon, bl.364.

(Allen Phalaeua in de F. B.)

6. Groep. (57^)

Gefl. I. Pyalis,

F. B. P. prasinaria, bl. 318. — P. fagara,bl. 319.—
P. chlorana, bl. 320. — P. cynosbana, bl. 320.

P. pomana, bl. 321. (Allen Phalaena in de F. B.)

7. Groep. C577)

Gefl, I. Lithosia ^ 2. Tponomeuta, 3. Oecophora ^ 4.
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Alucita , 5. Tinea , 6. Galleria , 7. Ph'^ch , 8. 'ï/'^*?-

/ö/>/^/^5 , 9. Crambus.

F. B. Lithosia qiiadra, bl. 333. — L. complana, bl.

333. — L. triquetra (?) bl. 332. Yponomeiua evo-
nymella, bl. 350. — Alucita degeerella , bl. 355. —
Tinea pellionellaj bl. 351. — T. sarcitella, bl. 351. -»

T. grancUa, bl. 354. — T. fuscella (?) bl. 353. —
Galleria ccreana, bl. 352. — Crambus pineti, bl.

350. — C. culmoriim, bl. 351. — C. cuculatclla (?)
t)l. 353. •— C. poiTcctella, bl. 3£;3. - C. goedartel-
la (?) bl. 354. (Allen Phalaena 'in de F. B.)

8. Groep. (583)

Gefl, I. Pterophorus , 2. Omeodes.

F. B. Pterophorus didactylus, bl. 355. — Pt. tridac-
tylus, bl. 356. — Pc. tesseradactylüs, bl. 356. —
Pt. pentadactylus, bl. 356. (Allen Phalaena in de
F. B.)

XL Orde. PLOOIVLEUGELIGEN CRHIPIPTERJ:). (584)
Gefl. I. Xenos^ 2. S^y/ops.

Xin. Orde. TWEEVLEÜGELIGEN {DIPTERA-), (588).

L Gezin. Langpootigen. (594^

1. Groep. MUGACHTIGEN. CSPO
Gefl. I. Culex,

F. B, C. pipicns„ bl. 443. —• C. bifurcatus (?) bl.

444. •— C. stercoreus (?) bl. 444.

2. Groep. Langpootachtigen. {s9S>)

Gefl. I. Tanypus . 2. Ceratopogon
^ 3. Psychoda^ 4.

Tipula ^ 5. Ctenophora , 6. Nephrotoma^ 7. Ptychop^
tera, 8. Limonia , 9. Asindulum^ lo. Mycetophila

^

II. Ceroplaiiis^ 12. Bibio ^ 13. Scathopse ^ 14. 6"/-

mulia.

F* B. Tanypus plumosns, bl. 418. — Ceratopogon
palustris, bl. 422. — T. littoralis, bl. 419. — Psy-
choda plialacnoides, bl. 421. — Tipiila crocata, bl.

415. — T. oleracea, bl. 416. — T. hortonim, bl.

416. — T. pratensis, bl. 417. — T. eornicina, bl.

417. — T. piitris (?) bl. 430. — Limonia rivosa , bl.

415. — Mycetophila floiilacüa, bl, 421. — Bibio mar-
ci, bl. 419. — B. fibrilis, bl. 420. (Allen Tipula in
de F. B.) — Simulia piingcns (scomoxys^ bl. 447.

IL Gezin* Langbekkigen. C6o5_)

I. Groep. ROOFVLIEGACHTIGEN. (6o(5}

Gefl.
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Geil. I. Laphria ^ 2. Jsi/us , 2. Dasypogon, /^^Diod''

Ma, 5. Gonypus, 6. Hybos,

F. B. Laphria Gilva, bl. 449. — Asilus crabronifot-
mis, \>\. 499. — A. forcipatus, bl. 449, — Dioctria
ü-ontalis, bi. 450. — Gonypus tiuuloides, bl. 450.
(Allen Asilus in de F. B.)

fi. Groep. Dansvliegachtigen. (607)

Gcfl. I. Einpis , 2. Siciis,

F. B. Empis pcnnipcs, bl. 445. — E. livida , bl.

455. — E. ibi-cipata (V) bl. 446. (Allen Empis in
de F. B.)

3. Groep» DiKVLIEGACHTIGEN. (6o8)

Gefl. I. Panops, 2. Cyrtus , 3. Aitomella , ^,Henop5,

4. Groep. .Staandevliegachtigen. ^609)

Gefl. 1. Bombyhis, 2. Phas ^ 3. Cyllcnia,

F. B. Bombylus major j bl. 451. — Cyllenia macu-
lata (Musea m.) bl. 428.

5. Groep. TREURVLIEGACHTIGENé (Ölo)

Gefl. I, Nemestrina^ 2. Mulion,
'

6. Groep. Bremsachtigen. (611)

Gefl. I. Pagonia, 2. fr.bamis, 3. Chrysops.

F. B. Tabanns bovinus, bl. 441* — Chrysops coe-
ciitiens, bl. 442. — Ch. pluvialis, bl. 442. (Allen
Tahanus in de F. B.)

^, Groep. RiNGSPRIETVLIEGACHTIGEN. (6l5)

Gefl. I. Caenomyia, 2. Pachynoma
^ 3. Mydas

, 4.
Thereva , 5. Lepiis, 6. Dolychopus

, 7. Callomyia , 8.

Ortochile.

F. B. Leptis tringaria (Musea) bl, 434.

lil. Gezin* Wapenvliegachtigen. (620)

Gcfl. I. S^jY/iiomys , 2. Hermetia ^ 3, Xylophagtis . 4.
Oxcycera , 5. Ephippiitm ^ 6. Sargtis, 7. Netmtelm,

F. B. Stratiomys cbaniacleon> bl. 422. — St. ca-
nina, bl. 428. — EphippiLim niicroleon, bl. 423. —
Sargus ciiprarius, bl. 431. (Allen Musea \\\ de F.B.)

IV. Gezin, AlGRETSPRIETIGEN. (625)

I, Groep. SteekvlieGachtigen. (627)

Gefl. I. Conops ^ 2* Zotlion , 3. Stomorys , 4. Myopa^
5. Bucentes.

F. B. Conops macrocepbala, bl. 447. — C. aculeata,
bl. 448, — Stoinóxys irritans, bl. 446.

2.
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fi. Groep. ZVVEEFVLIEGACHTIGEN. (630)

' Gefl» i. Rhingia , 2. Ceria ^ 3. Foiucella , 4. Calli-^

cera , 5. Chrysotoxus ^ 6. Jphritcs , 7. Paragus, 8»

Psara , 9. Sericomyia , 10. Eristalis, 11. BlophÜm ^

12. Syrphus^ 13. Miksta,

F. B. Volucella bombylanSj bl. 451. — V. mystacea^
bl. 435. — Eiistalis pendula, bl, 435. —

- E. coemico-
i-ioriuii, bl. 441. — Eioplülus floreus, bl. 436, — Eé
nemorimi, bl. 436. — E, arbustorum, bl. 437. — E.
tenaXj bl. 437. -^ E. sepulcialis» bl. 440. — Syrplujs
ribesii, bl. 438. — S. pyrastri, bl. 438. — S. men-
tbrastrij bl. 439. — Milesia pipieusj bl. 439. — M»
segnis, bl. 440. (Allen Musea in de F. B.^

3. Groep. HoRZELACHTiGEN. (635)

Geil. I, Oestrm,

F. B, Oestrus bovis, bl. 411. — O. equi, bl. 412.—
O. hoenioniioidalis, bl. 413. — O. ovinus» bl, 414,

4, Groep. Vliegachtioen. {6z9^

Gefl. I. Echinomyia ^ 2. Ocyptera , 3. Mmca ^ d^. Lip-

se, 5. P/iasia , 6. Mela^^ophora, 7. Ochthera , 8.

Scenopinus , 9. Pipunculus^ lo. Phora^ 11. Sepedon ^

12. Loxocera, 13. Lauxania ^ 14, Tetanocera , 15.
Calobata , 16. Micropeza , 17. Tephrith, 18. OkI*
fjus , 19. Scathophaga , 20. Thyreophora, 21. Achia%^

02. Diopsis»

F. B, Musea caesar, bl. 424. — M. vominoria, bl.

425. — M. carnaria, bl. 425. — M. domestica, bl,

426. — M. larvarum, bl. 429. M. cadaverina (?)
bl. 424. — M. mortuorum , bl. 425. —' M. carnivo-
ra .J) bl. 447. — M. lardaria (?) bl. 427. — M. al-

bifrons (?) bl. 428. — M. nieteorica ; ?) bl.430.

M. piitris (?) bl. 431. M. flaveola (?) bl. 431.
(Allen Musea 'm. de F. B.) — Tcphrids cardiii, bl,

433. —— T. cerasi, bl. 433. Oscinus cellaris,

bl. 430. Scatophaga piuvialis, bl. 429. —— Sc,
stercoraria, bl. 432, Sc. merdaria, bl. 432.

V. Gezin» POPPENLEGGERS. (650)

Gefl. I. Hippobosca , 2. Ornithomyia, 3. Melophagm^
4. Hycteribia.

F. B. Hii:>pobosca equina, bl. 451. Melophagus
ovinus (Hippobosca) bl. 452.

IN-
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I N S E K T E N.

welke in de Fauna Belgica niet vermeld zijn

,

gerangfchikt volgens voorgaand (telfel.

I. KORSTDIEREN.

I. ORDE. I. Gezin.

4. Macropodia (JSlacropui), Latr. Gen, i , p. 39 (*), /«<2-

chui^ Fabr. Cancer , Linn. Stenorynchus ^ Lamarck.

I. M. Phalanghim. M. Longirostris, Latr. Gen. Fabr.
Suppl, p, 358. Pennant, ^Zool. Brit. 4, Tab. 9, fig. 17.

In de Noordzee, aan de kusten onzes Vaderlands,

IV. ORDE. 3. Gezin.

I. Cymothoa QGen. I, p. 65). Fabr. Oniscus, Linn.

I. C. Oestrum, Fabr. Spt, 2, p. 505. — Pallas, Sp,

Zool, IX, Tab. 4 5 fig. 13. Linn. ó>/. Nat. ed. 13 ,

Tom. I, pars. 2, pag. 1059 (!)•

In de Noordzee, aan onze kusten , alwaar dit dier

zich aan de visfchen hecht, en denzelven het bloed
uitzuigt.

5. AsELLUS (Gen. I , p. 63). Oniscus, Linn. Idotea, Fabr.

I. A. VuLGARis. Latr. Idotea Aquotica, Fabr. Suppl. p.

303. Linn. T. i, pars. 2, p. 1061. De geer, /«/. T.

7, pi. 31, fig. I.

In flilllaande zoete wateren , waar dezelve op klei-

ne diertjes aast. — Groningen (§}.
6. LiGIA

(*) Latreille, Genera Crustaceorum et Infectorum. Onder de
verkorte opgave van Gen. bedoel iic overal voren genoemd werk ,

waarin raen "de geflachts-kenmerken vindt, virelke hier niet kunnen
vermeld worden.

(t) ?,\] liet aanlialen van linn. Syst. Nat. bedoelt men hier over-

al du 13 ed. van gmelin,

<$) Bijna allen in dit Aanhangfel voorkomende dieren^ vindtnien
iu
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6. LiGiA (Gen. I , p. 67). Fabr. Om'scus , LiNisf.

I. T.. Agilis , Persoon. Panser, Fatina Infect» Cerm»
Heft 9, pi, 24.

10. Armadillo. Latk. (G(?«. I, p. 71). Om'scus, Linn.

I. A. VuLGARis. Oniscus Armadillo, Linn. T. i, pars 2,

p. 1062. Panzer, H. 62, pi. 22.

Meest op hooge zandgronden, onder fteenen en op

andere verborgene plaatfen. -^ Groningen,

III. INSEKTEN.

L ORDE. I. gezin.

a. JuLüs (Gen. I , p. 75). Linn. , Fabr.

I. J. Sabulosus. Linn. T. i , pars ö , p. toö^. Fabr.

Spf. T. 2 , p. Z95' — D^ GEER , /;;ƒ. T. 7 , pi. 3Ö »

fig. 9 en 10.

Op drooge zandgronden, aan de wortels der plan-

ten. -^ Groningen,

3. SCOLOPENDRA (G^». I, p. 78). LiNN., FaBR.

I. Sc. Electrica. Linn. T. i , pars. 2 , p. 1063. —
Fabr. Spi. T. 2 , p. 391. —^ De geer, Inf, T. 8 ,

pi' 35» %• ï7*

Niet zelden iii de tuinen , onder bloempotten, ftee-

nen en op andere verborgene plaatfen , — ook

in de huizen , op vochtige plaatfen. Die infekt

licht fomtijds in den donker*

V. ORDE. L VIJFLEDIGEN.

I. gezin, 2, BENDE.

I. Groep.

6. Cymindis ijGen. ï , p. 190). Latr. Cafahut , Fabr,

I, C.

in de ommeflreken vau Haarlem, Die, waarbij liet woord Gronin-
gen gevoegd is, komen ook in de Provincie Groningen voor, en
zijn als zoodanig door het Genootfchap ter bevordering der Nat,
Hist, te Groningen der Maatlchappij bekend gemaakt.
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,

I. C, HuMERALis. Fabr. Syst, T. I , p. 182. Panz- H.
30, pi. 6. Olivier Entom, Tom. 3, N^. 35, pi. 13,
fig. 154-

Onder (leenen en aan de wortels der planten, meest
aan den waterkant. •— Groningen»

9. Dromius. Bonelli. Carabin , Linn. en Fabr.

1. D.Quadrimaculatüs. Z^^/<?, Latr. {Gen, I,p. 193.) —
Linn. T. i , pars. 2 , p. ^73. — Fabr. »y.>'5/. T. i ,

p. 208. — Panz. H. 75, pi. 10. — ÖLiv. T. 3, No.

35 , pi. 8 , fig. 89.

Meest in het voorjaar onder afgevallene bladen,

op zandige gronden. — Groningen.

2. D. Truncatellus. Lebia ^ Latr. (Gen. I, p. 193.) —
Linn. T. i ,

pars. 2 , p. 673. Fabr. Syst, T. i , p.

210. Panz. H. 75 , pi. 12. — Oliv. T. 3 , No. 35,
pi. 13, fig. 159.

Meest aan de wortels van planten , aan de kanten

van floten. — Groningen.

jo. Demetrias. Bonelli. Carabm^ Linn. en Fabr.

I. D. Atricapilla. Lebia ^ Latr. {Gen. I, p. 192.) —
Linn. T. I , p. 673 — Fabr. Spt. T. i, p. 186. —
Panz. H. 30, pi. 9. — Oliv. T. 3, No. 35, pi. 11,

fig. 106.

Reeds vroeg in het voorjaar aan den waterkant

onder fl:eenen. — Groningen.

4. Groep.

4. Clivina. Latr. QGen» I, p. 210'). Scarites ^ Fabr. Tene-

brio ^ Linn. Met het volgend gellacht , in zandige gron-
den, aan den waterkant, onder fteenen en planten. De
gedaanteverandering is onbekend.

I C. Arenaria. Linn. T. i, pars. 2, p. (575. — Fabr.
Syit* T. I , p. 125. — Panz. H. 43, pi. 11. — Oliv.
T. 3 , No. 36 ,

pi. I , fig. 6. — Groningen.

5. Dyschirius. Bonelli. Clivina, Latr. {Gen. I, p. 211.)
Scarites, Fabr.

1. D. Thoracic[js. Fabr. Syst, T. i , p. 125. — Panz.
II. 83 , pi. 2.

2. D. Giubu5. Fabr. Syst- T. i, p. 126. — Panz. H.
5 , pi. I. — Groningen,

5. Groep.
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5. Groep,

4. Harpalus. Bonelli (Gen, I, p. 201). Carahus, LiNN. en
Fabr. At de foorten van die gedacht honden zich meest
op verborgene plaacfen op , en worden in bosfchen , op
de akkers , in weiden en in de tuinen aangetroiFen, Des
winters verbergen zij zich onder fteenen , mos en afge-

vallen e bladen. Van derzelver gedaanteverandering is niets

bekend.

1. H. Calceatus. Sturm, Deutschl, Fauna ^ V. Abth.^ 4
B., pU 81 , fig. a.

2. H. Lentus. Sturm, pi. 82, fig. a. — Groningen*

3. II. Impiger. Sturm, pi. 82 , fig. b.

4. H. PiGER. Sturm , pi. 82 , fig. c.

5. H. Aeneus. Fabr. T. i , No. 146 , p. 197. Sturm ,

» 4. B., p. 36. — Panz. H. 75, pi. 3 en 4. — Intui-
nen onder planten. — Groningen.

6. H. Ignavus. Sturm, pi. 83, fig, d.

7. H. CoRAciNus. Sturm ,
pi. 84 , fig. a. — Groningen»

8. H. SuBsiNUATus. Sturm , pi. 85 , fig. b.

9. II. RuBRiPES. Sturm , pi. 86 , fig. a.

10. H. CuLicuLiNus. Sturm, pi. 87, fig. b.

11. H. Laevicollis. Sturm, pi. 95, fig. a.

12. H. Frolichii. Sturm, pi. ^6, fig. a.

7. Amara. Bonelli. Carahus, Fabr.

1. A. FulvaI Panz. H. 39, pi. 10. — Groningen,

2, A. EuRYNOTA. Panz. H. 37 , pi. 23.

3, A. VuLGARis. Fabr. Sys^, I, No. 137, p. 195. Panz,
H. 4 , pi. I. — Groningen,

4. A. Communis. Fabr. Sysf, I, No. 138, p. 195. Panz,
H. 40 ,

pi. 2. — Groningen,

8. Calatmus. Bonelli. Carahm , Fabr. Des daags verbergen
zij zich gezellig onder fteenen , mos en afgevallene bla-

den, meestal op hooge zandgronden. Is als masker onbe-
kend.

1. C. Fuscus. Fabr. T. i, No. 158, p. 195. Sturm,
5. B., p. iio. Oliv. T. 3, No. 35, pi 12, fig. loi.

14. pTERocinsTus. BoNELti. Carabus ^ Fabr. — Zij loopen zeer
fnel, en houden zich bij dag onder fteenen op. Het mas-
is onbekend.

T 2 I. P.
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1. P. Niger. Fabr. i , No. 46, p. 178. Panz. H. 30,
pi. I. — StuRxM, 5 ]3. p. 5.

1:5. Abax. Bonelli. Carabus , Fabr. -e- Onder fteenen ; het

masker is onbekend.

I. A. PoRCATus. Sturm , pi. loi , fig. b.

16, Platysma. Bonelli. Carabus^ Fabr. -^ Des daags op ver-

borgene plaatfen , gaande des nachts op roof uit. Van de
gedaanteverandering is niets bekend.

1. P. Elongata. Sturm, pi. iio, fig. b. Reeds vroeg
in het voorjaar onder afgevallene bladen.

2. P. Strenua. Sturm, 5. B. p. 71. Panz. H. 38,
pi. 6. In het voorjaar onder fteenen , doch zeld-
zaam.

3. P. lluFA. Sturm, ph 116. fig. a.

4. P. Brunnea. Sturm, pi. 118, fig. b.

5. P. Lepida. Fabr. T. i , No. 107, p. 189. Oliv. T.

3, No. 35, T. II , fig. 118. — Op weiden, akkers
en langs de wegen, — Groningen.

6. P. RuFiPES. Fabr. i , No.
-j^s , p. 184. — Panz. H.

34, pi. 2. Op vochtige plaatfen, onder mos, ftee-

nen of afgevallene bladen,

18. Dolicmus. Bonelli. Carabus , Fabr. — In Bosfchen. De
gedaanteverandering nog onbekend.

I. D. AuGusTicoLLis. Fabr. i, No. 64, p 182. Sturm,
Anchomenus

,
pi. 130. — Reeds vroeg in het voor-

jaar onder afgevallene bladen. Ik heb dezelve m
den winter onder het mos aan den wortel der hoo-
rnen gevonden. — Groningen.

SI. Ciilaenius. Bonelli. Carabus, Fabr. — Meest op voch-
tige plaatfen, onder fteenen en planten. Htjt masker is

onbekend.

I, Ch. Nigricornis , Fabr. i , No. 156, p. 198. Panz.
H. u, pi. 9. — Groningen,

24. Agonum. Bonelli. Carabus , Fabr. •^— Op zandige gron-
den y aan den wr^torkant , onder fteenen en planten. De
maskers nog onbekend.

1. A. Fuliginosum. Sturm, 5. B., p. 192, Panz. H.
108 , pf. 5.

2. A. Marginatum. Fabr. i , No. 162, pi. 199. Pax\z.

H. 30, pi. 14. — Groningen,

3. A.
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3. A. Parumpunctatum. Fabr. i, No. 158, p. 199.
Panz. H. 92, pi. 4, — Groningen,

fi/. Badister. Cla-irv. (Gfw. IV. p. 373). Carabm ^ Fabr. ^

—

Des zomers in de weiden. Het masker onbekend.

I. B. BiPusTULATüs. Fab. I, No. 1H4', p. 203. Sturm,
pi. 75. fig. a. Panz. H. 16, pi. 3

fl8. Panagaeus (Gen, I, p. 220). Carabm^ Fabr, en Linn,
Het masker onbekend.

I. P. Crux-major. Fabr. i, No. 176, p. 102. Linn. i,

pars. a , p. 673. Sturm ,
pi. 73 , fig. a. Panz. H»

ï6 , pi. I. — In het voorjaar in bosfchen, onder de
afgevallene bladen. ^- Groningen,

6. Groep

p

I. Cychrus (Gen. i , p. 212). Fabr. Tcnebrio ^ Linn. •
' '

> '-.

Het masker onbv^kend,

1. C. RosTRATüs. Fabr. i, No. i , p. 165. Linn. i ,

pars. 2 , p. 6y7, Sturm, pi. 53. Painz. H. 74

,

pi. 6.

. Slcht;5 eenmaal heb ik hiervan een dood exerapl, in

de duinen bij Zandvoort, onder het mos, gevon-
den.

4, Carabus (Gen, i, p. 215). Linn. en Fabr. — Zij houden
zich op verborgene plaacfen, op weiden, akkers en \xi

de tuinen op. Zij voeden zich met wormen , rnpfen en
andere indekten , waarop zij bijzonder des nachts uitgaan.

Van derzelver gedaanteverandering weet men niet anders,
dan dat de maskers zich onder den grond ophouden. Aan-
gevallen wordende , ontlasten zij een ftinkend vocht.

X. C. NiTENS, Fabr. i, No. 40, p. 177. Sturm, pi. 3,
p. 37. Panz. H. 85, pi. 2. — In bosfchen en tui-

nen. — Groningen,

2. C. Gatenatus. Sturm , pi. 3 , p. 55. Panz. H. 87

,

pi. 4. Jn boomrijl^e ftreken, onder het mos, aan de
wortels der boomen. Zeldzaam.

3. C. Gemmatus. Fabr. i , No. 17 , p, 172. Linn. C,
Hortenfis, Panz. H. 74 , pi. 2.

$, Nebria (Gen, i, p. 221), Carabus, Linn. en Fabr. In
zandige llreken aan den waterkant. Het masker onbekend.

l, N. Brevicollis. Fabr. i, Np, 114, p. ipi. Sturm,
pU 6j, Panz. H. ii , pi. 8,

T3 In
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In het voorjaar in bosfchen , onder de afgevallene
bladen. — Groningen,

7, Omophron QGen, i , p. 225; Sco/ytus , Fabr. Carabus, Oliv.

I, O. LiMBATUM, Fabr. i , No. 2 , p. 247. Panz. H,
2 , pi. 7. In de duinen , aan den waterkant , onder
Iteenen en planten.

8, LoRicERA (Gé-w. I, p. 224). Carahus^ Linn. en Fabr. Het
masker onbekend.

I. L. PiLiCDRNis. Fabr. i , No. 128, p. 193.— Sturm,
pi. 72. Panz. H. ii , pi. 10.

In het voorjaar op vochtige plaatfcn, onder fteenen
en afgevallene bladen. — Groningen,

p. Pogonophorus {Gen, i , p. 223). Lehtus^ Froehch. Ca-
rabm , Linn. en Fabr. — Verbergen zich bij dag onder
fteenen enz. en gaan des nachts op roof uit. Het masker
onbekend.

I. P. RuFEscENs. Fabr. i, p. 205. Panz. H. 39,
pl. II.

10. Elaphrus {Gen, i , p. 181). Fabr. —- Onder planten en
fteenen, aan den waterkant,

I. E. Riparius. Fabr. i , pag, 245. Panz. H. 20, pl.

I. — Gronins:en,*ö'

2, E. Uliginosus. Fabr. i , p. 245. Oliv. T. 2 , No,
34, pl. I , fig. I.

3. E. Semipunctatus , Fabr. i , p. 246. Linn. Cicindela

. T. I , pnrs. 2, p. 658. Oliv. No. 34, pl. i, fig,

3. —• Ook onder afgevallene bladeren , onder het ge-
. boorate. -^ Groningen,

7. Groep,

Bembidion {Gen, i , p. 183). Cicindela, Linn, Cara^
bus en Elaphrus , Fabr. — Meest langs den waterkant

,

onder fteenen en planten.

I B. PuLCHELLUM. Panz. H. 38, pl. 8. — Groningen,

2. B. QuADRiQUTTATUM. Latr. Hlst. Nat, T. 8 , p. 225.
Panz. H. 40 ,

pl. 5. — Groningen,

3. B. Pygmaeum. Fabr. i , No. 219, p. 210. Panz.
II. 38 ,

pl. II. — Groningen,

4. B. Impressum. Fabr. i , No. 4, p. 248. Panz. H.

40, pl. 8. — Groningen,

2. Tre-
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2. Trëchus (Gen, 4, p. 373). Clairv.

I. T. Meridianus. Fabh. i , No. ipp , p. ao(5. Panz,

H. 75 , pi. 9.

3. Bende. i. Groep,

2. COLYMBETUS. ClAIRV. DyfiSCUS , ïiINN. Ctl FaBR. Itl

zoece wateren , die zij niet verlaten , dan om vliegende

van verblijfplaats te veranderen.

1. C. Striatüs. Panz. H. 86, pi. 5, mas. Oliv. pi, 11,

lig. 20. — Gromngen,

2. C. BipUNCTATus. Fabr. I, No. 31, p. 264. Panz.
H. 91 , pi. 6. Oliv. pi. 11, fig. 15.

3. C. Chalconatus. Pamz. H. 38 , pi. 17.

4. C. Ater. Fabr, i , No, 33 , p, 264. Panz. H. 38

,

pi. 15.

5. C. BiPüSTüLATUs. Fabr. ï , No. 29 , p. 263. Panz.
H. 101 , pi. 2. Oliv. pi. 3 , fig. 26.

6. C. Stagnalis. Fabr. i , No, 37 , pag. 265. Panz.
H. 91 , pi. 7.

7. C. Agilis. Panz. II. 38, pi. 16,

8. C Lacustris. D. Fuliginosusy Fabr. I , No. 27, pag.

263. Panz. H. 38 ,
pi. 14.

9. C. Aeneus. Y),Fenestratus. Fabr. i, No. 32, pag. a54.
Panz. B. 38, pi. 16,

10. C. Notatus. Oliv. pi, 5, fig. 17,

11. C. Interruptüs. Fabr. i, No. 78, pag, 272, Panz.
H. 26, pi. 5,

4. Hydroporus. Clairv, Dpiscus^ Fabr.

1. FI. Sexpustulatus. Fabr. i, No. 20, pag. 34, Panz.
H. 14 , pi. 4.

2. H. FuscuLus. Latr. fiist. Nat, T. 8, pag. J72, No.
26. Oliv. pi. 4 , fig. 39.

3. H. Granularis. Latr. HUt, Nat, T. 8. pag. 174,
No. 29,

5, Hyphydrüs. (Gen, i, p. 233). Dpi$cm, Linn, Hydrach'

f?^ , Fabr.

T 4 ,
i. H.
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1. H. GiBBUs. Fabr. I, pag. 255. Panz. H. 91 , pi.

5» — Groningen,

2. H. CoLLARis. Panz. H. 26, pi. 4. Ouy. pl.^3, fig. aS.

6, Noterus Clairv. (JGen, 4, p. 375.) Dy^iscus, Fabr.

i. N. Crassicornis. Fabr. i , No. 81 ,
pag. 273. Pan?5.

H. 91 , pi. ^.

ir. Gezin, i. Groep,

u Oxyporus. QGen, i , p. 283.) Fabr. Staphylinm , Linn.

I. O. RuFus. Fabr. T. 2 , pag. 604. Linn. T. i , pars,

2, pag. 684. Panz. H. 16, pi. 19. Uliv. T. 3,No,
43 , pi. I , fig. I. In vergane zwammen of ver-?

gane plantaardige zelfüandigheden , doch in deze ftre-

ken zeer zeldzaam,

3. SxAPHYLiNys. QGen^ i , p. 285.) Linn. en Fabr. -:- Deze
iniekten zijn onder die gezin de meest verllindende , zoo
wel in den (laat van masker , als in dien van volkomen
infekt. Zij houden zich daarom het meest in of bij kren-

gen en andere rottende dierlijke zelfftandigheden op. Voor-
namelijk maken zij jagt op andere infekteu, en verfchoo-f

neu zelfs hun eigen geflacbt niet,

1. St. Olens. Fabr. 2, No. 8, pag. 591. Panz. H. 27,
pi. I. Oliv. t. 3, No. 42 ,

pi. I , fig. I. —r- In de
tuinen niet zeldzaam. De maskers van deze fport be-

hooren onder de roofzuchtiglte, en verOinden zelf§

elkander.

2. St. Pubescens. Latr. Hist. Nat, t. 9, p. 295.

3. St. Flavopunctatus. Latr. Hist. Nat. t. 9 , p. 297,

4. St. Aeneocephalus. Oliv. t. 3, No. 42 ,
pi. 11, fig. i5.

5. St. SiMiLis. Oliv. t. 3, No. 42, pi. 5, fig. 42.

(5. St. Splendens, Latr, Hist, Nat, t, 9 ,
pag. 306. —

-

Groningen,

7. St, Aeneus. Gravenhorst, Latr. Hist, Nat, t. 9,
pag. 307,

8. St, PoLiTUS. Fabr, 2 , pag. 594. Panz. H. 27, pi. 7,
Oliv. t. 3, No. 42, pi, 11, fig. 10.

9. St. Varians, Oliv. t, 3 , No. 42 , pi. 5 , fig. 46. —
Groningen,

\o, St. MARGiNATys. Oliv. t. 3 , No. 42 , p. 3 , fig. 29.
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11. St. Fulvipes. Gravenh. Latr. Hht, Na(. t. p, pag,

314. Onder vergane planten.

12. St. NiTiDus. Latr. Hist. Nat, t. 9, pag. 318. <•

Groningen,

13. St. Bipüstulatus. Farr. i, No. 34, pag. 526. Panz,
FL 27, pi. 10, Groningen,

14. St. Tenuis. Gravenh. Panz. H. 2f , pi. 24.

15. St. Fulgidus. Latr. Hist, Nat, t. 9, pag. 382.

5. Latiirobium. QGcn. i, p. 289.3 Gravenh,, StaphylimtSj

LiNN. Paecierus, Fabr. — Vooral in bet voorjaar in ver-

gane dierlijke en plantaardige zelfftandigheden,

1. L. Fractinicorne. Latr. Hist, Nat, t. 9, pag. 339,

2. L. Elongatum. Fabr. 2 , No. 3 , pag. 609. Panz. H»
9, pi, 12. Groningen.

3. L. BRUNNIPE5. Latr. Hist, Nat. t. 9. pag. 340. »

Groningen,

2. Groep,

|, Paederus. QGen.i, pag. 290.) Fabr., Staphyllmis, Linn,

1. P. RuFicoLLis. Fabr. 2, No. 10, pag. 608. Panz. H,
27. pi. 22. Oliv. t. 3, No. 44, pi. I, tig. I. .

Aan den waterkant, voornamelijk in zandgronden.

Groningen,

2. P. RiPARius. Fabr. 2 , No. i ,
pag. 608. Panz. H,

9, pi. II. Oliv. t. 3, No. 44, pi. i, fig. i.

Reeds vroeg in het voorjaar aan den waterkant in zan-

dige Ilreken , en aldaar onder Üecnen en planten,

3. P. Orbiculatüs. Gravenh., Panz. H. 43, pi. 21, Oliv,

t. 3, Nq. 44, pi. I, fig. 7'

S. Stenus. (Gen, i, p. 294.) Latr , Fabr., StaphylinuSy

LlNN.

j. St. Biguttatus. F^br. 2, p. 602. Panz. W. ii , pi,

17. —;
— In zandgronden , onder flcenen en planten

aan den waterkant.

• 2. St. Cicindeloides. Oliv. t. 3, No. 44, pi. i, fig. 5.

S. St. Buphthalmus. Gravenh., Panz. H. 27, pi, 11.^
Reeds vroeg in het voorjaar in de tuinen onder afge-

vallene bladen,

3. Groep,

|. OxYTELUs (Gen, ï, pag. 295.) GRAyENii., Sfaphylinus^

Linn. en Fabi^.

T 5 1. O,
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1. O. PiCEUS. Fabr. I, No. 67^ pag. dor, Panz. H. 27,
pi. 14. Oliv. t. 3, No. 42, pi. 3, fig. 30. .

Reeds vroeg in het voorjaar ouder fteenen en vermol-
femd hout. Groningen,

2. O. Carinatüs. Gravenh. , Panz. H. 57, pi. 24.

3. O. NiTiDULUs. Gravenh., Panz, H. 104, pi. 13. -^

Groningen,

4. O. MoRsiTANs. Gravenh., Panz. H. 27, pi. 16.

2. Omauum. {Gen, i, p. 297.) Gravenh., Staphylinus ^

LiNN. en Faur.

I. O. Brunneum. Latr. Hist. Nat, t. 9 ,
pag. 371.

6. Aleociiara. {Gen. i , p. 300.) Gravenh. , Staphylinus,

LiNN, en Fabr. Zijn zeer vlug , en verbergen zich

onder fteenen en planten,

1. A, LoNGiuscuLA. Latr. Hist, Nat, t. 9, p. 383,

2. A. C1NNAM0MEA. Latr. Hist, Nat, t. 9, pag. 386.

3. A. Laevis. Latr. Hist, Nat, t. 9, pag. 389. •—

—

Groningen,

4. Groep,

2. Tachinus. (Gen, i , p. 299.) Gravenh. , Staphylinm ,

LiNN. Qx'jporus, Fabr. — Sommige foorten vindt men
in de mest.

I. T. Merdarius. Gravenh., Panz. H. 27, pi. 18.

3. Tachyporus. {Gen, r , p. 300.) Gravenh. , Staph^linu%y

LiNN. Oxyporus, Fabr.

1. T. DissiMiLis. Fabr. 2 , No. 21 , p. 607. Panz. H,

27, pi. 20. Groningen,

2. T. Lateralis. Latr. Hist, Nai', t. 10, pag. 6,

3. T. Chrysomelinus. Fabr. 2, No. 14, p. 606. Panz,
H. 9 , pi. 14. Oliv. t. 3, No. 42 ,

pi. 3» fig- 22. -y
Aan den waterkant onder planten , en fomtijds ook ia

de mest. Groningen,

4. T. Analis. Faer. 2, No. 10, p. 606. Panz. H. 22,

pi. 16. Groningen,

5. T. Marginatus. Facr. 2 , No. 6 , p. 605. Panz. IL

27, pi. 17,

lU. Ge-
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111. Gezin. 2. Bende,

\. Elater, C^Cen, i, p, 248.) Linn. en Fabr, -^!— De mas-
kers, voor zoo verre men dezelve kent, leven in de
ftammen van vermolfemde boomen, aan de wortels der
planten of in plantaarde. De volkomene infekten fchijnea

meest hun voedfel in het plantenrijk te vinden.

I. E. RuFus. Fabr. 2, No, 24, p. 225. Panz. H, 10,
pi. n. Is alhier zeldzaam.

5. E. Germanus. Latr. Hist. Nat, t. 9 ,
pag, 17. Ouv.

31, pi. II, fig". 12. Groningen,

3. E. Aeneus. Latr. Htst. Nat. t. 9, pag. 18. Ouv.
31 , pi, 8 , fig. 83. Groningen.

4. E, Tessellatus. Latr. Hi'J. Nat. t. 9, pag, 19. Oliv*

31, pi. 3, fig. 22. In het midden van den zomer
niet zelden in de tuinen. —r Groningen,

5. E. Obscürus. Latr. Hist, Nat, t. 9, pag. 20. Oliv,
31 , pi. 8, fig. 76. — Is niet zeldzaam. — Qroningen,

6. E. Testaceus. Latr. Hist, Nat. t. 9, pag, 27. —

•

Groningen.

7. E. RuFiPEs. Fabr. 2, No. 105, p. 242. Panz. H. 93,
pi. 14. Oliv. 31 > pL 4 » %• 3B.

8. E. Lateralis. Latr. Hist, Nat, t. 9, p, 33. Ouv.
31, pi. 8, fig. 80.

9. E. Sticticus. Latr. Hist. Nat, t. 9 ,
pag. 33. Panz,

H. 77, pi. 9.

10. E. PuLCHELLUs. Latr, Hist, Nat, t. 9, pag. 35. Oliv,
31 ,

pi. 4, fig. 38.

11. E. ViTTATus. Fabr. 2, No. 53 , p. 232. Panz. H. 98,
pi. 6,

Ï2. E. Pilosus. Fabr. 2, No. 99, p. 241. Panz. H. 93,
pi. 10.

J3. E. Striatus. Fabr. 2, No. 103, p, 24J. Panz. H,

93 , PL 13.

4. Bende. 2, Groep,

|. Telephorus. (Gen. i , p. 260.) Cantharis , Ltnn. en

Fabr. Men vindt deze infekten in den zomer op
verfchillende planten , waar zij jagt op andere infekten

maken. Waarfchijnljjk houdt het masker zich in vochtige

gronden op.
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I. T. LiviDus. Fabr. I , No. 2, p. 295. Panz. H. 57,
pi. 3. Oliv. 26, pi. II, {yy. 8. In de leute in
heggen en tuinen. — Groningen.

^. T. Pallidüs. Fabr. i , No. 27, p. 299. Oliv, 26,
pi. II, fig. 9. Groningen.

3. T. BicoLOR. Latr. ///V, Nat. t. 9 , p. iio. Panz.
H* 39» pl» 13» — Groningen,

2. Malthinus. {Gen* i, p. 261.) Cantharis, Linn. chFabr.

I. M. BiGUTTATus. Fabr. i, No. 51 , p. 304. Vmz, H,
II. pi. 15. —r- In den zomer onder hec geboomce op
verfcbillende planten. — Groningen,

5. Bende,

e, Dasytus. {Gen, i , p. 264.) Fadr. Dermestes , Linn, —

.

Op de planten. De maskers leven waarfchijnlijk van an-
dere infekten.

I. D. Niger. Fabr. 2, No. 4, p. 72. Panz. H. 95, pi,

9. Oliv. 2 , No. 21, pi, 11, fig. 10.

e. D. Flavipes. Latr. llist. Nat, t. 9 , pag. 1^0, Panz,
H. 6, pi. II. ——— Groningen,

3. D. Coeruleus. Fabr. 2, No. 7, pag. 73. Panz. H,
95, pi. 10. Oliv. 2, No. 21 , pi. 11 , lig. 3.

3. Malachius. (Gen. i, p. 265.) Fabr. Cantharis Linn, -^
Men vindt dezelve op de bloemen.

1. M. BipysTüLATUs. Fabr. i, No. 4, p, 30Ö. Panz.
IL 10, pi. 3. Oliv. 27, pi. i , fig. i.

2. M. Marginellus. Latr. liist. Nat, t. 9, pag. 116,

Oliv. 27, pi. 3, fig. 18. — Groningen,

^, M Fasciatus. Fabr. i, No. 22, p, 309. Panz. H,
10, pi. 5. Oliv. 27, pi. i, fig. 2. — Groningen,

6, Bende,

5. Anobium. {Gen, i, p. 275.) Fabr. Ptinm» Linn,

I, A. Striatum. Fabr. i , p. 322. Oliv. t. 2 , No- 16 ,

. p]. 1 1 , fig» 2« — In de huizen , kunnende in verza-

melingen van opgezQCtQ dieren veel fchade aanrig-

ten. ^- Groningen,

IV*
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IV. Gezin. i. Bende* 2. Groep»

ï* Mister. (Öen^ 2, p. 46-) Linn. en Fabr. — Deze infek-

ten leven in de mest en in vergane plantaardige zelfdan-
digheden. Van derzelver gedaanteverandering is niets

bekend.

1. H- Cadaverinus. Sturm, i Th- pag. 194. Pan^. H.
4, pi. 2. — In krengen en koemest, niet zeldzaam. —

»

Groningen,

12. H- Merdarius. Sturm, i Th. pag. 197. ^ In de
mest van hoenderen en koeijen. Groningeju

3. H. F1METARIUS. Sturm , i Th. pag. 205. Panz. H.
80 , pi' 3'— In koe- en paardenmest.

4. H' Purpurascens. Fabr. i, No. 18 , p- 87. Herbst
Kif. 4, 42, 17, tab. 36, fig. 6* —— In koemest. —
Groningen,

5. H. Carbonarius. Sturm , i Th. pag. 210. Herbst
4, 29 , 4 , c. 35 , fig. 4. .—— In koemest.

6' Stercorarius. Sturm, i Th. p. 112. Ent* llefte i,

57, II. tab. I , fig. 5, a. -^ In koemest.

7. H^ DUODECEMSTRIATUS. StURM , I Th. p. II3. FaBR,
1, No. 4, p. 84. Ènt' Hefte 1,58, 12, t. i, fig. 6, a»

— In koemest, zeldzaam.

8. H. NiTiDULUs. Fabr. i , No- 7, pag. 85. Panz-. H.

93 , pi. I. "- In krengen en in de mest van liien-

fchen.

9. H. Aenrus. Fabr. i , No. 25, p. 88. Panz. H. 93,
pi- 3. — Met de voorgaande in zandige ftreken.

10. H. Metallicus. Fabr. i , No. 26, p. 89. HeRbst

4, 32, 7, tab. 35, fig. 7, a, b, G. Op hooge
zandgronden in de mest van menfchen , zeldzaam.

11. H- Quadristriatus. Sturm, i Th. pag. 230. Ent,

Hefte> I, 85, 19, lab. i , fig. 9j a. —— In zandige
ftreken, zeldzaam.

3. Groep,

I. Necrophorüs. QGm, 2, p. 4.) Fabr., Silpha,^ Linn.

I. N Humator,. Latr. Hiit, Nat. t. 9, p. 171. Panz.
H. 41 , pi. 2. Is mij flechts eenmaal voonjeko-*

men op de duinen , onder (leenen. Groningen,
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2. SilPha. (Cfen. 2 , p. 5.) Linn. en Fabr. Zij voeden

zich voornamelijk met vergane dierlijke zelfdandigheden,

Hec masker ondergane deszelfs laatfte gedaanteverandering

onder den grond*

1. S. SiNüATA. Latr. Hi'st, Nat. t. 9, pag. 158. Schaeff.

Icon. tnf, tab. 93 , fig. 4.

2. S. Dispar. Latr. Hht. Nat, t. 9, pag. 158* —- Gro-

ningen.

3. S. ToMENTosA. Latr. Hist. Nat. ^. 9 , pag. 159,

4. S. GiiANULATA. Latr. Hist. Nat. t. 9, 159. Oliv. t.

2 , No. II ,
pi. II , fig. 10. Groningen,

5. S. Opaca. Latr. Hist. Nat, t. 9, p. 160, Gro-

ningen,,

6. S. Obscura. Latr. Hist. Nat. t. 9, p. i6t. ——Oliv.
t. 2 , No. II, pi. II , fig. 18. Groningen,

7. S. Reticulata. Latr. Hist. Nat. pag. 161»

4. NiTiDULA. (^Gen. 2, p. 10.) Fabr. Silpha^ Linn. —
Onder de vergane fchors der boomen of op de bloemen.

1. N. Strigata. Fabr. i, No. 12, p. 390. Panz. H.

83 , pi. 4. Oliv. t. 2 , No. 12, pi. 11 , fig. 12.

2. N. Aenea. Fabr. i , No. 28, pag. 353. Panz. H. 8;?,

pi. 6. Oliv. t. 2 , No. 12 , pi. 3 , fig. 20. Gro-
ningen

,

3. N. V1RIDRSCENS. Fabr. var. Jenea i , No. 29, pag.

353. Oliv. t. 2 , N. 12 , pi. 4 , fig. 30.

4. N. Unicolor. Latr. H/st. Nat, t. 10, pag, 37. Oliv.

t. 2 , No. 12, pi. II , fig. 9.

5. N. Atrata. Latr. Hist. Nat, t. 10 , pag. 38. Oliv.

t. 2 , No. 12 ,
pi. 4? H' 31-

6. N. Litöra. Fabr. i , No. 27, p. 353. Panz. H. 35

,

Pl. 5.

5. Byturus. (Gen. 2, p. 17.) Dermestes , Fabr.

X. B. Ferrugineus. Latr. Hist. Nat, t. 10, pag. 43.

Panz. H. 84 ,
pl. 10. In de ranonkels. Gro-

ningen.

6. CiSRCUs. (Gen. 2, p. 14.) Dermestes, Linn. en Fabr,

I. C. Pedicularius. Fabr. i, pag. 319. Panz, H, 7,
pl. 5.

10. Dacne. (Gen. 1 , p. 20.) Engis , Fabr*
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I. D. HU.MERALIS. FaBR. 2 , p. 583. PaNZ. 4, pi. 9. —
In zwammen, doch zeldzaam in deze llreken. — Gr(h-

ningen.

II. Ips. (^Gen. 2, p. 21.) Dermestes , Fabr.

u I. Cellaris. Fabr. i, pag. 319. Panz. H, 39, pi. 14
en H. 40 , pi. 13. — Ook in de woningen,

5. Groep.

5. Byrrhus- (Gen» 2 , p. 40.') Linn, en Fabr.

1. B. Varius.- Fabr. i, p. 105. Panz, 32, pL 3.

In de duinen, onder het mos • Groningen»

2. B Aeneus. Fabr. i , p. 105. Panz. H 91 , pi. 3. —

^

Bij de voorgaande. Groningen*

2. Bende.

3. Heterocerus. (Gen, 2 , p. 51.) Fabr.

I, H, Marginatus. Fabr. i , p. 355. Panz. H. 23

,

pi. 12.

5. Gezin. i. Groep,

I. Hydrophilus. (Gen, 2 , p, 64.) Fabr. Dytiscm, Linn.

1. H. Fuscipes. Fabr. i, No. 9, pag, 251. Panz. H.
67 , pi. 12. OlIV. t. 3 , No. 39 , pi. II , fig 9, —.

Groningen,

2. H. Orbicularis. Fabr. i, No> ii , pag. 252. Panz.
H. 6j , pi. 13. Oliv. t. 3, No. 39, pL II, fig. 11.

5, H. Melanocephalus. Latr. Hisf. Nat. t. 10
, pag.

6s> Oliv. t. 3 , No, 39 , pi. 11 , fig. 12.

4. H. LiviDus. Fabr. t. i , No. 24, pag. 253. Panz H.
67, pi. 67, pi. 14. Ouv> t. 3, No. 39 , pi. I , fig.

4. — Groningen,

5 H Minutus. Fabr. i , No.' 27 , pag. 254. Oliv. t»

3 3 No. 39, pi. II , fig 14. Groningen,

2. Groep,

I. Sphaeridium. (Gen, 2,p. 71.) Fabr. Z)^rw^5^^5, Linn. —
n de mesc ; van de gedaanteverandering is nog niets be-
kend.
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1. S. SCARABAEOIDES FaBR I , No. I
,

pa<^ p2 StURM ,

pi. 21. Panz H. 6, pi. 2 Menigvuidig in koe-
en paardenmest. Groningen, '

fi, S. LuNATUM Fabr I, No 2, png. 93- Sturm , 2
Th. , pag. 6. Bij de voorgaande , doch zeldza-

mer.

3. S. Marginatum. Fabr. i , No. 4, pag. 93. Sturm,
2. Th., pag. 7. Oliv. t. 3 , No. 15 , pi. i, fig. 3. —
Bij de voorgaande , doch zeldzaam.

4 S. HOEMORRHOIDALE FaBR. I, No D2 , p C}6 PaNZ.
H. 6, pi. I. In het voorjaar en in den zomer
op de weiden , in koe en paardenmest, en aan dt^n

waterkant , zelfs in het water in den modder.
Giouingen*

5. S> Conspurcatum. Sturm, pi. 22, fig, b, Ï3. •

in den zomer in koemest vrij talrijk.

6. S. Atomarium. Fadr. i, No 18, pag 96. Panz, H.
23, pi- 3. lil koemest.

7. S. Unipunctatum Fabr. i , No. 24', p. 9^* Pan2#
H. 3, pi. i, '— In koe- en paardenmest.

4. GEZir^. I. Bende. 1. Groep,

6. Onthophagus. QGen. 2, p. Ss^ Scarabaeus,LiNN.^Copn'Sf

Fabr.

I. O Fractinicornis. Sturm, i. Th., pag. 54. Panz.
H. 49, pi- 9. —'— Op hooge zandgronden, in fcha-

pen- en koemest.

7. Aphodius. QGen 2, p. 88) Fabr. Scarahaeiis ^ Linn,

1. A. InqUinatus. Fabr. i, No. 23, p. 73 Panz. H.
28 , pi. 7. ^ Den geheelen zomer van het voor-

jaar af, in menigte in de mest van menfchefi en

kóéijen.

2. A. Punctato-sulcatus. Sturm, pi. 13, fig a,A- —
GroniKgen.

3. A. Ater. Fabr. i , No. 15, p. 71. Panz. H. 43,
pi. I. Groningen»

4 A Haemorrhoidale. Fabr. i, No. 30, pag '^$^

Panz- li. 28, pi. 8. Ouv. t. i, No. 3, pi. 26, fig.

223, No. 8. In koemest, doch zeldzamer.

5- A.
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5. A. Carbonarius. Stürm , pi. 14, fig. c. C. —- Reeds
vroeg in het voorjaar in de mesc.

6* A. RuFiPEs. Fabr. I, No, 35, pag. -j^, Panz. H.

47 , pi. 10. In den zomer op zandige weiden in

koe- en paardenmesc.— Groningen,

7. A. Nigripes. Fabr. i , No. 36, pag. 76. — Bij de
voorgaande. -^ Groningen,

8. A. Prodromus. Sturm, i Th. pag. 147. Panz. H.

58, pi. 5, en H. 67 i pi. I. — Groningen.

9. A. CoNTAMiNATüs. Sturm , I Th. pag. 148. Creutz. ,

34 , tab. I , fig. 5.

10. A. PüsiLLus. Sturm, i Th» pag. 160. Panz. H. 4P,
pi. II.

11. A. Conflagratüs. Panz. H. 47, pi. 2. var. Sc':iba-'

larius, — Groningen.

12. A. Obliteratus. Heydén. Panz. H. iio, pi. 3.

2. Groep.

2. Geotrüpes. (Gen, 2, p. 91.) Scarabaeus^ LiNN. en Fabr»

I. G Sylvaticus. Fabr. i, pag. 25. Latr. Hist. Nat,

t. 10, pag. 146. Panz. H. 49, pi. 3. — In de mest.

In deze ftrelcen niet talrijk , doch in groote menigte

op de heide bij Eilverfum. — Groningen,

3. Groep.

I. Aegialia. (Gen. 2 , p. 96.)

I. Ar. globosa. Sturm, i Th. pag. 171. Panz, H. 37,
pi. 2. — In de mest.

IL ONGELIJKLEDIGEN.

/ I. Gezin. 3. Groep,

t. Opatrum. (Gen. 2 , p. 166.) Fabr. Silpha, Linn.

I. O. TIBIALE. Panz. H. 43 , pi. 10. Ouv. t. 3, No. 56,
pi. I , fig. 10. — In de duinen.
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-«. Crypticüs.

I. C. Glaber. Blaps glaher , Fabr. Panz. H. 50 , pi. 1*

Oliv. t. 3 , No. 58 , pi. II , tig. 12. -*— In de dui.

nen, —> Groningen*

II. Gezin^

3. HyPOPHLAEUS. (G^. 2, p. 173 ) FABRé

1. H. PiNi. Panz. H. 6-j , pi. 19.

5. Phaleria. (G^». 2 , p. 174.) Tenebrio , LiNN. en pAftK*

I. Pil. Cadaverina. Fabr. i, No. 25,pag, 149. Stürm^
pi. 47. — Aan het ftrand der Noordzee ^ waar ik die

iniekc nooit anders dan in het eijernest van den Bug-

cinum undatum heb aangetroffen-

III. Gezin. 2. Groep,

$• Lagria. {Cen, 2, p. 197.) Fabr. Chrpomela, Linn.

I. L. Pubescens. Panz. H. 107, pi. i.

5% Oedemera. {Gen, 2, p. 227.) Olivier. Camharh^ LiNS*
Nec^dalis , Fabr»

I. O. virescens, Latr. Ilist* Nat, t, 11, pag. 13, — In

den zomer in de ranonkels en paardebloemen.

IV. Gezin. i. Groep,

1« PYrochroa. (Gen, 2 , p. 204.) Fabr Catitharli , Ljnn*

I. P. Rubens. Fabr. t. 2, pag. 109. Panz. H. 95, pi. 5-

Oliv. t. 3, No. 53 , pi. i , fig. 2. — In den zomer
op onderlcheidene planten.

2. Groep,

3. Anaspis. (Gen, 2, p. 209.) Geoffr. Mordella^ Linn. en
Fabr.

ï. A. Frontaljs, Fabr. 2, pag. 125. Panz. H. 13, pi.

13. Oliv. t. 3, No. 64, pi. i , fig. 6. la den
£omer meest op fchermbloemen, — Groningen*

3.
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3. Groep,

ï. NoToxus. (GV«. 2, p* 201 ) Geoffr. /Ittelabus, Linn,
Anthkus , FabR;

1. N. MoNocERos. Fabr. i, pag. 288. Panz. H. 26,
pi. 8. — In het voorjaar in 2andige rtreken onder af-

gevallene bladen,

2. N. Pedestris. Panz. H. 23, pi. 6 en H. f\, pi* 6.

III. VIERLEDIGEN*

I. Gezin. 2. Groep,

fiéRvNCHiTES. CG^»» 2, p. 24.7.) Herbst, CürcuUo y LlNN.^
Attelabm, Fabr.

j. R. Betületi. Fabr. 2 , No. 28 , pag. 421. Panz. H,
20, pi. 6.

2. R. Aequatus. Fabr. 2, No. 35, pag. 4224 Panz,
Il 20, pi. 8.

4. Apion. (G^«. 2 , p. 249.) Herbst , Curculio , Linn. ^ At^
telabus, Fabr.

ï. A. Aeneum. Fabr. 2, No. 37, pag. 423. Panz. H,
20 ,

pi. 10. — Groningen,

3. Groep,

I, Curculio. (jGen, 2, p. 261.) LinN., RynchaeNüs, FabR»

1. C. PoLYGONi. Fabr. 2, No. 77, pag, 520. Panz. H,
19. pi. 10-

2. C. Lepidopterus. F^abr. 2 , No. 207, pag. 541. Panz.

H. 24 , pL 19.

3. C. Oblongus. Fabr. 2 , No, 222 , pag, 165. -^ Gro-
ningen.

4. C. LiNEATus. Latr. Hist, Nat. C; ii , pag. 165. —
Groningen.

5. C. Tenebricosus. Fue?l. Archiv. No. 67, tab. 24

,

fig. 27. — Groningen,

6. C. MoRio. Oliv. Charamon , pi. 3 , fig. 26.

7. C. NiGRiTA. Latr. Hist, Nat, t. 1 1 ,
pag. 179.

9. Lixüs. (fien, 2, p. 258.) Fabr. Curculio^ Linn,

V2 I.
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I. L. AscANii. Fabr. 2 , No. 32 , pag. 503. Panz* Hé
42, pi. 13, en II. 18, pi 4, bicolor, — In de duinen.

d. L. Latirostris. Latr. His(, Nat, t. 11 , pag. 125.—
In de duinen.

3. L. Albidus, Panz. H. ip , pi. 17. —• In de duinen.

3. Rynchaenus. (^Gen, 2, p. 267.) Fabr. Curculio, Linn.

1. R. CoLON, Fabr. i , No. 15 , pag. 441, Panz. H.
42 , pi. 2. — In de duinen.

2. R. Acridulus. Fabr. i , No. 79, pag. 454. Panz,
H. 42 , pi. 10.

3. R. Lapathi. Fabr. 2 , No. 140 , pag. 466. Oliv.
Charamon , pi. 6 , fig. 69 — Groningen,

4« R. Atrirostris. Latr. Hi%t. Nat. t. 11, pag. 128.

5. R. Pericarpius. Fabr. i , No. 65, pag. 451. Panz.
H. 42 , pi. 5.

6. R. Artemisiae. Fabr. 2 , No. 92 , pag. 456. Panz-
H. 18, pi. 10.

7. R. ViDuus. MiHi , Panz. H, 109. pi. 17. — Groningen^

II. Calandra. (G^7j. 2, p. 269.) Fabr. Curculio ^ Linn.

I. C. Oryza. Oliv. Charamon , pi. 7 , fig. 81. — In

de rijst,

II. Gezin. 2. Bende. i. Groep,

I. MycETOPHAGUs. (G^«. 3, p. 9.) Fabr. Chrysomela, Linn.

I. M. Mültipunctatus. Panz. H. 12, pi. iii — Onder
de fchors der boomen. Hier zeldzaam.

2. Groep.

1. Agathidium. (^Gen. 3, p. 67.) Illiger , Anis^ioma^ Fabr.

I. A. Ferrugineum. Sturm ,
pi. 29, fig. b B. — In de

duinen , doch zeldzaam.

IV. Gezin. i. Groep,

4, Lamia. (Gen. 3, p. 35.) Saperda ^Th^Vi. Ccramhyx, Linn.

I. L. Nebulosa. Latr. Hist. Nat. i. 11, pag. 285. Ouv.
67 , pi. 3, fig» 15. — Op de dennen.

fl, L. Varia. Fabr. 2 , No. 35 ,
pag. 288. Panz. H. 48,

pi. 19. Oliv. 67^ pi. 3» H' ^^*

3.
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3. L. PiLosA. Latr. Hist, Nat, t. 11, pag. 284. Panz»
H. 14, pi. 16. — Gioningen.

6. Saperda. [J^en, 3, p. 37,} Fabr. Cerambyx ^ Linn,

I. S. Carcharias. Fabr. 2, No. i, p. 317. Panz. H,
69, pi. I. Oliv. ó8, pi. II , fig. 22, — In den zo-
mer, bijzonder op wilgen en populieren. — Groningen,

p. Callidium. (fien. 3, p. 40.) Fabr. Cerambyx ^ Linn.

1. C, LuRiDUM. Fabr. ? , No, 49, pag. 342. Panz. H.
70, pi. 10. Oliv. 70, pi. i , {i^, 7 en pi. 7, fig. 78.

2. C. Bajulus. Fabr. 2 , No. 2 , p. 333. Panz. H. 70

,

pi. I. Oliv. 70, pi. 3» fig- 30.

3. Groep.

s« Leptura. (Gen, 3, p. 41.} Linn. Stencorns en Rhagium,
Fabr.

I. L. Testacea. Latr. Hist» Nat, t, 11, pag. 314. Panz»
H. 69, p!. 12. Oliv. 73, pl. u , fig. I3-

4. L. QüADRiFAsciATA. Latr. ///5/. Nat. t. II , pag. 318^
C)\.vi. 73, pl. II, fig. 17.

V. Gezin,

Donacia. {Gen, 3 , p. 46.") Fabr. Leptura , Linn. — Ia
het voorjaar aan den wateri;anc , op de bladen der /m,
Acorm , enz,

ï. D. Sagiïtariae. Fabr. 2, No. 8, pag. 128. Panz,
H. 29, pl. 7, Oliv. 7S » PÏ« i » fig» 4» — Groningen»

2. D. Clavipes, Oliv. 75, pl. i, fig. 6. — Groningen»

3. Abdominalis. Oliv. 75 , pl. i , fig. 8.

Crioceris. {Gen, 3 , p. 47.) Geoffr. Chrpomela, Linn.,
Lema , Fabr.

I. C. Cyanella. Fabr. i , No. 23', pag. 475. Panz. H,
7j , pl, I. — In den zomer op de bladen der water»
planten. ^- Groningen,

VI. Gezin. 2, Groe'p»

Cassida. {Gen, 3, p. 51.) Linn. en Fabr,

I, C. Equestrjs. Fabr, \ , No. 3 , pag. 388. Panz. H,
96, pi. 5-

8, C. Varia. Latr. Hist, Nat» t, X2 , pag. 28,

V3 3-
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3. C, Prasina. Latiu Hht, Nat. t. 12 , p. 29.

4. C. Ferruginea. Latr, t. 12, p. 31, '— Onder het
mos in de duinen.

3. Groep,

I. Clythra, (pen, 3 , p. 53.) Fabr. Chrysomela , Linn,

I. C Cyanea. Fabr. 2, No. 50, pag. 39. Pawz. H,
45»pl. 5.

5, Chrysomela. (G^«. 3 , p. $y.') T.iNN. en Fabr.

1. Ch. TremulAe. Fabr. i, No. 69 y
png. 434. Panz,

H. 100, pi. 6, — In de duinen op de populieren.

2. Ch. Collaris. Fabr. I, No. 80, pag. 435. Panz. H.
78 , pi. 2. — In de duinen op de wilgen.

3. Cu. Pallida» Fabr. i , No. 90 ,
pjig. 437. PA^'z..H,

78 , pi. 4.

4. Ch. Marginelm. Fabr. i, No. 122, pag. 442. Panz,
H. 16, pit 15. — Op de ranonkels.

5. Ch. Liïura. Fabr. i, No. 34, pag. 429. Panz. H,
78, pi. 6.

6. Ch. Armoraciae. Fabr. i, No. 136, p. 445. Panz.
H. 44, pi. 14. — Groningen,

7. Ch. Analis. Fabr. i , No. 118, pag. 442. Panz. H,
16, pi. 13.

8. Ch. Viridula. Latr. Hht, Nat, t. 11, pag. 391.

p. Ch. Cochleariae. Fabr. i , No. 137, p. 445. Panz,
H. 21, pi. 2.

'8, Helodes. (Gen, 3 , p. $^,') Fabr. Chrysomela, Linn.

I. H. I^hellandrh. Fabr. i, pag. 469. Panz. H. 83. pi,

2. — Ik heb dezelve in het voorjaar in de floten onr
der vvaterplancen gevonden.

ïp. Altica. (Gen, 3, p. 63.) Geoffr. Chrysomela, Linn. ei^

Fadr.

l, A. NiTiDULA. Latr. Hist, Nat, t. 12 , p. 7. Schaeff.
kon, ins, t. 166, fig. 5, — In den zomer op de wil-
gen. — Groningen.

a. A. Modeeri. Fabr. i, No. 155,. pag. 448. Panz. H.
21, pi. 7. — Groningen.

3. A. IIolsatica. Latr. Hist. Nat. t. 12, pag. 9.

/^. 4. Hortensis. Latr. Hist. Nat, t. 12, p^g;. 15.
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VU. Gezin.

5. Phalacrus. (^Geti. 3, p. ó6.) Payk. SphaerUiunty /inm"
toiua , Fabr.

l. Ph. Mit^i^EFOLu. Sturm , a Th. pag. 83.

IV. DRIELEDIGEN,

I. Gezin.

I. COCCINELLA. (G^«. 3 , p. 74.) LiNN. CH FaBR.

I, C. Tredecempunctata. Latr. Hi%t, Nat. t. 12 ,
pag.

55. — Groningen,

a. C. MuTABiLis, Fabr. i , No. 54, pag. 3^5. Panz. H»

79 » Pl. 5.

3. C. Sexpungtata 5 var. mutabilis, Latr. ///5/. A''^^ t,

12 ,
pag. 57-

4* C. QuiNQUEMACULATA, vsF, mtitabilUi Latr. ///^a A^r,

t. 12, pag. 57.

5. G. Novemdecempunctata. Latr. HHt» Nat, t. 13

,

pag. s'^'

6. C. Marginepunctata. Fabr. i , No. 16 , pag. 358»
Panz. H. '^^y pl. i.

7. G. Undecempunctata. Latr. ///i?, iV<?/. t. 12, pag.

63. — In de dumen op de wilgen,

8. C. Qüadripustulata, var. dispar, Latr. Hist, Nat,

U 12, pag. 67,— Op de brandnetels en andere planten.

9. C. DUODEGIMPUNCTATA. LaTR. ///'i/. A^^/. C I2,p. 7I.

10. C. DuoDECiMPUSTULATA, var. conglobata» Fabr. I, No.
93 > P^g' 372. — Panz, H. ioö, pl. 6,

11. C. Impunctata,, Fabr. i , No. 14, pag, 153. Panz».
H. 3(5, pl, 4.

12. G. Vingintiquatorpunctata. Latr. Hi^t, Nat, t. 12,

pag' 73.

13 C, Renipustülata. Roesel Ins. Scarab, t. 3, fig. 4,

14. C. Variabilis. Latr. Bist, Nat. t. 12, pag. 6\,

15. C. Conglobata. Fabr. i , No. 94, p. 373. Panz. H#
106 , pl. 4.

1(5. C. Sexdecemguttata, Latr. Hist, Nat* t. 12, p. 60.

V 4 VK
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VI. ORDE, I. Gezin. i. Groep.

I. FoRFicuLA. (Gen, 3, p. 80.) Linn. en Fabr,

I. F. Marsilii. Magenbach. — Op de heiden bij JmerS"

foort en Hilverfum^ onder de fchors der boomen.

2. Groep.

I. Blatta. {Gen, 3 , p. 83.) Linn. en Fabr.

1. B. Orientalis. Fabr. 2 , p. 9. Panz. H. ^^^ pi. 12,

Stoll pi. 4. d. fig'. 15— 17. — In de huizen in bak-
kerijen. — Groningen.

2. B. Laponica. Fabr. 2, No. 21 , pag. 10. Panz. H,
96 , pi. 13. — In de duinen, in hec geboomte,

3. B. Zangerii. Hagenbach. — Op de heide bij Amers-t

foort.

4. B. Hemiptera. Latr. Hht, Nat. t. 12, p. ^j. Panz,
H. 9Ö ,

pi. i^. In de duinen onder het mos,

2, Gezin. 2. Groep,

I. LocüSTA. {Gen. 3, p. loo.) Fabr. Gryllus , Linn.

1. L. Grisea. Latr. Hist. Nat. t. 12 , pag. 130. Panz,
H. 33 , pi. I. In de duinen,

2. L. Denticulata. Panz. H. 33 , pi. 5. Jn de
duinen.

3. L. AuTUMNALis. Hagenbach , Symb, Faunae Inf, Helv^
fig. 14. -—— Op de boomen.

3. Groep,

3. AcRYDiuM. (Gen, 3, p. 104.) Geoffr. Grylluu Fabr.
en LiNN.

I. A. BiGUTTULUs. Fabr. 2, No. 58, pag. 61. Panz,
H- 33» pl. 6. RoESEL, /;;ƒ. t. 2. Loc, Germ, ^ tab,

20, fig. 5-^7. In de duinen.

VIL ORDE. i. Gezin. i. Bende.

|. Scutellera. {Gen,z, p. 112.) Lamarck, Cimejc , LiNN,
Tef^ra^ Fabr.
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1, S. Inuncta. Latr. Hist, Nat, t. 12, p. 182. Panz.
H. 36 ,

pi. 24. In de duinen , onder aigevalleue

bladeren.

s. S. PiLosuLA , N. Sp, Hagenbach. —

—

" In de duinen
bij de vorige.

9. Pentatoma. {Gen, 3 , P' 1 15.) Lamarck. Cimcx , Linn,
Fabr. Edesfa , Aelia ^ Halys^ Cydntis ^ Fabr. Axea
meest op andere Infekten , die zij uiczuigen.

1. P. Umbrina. Panz. H. 93, pi. 15.

2. P. Flavicornis. Panz. H, 33 , pi. 23, «^—^-. In de
duinen , onder afgevallene bladeren.

3. P. Tristis. Panz. H. 32, pi. 16. — Bij de vorige.

3. CoREUS. {Gen. 3, p. 117.) Fabr. Cimex, Linn. Lygaeus^
Aiydus ^ Gerris , Fabr.

1. C. QuADR ATus, Latr. Hist, A^at. t. 12 , p. 204.
WoLFF. IL 2 , t. 7 , fig. 6j. In de duinen , on-
der afgevallene bladeren.

2. C. Hirticornis. Latr. Hist, Nat, t. 12, p^ 205.
Panz. H. 92, pi. 17.

3. C. Capitatus. Latr. Hist. Nat. t. 12 , pag, 205,
Panz. H. 92 ,

pi. 19.

4. Lygaeus. (Gen, 3, p. 121.) Fabr. Cimex^ Linn. SaU
da, Fabr.

1. L. Sylvaticus. Latr. Hist, Nat, t. 12. p. 21^. Panz,
H. 93, pi. 16? ——— Groningen^

2. L. VULNERATUS. PaNZ. H. 100 , pi. 22.

^. Alydus. {Gen, 3 , p. 120.) Fabr.

I. A. Vagans. Latr. Hist, Nat, u 12, p. 228.

6. Berytus. {Gen, 3, p. 120.) Fadr.

1. B. TiPULARius. Latr. Hist, Nat, t. 12, pag. 209.

2. B. Calcaratus. De geer, t. 3, tab. 14, fig. 23 en 24,

8. MiRis. {Gen, 3, p. 124.) Fabr. Cimex , Linn.

1. M. Pabulinus. Latr. Hist. Nat, t. 12 , pag. 227.

2. M. Pratensis. Latr. Hist. Nat. u ia , pag. 221.

p. Capsüs. {Gen. 3 , p. 123.) Fabr. Cimcx, Linn.

i.C. Spissicornis. Latr. Hist, Nat, t. 12 . n 011
Panz. H. 2, pi. 15.

' *' ^^*

}j. TfNGis. {Gen. 3, p. 139.) Fabr. Cimex , Linn. ,

J^even van plantaardig voedfel.

''

^ Vs I.
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1, T. Eryngii. Latr, Hist. Nat, t. lo , pag. 253.

ai. Gerris. (G6'«. 3,p. 133.) Cimex y LiNN, HyJromefra y FAaa,

I. G. Paludum. Latr. Il/si, Nut. t. i? , pag. 273. —

«

ScHEi^LENBERG , Cimex ^ tab. 9, fig. i, — Oroningcn,

2. Bende. a. Gr^^/>.

,p, 115.) Geoffk, Noti

I. C. Striqata (?) Latr. Nist, Nat, t. 12 , p. 289.

l. Coi^ixA, QGen.z^V* ^SO Geoffr. Notonecta, Linn, Sigara,
Fabr.

2. Gezin. i. Bende.

12. Cercqpis. (G^«. 3, p, 156.) Fabr. Cicada ^ Linn.

I. C. Aügülata. Latr. Hist, Nat^ t. 12, p. 332.

13. Tettigonia. {Qen. 3, p. 161.) Ouv. Cicacla, Linn. Jai--

fus ^ Fabr.

1. L. ViRiDis. Latr. Hisf, Nat^ u 12, p, 332, Panz.
H. 32 , pi. p.

2. T. Trifasciata. Latr. Hist. Nat, t, 12 , pag 329.
CoQUEB , dec. I, tab. 8 , fig. iq.

Vin. ORDE. I, Gezin. i. Groep,

i^ Libellula. (G^;;. 3, p. 181.) Linn. en Fabr.

1. L. RuBiCüNDA. Latr. Hist. Nat, t. 13. pag, 13. Roes,
t. 2 , Jqiiat. cl. 2 , tab. 7 , fig. 2. ^

%, Aesna. (^Gen. 3, p. 181.) Fabr, Libellula y Linn.

1. A. Gkandis. Latr. Hist. Nat, t. 13, pag 7. Roes. c,

2, aq. cl. 2, tab. 4. — Groningen,

2. A. Maculatissima. Latr. Hist, Nat, t. 13 , pag. 7,

Roes. t. 2, aq. cl. 2 , tab. 2.

3. A, Mixta, Latr. Hist, Nat, t. 13, pag. 7, —^ Har-»

RIS, Inf, Angl. tab. 27 , fig 1.

4* A. Forcipata. Latr. Hist. Nat, t. 13, pag. 8. Roe*.
t. 2 , aq. cl. 2 , tab, 5 , fig. 3 en 4. Panz. H. 88 »

pi, %i, .'^ Groningen,
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3. Groep.

Hkmerobius. (^Gen, 3 , p. 196.) Linn. Fabr»

1. H. Albüs. Panz. II. 37, pi. 14.

2, H. LuTEscENs. Latr. ///s/, Nuf, t. 13 ,
pag. 38. Dtt

GEER , t. 2 , pi. 22 , fig, 8,

Semblis. (G^«. 3 , p. 200.) Fabr. Hewerohius , Linn.

I, S. LuTARfA. liATR. Htst. Nat, t. 13 , pag. 44, .y/^y/iJt

Roes. /«/I t. 2 , tab. 13. Groningen,

3. Gezin.

|. Phryganea. QGen, 3 , p. 213.) Linn. en Fabr.

1. Ph. Pilos a. Latr. Hist. Nat. t. 13 , pag. 87»

2. Pfi. Flavicornis. Latr. Hist. Nat, t. 13, pag. 88

3. Ph. Venosa. Latr. Hist, Nat t. 13, pag. 89.

4. Ph. Variegata. LatR. Hist, Nat, t. 13 , pag. 91.

IX. ORDE. I. Gezin. i. Bende. i. Groep,

|. Gimbex. (^Gen, 3 , p. 225.) Fabr. Tenthredo , Linn.

I. C. MoNTANus. Latr. Hist, Nat, c. 13, p;\g. 122,
Panz. H. 84, pi. 12.

|. Tenthredo. (G^«. 3 , p. 228.) Linn. en Fabr.

1. T. Scropiiulariae. Fabr. Spt, Piez, No. i, pag 28,
Pan?. H. 100.

2. T. RiBis, Fabr. No. 8 , pag. 30. Panz. H. 52

,

pi. 12.

3. T. LuteicoRnis. Fabr. No. jo, pag. 31. Panz. H,
64, pi. I.

4. T. Obscura, Panz. H 91 ,
pi. 19.

5. T. CoRYLi. Fabr. No. 22, pag. 34.

6. T. Atra. Fabr. No. 2<$ ,
pag. 3.^, Pan^, H, 52 , pi,

7 en H. es , pl. 7?
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7. T. Lateralis. Fabr. No. 29, pag. 35. Panz. H. 88

,

pi. 18.

8. T. ScüTELLARis. Fabr. No. 51 ,
pag. 39. Panz. H.

98 , pi. 12.

9. T. Centifoliae. Fabr. No. 21, p. 26. Panz. H. 49,
pi. 18.

10. T. OvATA. Fabr. No. 25 , pag. 27. Panz. H. 52 »

Pl. 3.

11. T. Ephippium. Fabr. No. 28, pag. 27. Panz. H. 52,
pi. 5.

12. T. Morio. Fabr. No. 31 , pag. 36. Panz. H. 49,
pi. 17.

13. T. ViRiDis. Fabr, No, 53, pag. 40. Panz. H. 64,
pi. 2. Groningen.

14. T, RuBi. Panz. H. 91, pi. 14,

15. T, Abietis. Fabr. No. 15, pag. 32. Panz. H. 6$ ^

pl- 3.

16. T. Pedestris. Panz. H. 83.

17. T. Nigra. Fabr. No. 44, pag. 38. Panz. H. 52, pi.

II. Groningen,

18. T. Opaca. Fabr, No. 42 , pag. 38. Panz. H. 52 ,

pi. 10.

19. T. Tricincta. Geoffr. No. ii , pi. 14, fig. 5.

20. T. Abdominalis. Latr. Hist, Nat» t, 13 , p, 131.

Panz. H. 64 ,
pi. 3.

21. T. Myosotides. Panz. H. 98 , pi, 13.

22. ï. Carpini. Panz. H. 71 , pi. 19.

23. T. Trïstis, Fabr. No. 50, pag. 39. Pan?. H. 98 ,

pi. II.

2, Groep,

8. SiREX. (Gen, 3, p, 238.) Linn. en Fabr,

1. S. GiGAs. Fabr. No. i , pag. 48, Panz. H. 52 ,

Pï. 15-

2. S. Spectrum. Fabr. No. 8 , pag. 50. Panz. H. 5a

,

pi. 16.

3. S. Mariscus, Fabr. No. 14, p. 51. Panz. H. 52,
pi. 2Q.
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2. Bende. i. Oroep.

5. IcHNEUMON. (Oen, 4 , p» 6.) Linn. en Fabr.

1. I. MoLiTORius. Fabr. No. 5 , p. 55. Panz. H. 19,
pi. 16,

2. ï. Ornatorius, Panz. H. 73 , pi. 15.

3. I. NoïATORius. Fabr. No. 16, pag. 57. Panz. II.

80 ,
pi. 9.

4. I. Ambulatorius. Fabr. No. 22 ,
pag. 58» Panz.

H. 78, pi. 10.

5. J. NuNCiATOR. Latr. Htst, Nat, t. 13, pag. 179.

p. CRYPtus. {Gen, 4 , p. 7.) Fabr. ïcimeumon , Linn.

1. C. ViDUATORius. Fabr. No. 2 , pag. 71. Panz. H.
80, pi. 15.

2. C. Irrigator. Fabr. No. 15 , pag. ^y, Panz. H. 71,
pi. i5.

3. G. Exhortator. Fabr. No. 19. Panz. H. 94, pi. 13,

4. C. Dubitator. Fabr. No. 64, pag. 85. Panz. H. y^^
pi. 14.

5. C. Viator. Latr. Hist, Nat, t. 13, pag. 185. Ge-
OFFR. No. 43.

ïi. Alomya. (Gen. 4, p. 7.) Panz.

1. A. Debellator. Fabr. No, 47, p. 82. Panz. H. 78,
pi. 13.

14. Ophion. (Gen, 4 , p. 7.) Fabr.

!• O. NmuLATOR. Fabr. No. 29, pag. 136. Panz. H.
100.

2. O. TiTiLLATOR. Latr. Hist. Nat, t. 13, p. 188.

SCHAEFF. pi. 107 , fig. 4.

i6* SiGALPHUS. (Gen, 4, p. 12.) ïchneumon, Fabr. Cymps ^

Linn.

I. S. Irrorator. Latr. Bist. Nat, t. 13, pag. 189.

18. Bracon. (Gen, 4, p. 10.) ,Turine, Fabr. ïchneumon, Linn.

1. B. Denigrator. Fabr. No. 33 ,
pag. 109. -— Panz.

H. 45, pi. 14.

20. Alysia. (Gen, 4 , p. 15.) Cryptus , Fabr.

I. A. Stercoraria. Latr. Hist. Nat, t. 13, pag. 177.

Panz. H. 72 ,
pi. 4.

s.
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2. Groep,

s* ÈüCHARiSé (jGen. 4 , p. 20.) Fabr.

1. E. CoMPRESsA. Pan2. H. 73 , pi. 16.

5. Groep.

'S; Chrysis. (jGen, 4 , p. 50.) LiNx\. en Fabr.

X. Cii. CyAiNEa. Fabr, No, 29 ,
pag. i^d. Pan2. H. 51.

pi. 10.

3. Hedychrüm. (Gen, 4 , p. 46.) Chjsis Linn. en Fabr.

I. H. Auratum. Fabr. No. 25, pag. 175* -— Panz. H,

51 , pl. 8.

2. Bende* i. Groep

i

i, TiPHiA. (fien. 4, p. 116.) Fabr.

I, T. MoRio. Fabr. No. 21, pag* 235* PANZé H. 55,
pl. I.

3. Groep,

X. PoMPiLug. QCen, 4, p. 63.) Fabr. SpHex^ Linn.

1. P. ViATicus* Fabr, No. 12 , pag. 190. —— P'anz. H,

Ö5 , pl. 16.

2. P. ExALTATUs. Fabr. No. 41, pag 195. PaNz. H. 86,
pl. lö.

3. P. Fuscüs. Fabr. No. i i , p. 189. Panz. H. 65 <

pl. 15.

è. Sphex. QGcn. 4, p. 55.) Linn. en Fabr.

I. S. Lutaria. Fabr. No. 2 , pag. 228. Panz. H. 65 i

pl. 14.

4. Groep,

Si Bembex. QGen. 4, p. s^?-") Fabr. ///>/; , Linn.

I. B. RosTRATA. Fabr. No. 5, pag. 223. Panz. H. i
,

pl. 10.

5. Groep.

5. Lyrops. {Gen- 4, p. 71.) Illiger , Larra , Fabr.

1. L. PüMPiLiroRMis. Panz. H, 89, pl. 13,
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8, GoRYTES. {Gen* 4, p^ 88*) Latr. Mellinus y Fabr. f^espa^

LiNN.

I. G. MVsTACRus. Fabr* No, 9, pag. 299. Panz. H.
53, pi. 11 en 12.

3. G. InTerrüptus. Fabr. No. i , pag» 316. Panz. H«
72, pi. 13 en H. 62, pi. 15.

3, G. Maculatus. Fabr. No. 42 , pag» 196. Panz. H.
78, pl. 17.

4. G. CiNCTus» Panz. H. 72 5 pl. 14.

9. Tropoxylon* (Gen. 4, p. J75 ) Latr. en Fabr. Sphex ^

LiNN.

I. T. Atratum. Fabr. No. 5, p* 128, Panz. H. 98,
pl. 15 en H. 52 , pl. 22.

6. Groep»

fi. Grabro. {Gen, 4, p. 80.) Fabr. Sphex , LinN»

1. C. Vespiformis. Panz. H. 5:3 , pl. 14.

2. Clypeatüs. Fabr, No. 15, pag. 311. Panz. H. 15^
pl. 20 en 21»

3» C. Cribrarius, Fabr. No. iö, pag. 311. Panz. H*
15, pl. 18 en 19.

3. BENDEi

3. Pterochilus. (fien. 4, p, 138.)

I. P» PlIALAERATUS. PANZ. H. \J i pl. fil.

4. OdyneRüs. (Gen, 4, p. 139.)

I, O Parietinüm. Fabr. No. 52, pag. 263. Panz. ïJ*

49, pl. 24.

5. EüMENEs. (Gen, 4 , p. 135 en 138.) Fabr. f^espa, Linn^

I. E. ZoNALis. Panz, H. 81, pi, 18.

4. Bende. i. Groept

2* Hylaeüs. (Gen, 4 , p. 149.) Latr. Apis , Linn. Profopii ,

Fabr.

1. H. Cyltndricüs. Fabr, No, a, p. 319. Panz H«
55 , pl» 2,
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3 Andrena. QGen, 4, p. 150.) Fabr. Jpis^ Linn,

1. A. HOEMORRHOIDALIS. FaBR. No. 24, p. 32/. PaNZ.
H. 65 , pi. 20.— Croningen.

2. A. NiTiDA. Fabr. No. 23, pag. 32;^. Panz. H. 66,

P*« 2.

3. A. Vestita. FABRé No. 4 , pag. 303. Panz. H. 55

,

pi. 9 en H. 7 , pi. 13.

4. Dasypoda QGen. 4, p. 151.) Fabr.

i. D. Argentata. Kluo. Panz. H. 99, pi. 16 (?)

5» Sphecodes. QGefj, 4 , p. 152.) Nomada , Fabr. Sphex ,

Linn.

, I. S. Gibbus. Latr. Hht, Nat, t. 13 , pag. 368. Ds
geer, c. 2 , pi. 32 , fig. 6.

2. Groep,

5. Nomada. (Gen, 4 , p. 169.) Fabr. ^ph , Linn.

I. N. Flava. Fabr. No. 4,p. 391. PanZ. H. 6^ , pi. 20*

14. OsMiA. (Gen, 4, p. 164.) Panz. yipis ^ Linn. Anthopho-

ra ^ Fabr.

I. O. Fronticornis. Fabr. No. 17, pag, 376. Panz.
H. 63 ,

pi. 20.

33, Anthophora. (Oen, 4 , p. 174.) Megilla , Fabr. Aph
Linn.

1. A. Leporina. Fabr. No. 7 , pag. 378. Panz. H. 63,
pi. 22.

2. A. BlHAMATA. MlHI. PaNZ. H. Io6 , pi. I9,

2p. Bombus. (Qren, 4, p. 180.) Fabr. Aph^ Linn.

1. B. Lapidaria. Latr. Hht, Nat* c. 13, p. 64. •

Groningen,

2. B. Aestivalis. Panz. H. 89 , pi. 16.

3. B. Sübinterruptus. Panz. H. 85 ,
pi. 19.

4. B. Agrorum. Fabr. No. 30, pag. 348. Panz. H.
85 , pi. 20.

5. B. Truncorum. Panz. H. 85 ,
pi. 16.

6. B. Rupestris , Panz. H. 74 ,
pi. 12.

7. B. CoESPituM. Panz. H. 81 , pi. 18.

8. B. Ericetorum. Fabr. No. 12, pag. 345. Panz. H.

7S ,
pl- 19-

LIJST
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LIJST VAN DIEREN,

IN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEVONDEN.

ZOOGDIEREN.

Vespertilio leisleri. kuhl. De Leislerfche Vledermuis,

Kenteekenen. De haren zijn tweekleurig. De onderde zijde

«Jer vlieghiiid langs den arm heen is zeer flerk behaard. De

punt van den ftaart lleekt naauwelijks buiten de vlieghuid uir.

De lengte van de punt van den neus tot het einde van den

ftaart bedraagt 4 duimen, te weten: 7 liniën voor den kop,

I duim en 8 liniën voor hals en romp en i duim en 9 liniëa

voor den ftaart. De uitgefpreide vleugels beflaan met het lig-

chaam 11 duimen. De kop is kort en plat; de neus breed;

de neusgaten halvemaanvormig. Het voorhoofd is zeer fterk:

behaard ; de oogen zijn klein en zwart , en om dezelve lig-

gen kleine geelachtige klieren. De vlieghuid , de bek , de

armen en beenen en ooren zijn bruinachtig zwart. De haren

op den rug zijn aan den wortel donkerbruin, aan de punt ka-

neelbruin, geelachtig aangeloopen. De haren aan de onderzij-

de zijn aan den wortel zwartbruin, aan de punt graauwbruin,

PToonplaats, Deze Ibort woont in holle boomen, en leeft

dddr in talrijke benden van hare eigene foort , maar niet met

die van andere foorten. Deze foort houdt zich gaarne op bij

ftilftaande wateren.

Voortteling. Gewoonlijk vindt men bij deze dieren één jong,

jnaar dikwyls ook twee.

X 2 Mui
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Mus DECUMANUS, Litttj, Sp, 6, pag. 127. Pa//as Clir, p. pi,

No. 4. De Wanddrot. De Surmulot. Norwa-j rat. Diö

Wanderratte. Buffon, Tom. VIII, pi. XXVII. Schreber ,

tab. CLXXVÏIL

Kent, De kop uitgerekt, de tek düHé De ooren, die van

onderen fmal zijn, worden naar boven toe breeder, en fluiten

Zicli met een* cirkelboog , even als bij de gewone ratten en

muiden. De oogen zijn groot en zwart. Boven iedef oog

drie lange baardborstels. De baardborstels zijn langer dan de

kop. De ftaart is bijna zoo lang als het lijf, en heeft om-

ftreeks 200 fchubvormige hiiidringen. De kleur is van boven

geelachtig rood, met donkerbruin overloopen ; aan de zijden

met graauw gemengd; onder en om de beenen vuil wit. De
teenen zijn geheel van elkander afgezonderd. Het mannetje

is grooter dan het wijfje, en heeft, volwasfen, eene lengte vsta

9 duimen; de ftaart daarenboven 7I duim.

Pfoonph Zij verkiezen hun oponthoud aan het water , en

worden daarom in deze Provincie ook wel waterratten ge-

noemd. Zij graven zich gaten aan de oevers, en verdrijven de

eigenlijke waterratten uit de hunne; maar zij verfpreiden zicli

ook hier in de ftad aan de grachten in de riolen , en zelfs

in de huizen , bijzonder in den herfst en tegen den winter.

Foe^f. Zij voeden zich , behalve met plantaardige ftoffert,

ook met vleesch ; dooden en vreten andere muizen en ratten,

die haar allen ontwijken, op, en bijten zelfs hoenders dood.

Zij zijn zeer moedig , bijzonder de mannetjes , en flellen zich

te weer , als men hen vervolgt.

Voortt. Derzelver vermeerdering is verbazend (lerk, dewijl

het wijfje gewoonlijk jaarlijks driemaal werpt, en telkens van

12 tot 15, ja foms wel 18 en 19, jongen voortbrengt.

Eigenfch, Deze foort van ratten woonde oorfpronkelijk in

Oost-Indie, Eerst in de vorige eeuw, fchijnt zij van daar in

Europa gekomen te zijn , waar zij zich zeer fchielijk verbreid

heeft , en in diezelfde mate de gewcme ratten meer en meer

fchijnt
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fchijnc te verdrijven. In deze Provincie, is zij nu reeds bijna

zoo gemeen als de gewone ratten (*). Zij doen van tijd toe

tijd, volgens het verhaal van pallas (f), fchaarsgewijze,

groote wandelingen. Zij zijn geene winterflapers, maar die op

het veld blijven , leven in het ruwe jaargetijde van den voor*

raad, dien zij in den herfst verzameld hebben, en komen bij
^

goed weder voor den dag.

Het is zeer moeijelijk, om deze fchadelijkfte van alle ratten

te verdrijven, daar zij bezwaarlijk in vallen gaan pf gift eten,

en pok de katten niet gaarne met haar te doen hebben. We-
zels en fretten zijn hare ergfte vijanden , en , volgens <^e

waarneming van pallas, verlaten zij de plaatfen , waar konij*

nen gehouden worden. Van de gewone ratten , zijn zij door

hare kleur gemakkelijk te pnderfcheiden. — Zie over dezo

foort ook c. NiCATi Commenfatio in de Jnnales Academia RetiQ"

Trajectina^ A°. 1820 en 1821 , p. 110.

Mus soKiciNus 9 li^rmann» De Snuitmuis. 3ch{iebï;r , Tab,

CLXXXIII B.

Kef2if, De bovenkaak is toegefpitst, bijna even als bij de

fpitsmuizen. De bovenlip is gefpleten. De fnijianden zijn

'bleekgeel. De baardharen in zeven rijen in de hoogte (taande.

De ooren zijn rond en behaard. Er zijn vier teenen aan de

voorpooten , met een knobbeltje in plaats van een* duim,* vijf

aan de achterpooten , van welke de buitenfte eenigzins terug

wijkt. De klaauwen of nagels zijn zeer kort. De Haart is

eenkleurig , al dunner en dunner uitloopende , met fchubach-

tige ringen en daar tusfchen geplaatste haren bezet. De kleur

van dit diertje is geel met graauw gemengd. Mn het achter-

lijf om den wortel van den flaart is de gele kleur zuiverdey,

minder met graauw vermengd, De buik is wit. De geheele

leng*

(*) In de ftad zijn ^e gewone ratten nog talrijker; maar op h^t

platte land hebben de vvandelratten hier reeds de overhaiid,

(t) Glir. p. 92.

^3
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lengte van het volwasfen diertje is 4 duim en 6 liniè'n, van

wellce de ftaart juist de helft bedraagt.

fVoonpl, Deze foort heeft men ook in de Provincie Gr9-'

tiingen waargenomen.

VOGELEN.

CoRVUs CORAX, Linn. Sp, 2. De Raaf. Le Corheau. Kolk-

rabe. Buffon Oh. v. 3, p. 13 , t. 2 , id. pi. enl. 495.

Frisch, t. 63. Temminck Manuele P. i, pag. 107.

Kent. Een flerke bek en pootcn van eene zwarte kleur;

de iris met twee kringen, de eene grijs en de andere licht-

bruin ; de geheele vogel is gitzwart , met een purper weer-

fchijn ; de ftaart afgerond. Lengte 2 voet.

IVoonpl. Geheel Europa^ vooral de noordelijke ftreken,ook

in Amerika; hij bemint de zandgronden en de daarop groei-

jende hooge bosfchen.

Voedf. Beftaat in dood aas , infekten en muizen ; in den

gevangenen ftaat, leeft hij ook van plantaardige zelfftandig-

heden.

Voortt. Broeit hier, nestelt in zeer hooge, liefst eiken-

boomen; zij legt van 3—5 eijeren, van eene fchoone groene

kleur , met zwartgraauwe vlekken. De broeitijd , welke in

Maart is , duurt 24—26 dagen.

Eigenfclu Hij is zeer leerzaam, en leert in den gevangea

ftaat fluiten, blazen, fpreken, enz. zeer natuurlijk. Zijne in-

borst is zeer vijandig, vooral tegen zijns gelijken j hij is zeer

diefachtig en een liefhebber van eijeren.

CicoNiA NiGRA, Limu Sp. 8, p. 623. Ardea Nigra. De

Zwarte Oijevaar, Zwarte Stork. Cicogne mire, Blackflork»

Schwarzer Storck. Noseman , De Zwarte Oijevaar, Vde

Deel, bl. 460. Buffon Ols. V. 7, p. 271. Bechstein , V.

4, p. 96. Temminck, Manuel II
, p. 561.

Kent. Hoofd , hals en geheel bovendeel is gitzwart , met

een
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cén purper- of metaalglans voorzien ; hec onderde gedeelte

4.er borst en buik zuiver wit; de bek en naakte ooghuid en

hals rood ; de iris is bruin ; de beenen donkerrood. Hec ou-

de mannetje is lang 3 voet. De jongen hebben de

bek, hals, ooghuid en pooten van eene olijfgroene kleur; het

ligchaam, vleugels en ftaart bruinachtig zwart, met licht

groenachtige weerfchijn; dit is dus afgebeeld bij frjsch t. 197.

PFoonpl. Vooral bij de met bosfchen omzoomde meren en

waterplasfen ; overvloedig in Hongarije , Polen , Turkije en

Zmtferland; zeldzamer in Duinchlan^ en Frankrijk, Volgens

de Meer temminck, zoude hij nooit in Holland komen, echter

is hij in deze Provincie meermalen als trekvogel ontdekt 5

voorleden jaar (1825) werden er nog eenige op het Ruigezand

gevangen.

Foedf, Kleine visfchen, vorfchen , hagedisfen , kevers en

andere waterinfekten.

Voortt, Nestelen jn de bosfchen boven op de hoogde pijn-

en denneboomenrtammen. Hij legt 2 of 3 eijeren, van esne

witte met groen doorwolkte kleur ; foras vindt men daar eeni*

^e bruine (lipjes op.

Eigenfch, Verfchilt in gezelligheid veel van de gewone

Ooijevaar ; zijn geheele uitzigt is meer woest en fchuw, en

ontbreekt geheel die defcigheid, waardoor de gewone zich

zoo zeer kenmerkt.

MusciCAPA ALBicoLLis, is niet bij linn^ï^us bekend. Wit-

halzige Vliegenvanger. Gobe Mouche a Collier, Der Flie-

genvanger mit dem Halsbande. Büffon O/5. V. 4 , pi,

520, t. 25, f. I. De oude man. Bechstein, Deut, V. i,

p. 212 van c. TEMMiMCK Manuele Tom. i, p. i en 3. JMo'»

SEMAN , Witgehalsde Vliegenvanger , Vde deel , bl. 452»

Kent, Het bovenfte gedeelte der kop, wangen, rug, en

kleine dekvedercn der vleugels, gelijk ook de geheele flaart

,

zijn van eene glanzend zwnrte kleur ; het voorhoofd , nek of

hals en geheel het onderdeel der vogel zijn «uiver wit ; op

X 4 de
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de (luit flechts een weinigje met zwart doormengd;. de roeU

vederen aan haren oorfprong fchicterend wit; de middelfte

en groote dekvederen der vleugels wit; de laatften aan de

binnenkant door eene zwarte llreep afgezet, Lengte 5 dui-»

men, vlugt 7§ duimen. t~ Dit is de kleur van het mannetje

ten tijde der paring ; die van het wijfje is hiervan zeer ver-

fchillend. Men ontdekt aan het voorhoofd flechts eene flaau-

we fchijn van eene vuilwitte kleur; het overige bovendeel is

aschgraauvv, uitgezonderd de groote dekvederen der vleugels,

die van buiten wit zijn ; de uiterfle fluurpennen der ftaart zijn

met wit afgezet, en het geheele onderlijf wit; flechts eene

lichtgrijze kleur om de hals teekent hier den fchoonen halsband,

die het mannetje in de lente verfierd.

tVoonpL Bijzonder in het midden van Europa^ zelden ia

onst; Land ; meermalen in den zomer bij paren gezien en mis-

fchien ook broedende gevonden. Komt hier in April of Mei,

en vertrekt in Augustus. «

Foeéf^ Infekten , vliegen in hare volkomene gedaante,

zelden maskers en rupfen.

Foorit, Nestelt in de gaten der boomen ; legt 5 of ^

.eijeren van eene blaauwgroene kleur,

Eigenfch. Zijn gezang is zeer welluidend, en komt wel mee

dat der Sylvia hortenjh overeen; men ziet hem meest in hoo-

ge bladerenvolle boomen; foms echter heeft hij de tuinen,

binnen de fl:ad gedegen, bezopht.

Sylvia cürruca. Grasmusch. (JVlotac^ Curruca linn.)

Nauman t. 34 , f. 70, BuFFON Gis, PL Enl, 580. 3.

J. BRAAK Respons, ad qudsst. Gron, 1824, p. 43 en 44. Tem*

MINCK Manuel l , p. 209,

Kent. De kop van boven grijs , gelijk ook de toom en

dekvederen der ooren ; de nek en aars golvend grijs ; de dek-

vederen der vleugels bruinachtig grijs; de buitenfte roeipen

grijs, met eenen witten rand omzoomd; in de beide volgende

wordt fiechts eene witte vlek ontdekt. De kleur der borst,

dor
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der zijden en der buik vuilwit ^ de Haart en aarsdekkers wit.

Zijne lengte is min of meer 5 duimen.

PFoonph In de gematigde landen van Europa^ ook hier te

lande, althans in de Provincie Groningen \ men ontdekt hem

ie gelijk met de graauwe zangertjes QS'^ly. cinerea of Mot.

cinerea^ voor het eerst in April, foms ook reeds in Maart;

bij vertrekt in Augustus,

ybecif. Kleine infekten, aalbesfen, vliegen en bovenal jonge

•erwten, zoodat hij hierin zijn fchoonbroeder, het graanwe

zangertje , hetwelk hier te lande den naam draagt van Erwten'

kikker^ evenaart.

Voortt» Gefchiedt in heesters, foms zelfs tusfchen de bla-

den van groote grasplanten, in eene verzameling van brandne-

tels , enz. Zij legt van 4—6 eijeren van eene groenwitte

kleur, met aan het boveneinde in een kring geplaatste flipjes.

Mannetje en wijfje broeden beurtelings.

Eïgenfch, Levendig en vrolijk, in eene gedurige beweging

zijnde, laat het mannetje dikwijls zijne zachte toonen hooren.

Zjj beminnen, zoowel man als wijf, op eene bijzondere wij-

ze, hunne jongen.

AMPHIBIEN.^

Lacerta pyrruogaster , bij linn. misfchien Sp, 15, onder

den naam van Seps nmralis, onder het artikel Lacerta Agilh»

Geelbuikige Hagedis, Safranbauch ige Eidechse. Bij

LAUR. Rept, p. 61, 162, t. ï , f. 4. Wolf in Sturtii's Fauna,

Amph. IV. Blasius merrem , Verfuch eines Spieins der Am»

phibien, 1820, p. 67, Sp. 16.

Kent» Schubben, die halverwege de Haart afgeflompt zijn;

de halskraag is aangegroeid en beflaat uit 8 fchubben , waar-

van de middelfle vierhoekig zijn. De dij-openingen zijn 11

in getal. Het bovenligchaam is groenachtig , met witte en

^vyarte (lippen , van onderen geel met zwarte vierkante flipjes,

kVoonpU Bijna het geheel gematigd Europa^ en vooral ook

X 5 JPuitsch-^
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Duitschland, en ook ons land in ftreken , die eenen vochti-

gen fteenachcigen grond en tevens lomraervolle bosfchen be-

zitten.

Foedf, Beflaat in infekten , liefst derzelver malfche mas-

kers , zoo als de wantfen en andere , ook kikvorschvisch-

jes , enz.

y^oortt. Gelijk die van Lacerta AgHi$i men vindt de eijeren

hier tusfchen de reten en fchenren der vescingwerken.

Eigenfch, Is meer fchuw en minder vlug dan de vlugge

hagedis ; klaautert ook tegen oude muren op.

MoLGE PüNCTATA, niet bij LiNN. De gevlekte Salamander.

Salamandre punctuée, Fleckiger Molch. Laur. Rept, p. 40,

Latr. Salam, p. 53, t. 6, f. 6. A. b. merrem, p. 185.

Kent* De Haart anderhalf maal zoo lang als het ligchaam,

llerk te zamen gedrukt en zeer fpits; hij heeft aan de voorfte

ledematen 4 teenen , aan de achterfte vijf. De romp is za-

mengedrukt en glad. Zijne kleur is van boven bruinachtig

groen, met zwart geflipt; van onderen hoog fafFraankleurig

geel m2t groote zwarte (lippen.

Woonpl, Het gematigd Europa^ vooral ook Frankrijk^

Dtiiischland en de zandige ftreken van ons Vaderland ; in de

Provincie Groningen is dezelve overvloedig in de bosfchen ,

waarin ftaande wateren gevonden worden , zoo als het Sterre-

bosch, enz.

Fbedf. Infekten en wormen , die hij voornamelijk in het

water vangt, misfchien ook kleine vischjes.

Vooitt. Levendbarend ?

Eigenfch, Hij leeft meesttijds in het water, en wel onder

de planten zich daar bevindende; op den platten grond, fchuilt

hij meest onder de oude afgevallene bladeren en het gras.

VISSCHEN.

G. CALLARiAs, Limu Sp, 2, p. 1160. De Dorsch. Der

Dorsch. Blqch , F. D. II, p. 142, t. 63.
Kcitt,
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Kent, De kop, kleiner dan bij den fchelvisch , heefc eene

graauvve kleur, op welke in den zomer bruine en in den win-

ter zwarte vlekken zigtbaar zijn. De mondopening is groor.

De bovenkaak is langer dan de onderkaak, en met verfcheidene

Tijen tanden bezet. De onderde heeft flechts eene rij. Ook

het gehemelte is gewapend. De onderkaak is met een baard-

draad voorzien. De oogen zijn rond. De oogappel is zwart,

de ring om dezelve geelachtig wit. De romp, welke graauw

en tot aan de buik bruin gevlekt is, is bedekt met dunne,

kleine, witte fchubben. De zijftreep loopt nabij den rug

langs, en maakt in den omtrek der eerfte aarsvin eene neder-

waartfche buiging. In de rugvinnen 15, 16, 18; in de borst-

vinnen 17; in de buikvinnen 6j in de aarsvinnen 17, i8 ; ia

de ftaartvin 26 beentjes.

JVoonpU De voornaamfle woonplaats van dezen vischfchijnc

wel de Oostzee te wezen, doch dat hij ook in de Noordzee

wordt aangetroffen, wordt daaruit bewezen, dat hij van tijd

tot tijd door de visfchers van onze ftranden te Groningen

wordt gebragt , daar deze hunne vangst toch niet zeer ver

van onze kusten in de Noordzee uitftrekken,

Voedf, Visch, water-infekten en wormen.

Voortt, De rijtijd valt in Januarij en Februarij.

Mullus surmuletus , Linn, Spec, 2, p. 1339. Groote

Barbeel. Surmuletus. Der Rothbart. Bloch , F. D. II. iii.

N^ i,T. 57.

Kent, De roode kleur, en de gele , in de lengte loopende

ftrepen, onderfcheiden dezen visch vooral van de overigen

van zijn geflacht. De kop is groot en ook met gele ftrepen

bezet, die op een' zilveren grond ftaan, door welke de roode

kleur doorfchijnt. De mondopening is klein , en de bovenkaak

fteekt over de onderkaak vooruit. De oogen, welke nabij

den fchedel (laan , zijn groot , rond en hebben een' blaauwen

oogappel met een' zilveren ring omgeven. De romp , welke

van voren breed is , wordt tegen het flaarteinde fmal , en is

,

even
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even als de rug , rond. De rug faeefc een voor , om de rug-

vin daarin op te nemen en als te verbergen. De zijftreep

loopt paralei met- den rug, doch wijiit van denzelven af tegen

den ftaart , in welks midden dezelve zich verliest. In de rug-

vinnen 7, 9, borstvinnen 15, buikvinnen 6, aarsvinnen 7,
ftaartvin 22 beentjes. De lengte is gewoonlijk 14 duimen.

IVoonpL In de Noordzee^ Oostzee en Middellandfche Zee»

Voedf, Visfchen , kreeften en mosfelen.

Fooi'tt. De rijtijd vale in het voorjaar.

Eigenfch. Zij houden zich in fcholen te zamen, en komen

in het voorjaar uit de diepte aan de monden on^er rivieren , om
daar hunne kuit te fchieten,

""

Als Groninger dier aan het Genootfchap bekend gemaakt door
Prof. TH. VAN SWINDEREN.

Salmo lavaretus, Linn, Sp, 15, p. 1376. De Adelvisch,

Le Lavaret. The Giiiniad, Der Schrapel. Bloch, F. D. I,

p. 163, N^ 5, Tab. 25.

Kent, De bovenkaak (laat als een neus vooruit. De kop

is, ten opzigte van het lange en dikke ligchaam, Hechts klein,

wigvorraig, en tot aan de oogen halfdoorzigtig ; het voor-

hoofd breed , afloopend en geel van kleur. De vooruitfteken-

de bovenkaak loopt uit in eene ftompe, weeke'en vleezige punt

,

zwart van kleur. De kortere benedenkaak past in de boven-

.fte , en wordt van de groote knarsbeenige lip , als de bek

gefloten is , geheel bedekt. De bek is klein, zonder tanden,

riet oog is van middelbare grootte , de appel zwart en de

ying zilverkleurig. De blaauwgra?iuwe rug is rond ^ de beide

zijden , tot aan de zijflreep , blaauwachtig ; onder dezelve

eenigzins geel en de buik zilverkleurig. De regte zijflreep is

verfierd met 45 punten en nader bij den rug dan bij den buik.

pe fchubben , welke het ligchaam bedekken , zijn groot, en

hebben in het midden van den rand eene kleine uitfnijding.

De borstvin is geelachtig ; de overige vinnen hebben witte

Itralen met een blaauw tusfchenvlies. De rugvin is ruitvoi;-

migi
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tólg; de ftaartvin gafFelvorraig. In de rugvin 15, in de borsc-

Vin 15, in de biiil^vin 12, in de aarsvin 14, in de ftaartvia

20 beentjes.

H^oonph In de Noord- en Oostzee,

Foedf. Vischkiiit , inzonderheid van de haringen,

Voortt. De rijtijd loopt van Augustus tot October^ wan»-

neer deze visfchen (kuiten en hommers) zich aan-'de fpitfe

(leenen der zeekusten of hooger in de rivieren wrijven, oni

zich van hunne kuit en hom te ontdoeuk

Eigenfclu Een deel dezer visfchen gaat in de rivieren op^

waar zij in twee rijen zoodanig voorttrekken , dat deze van

voren in éénpunt of fcherpen hoek zamenloopen, aan welker

vooreinde een Adelvisch zwemt , die de aanvoerder der

bende fchijnt. Alleen door ftorm en bij den terugtogt naaf

zee wordt deze orde afgebroken.

Als Groninger dier aan het Genootfcliap bekend gemaakt dooir

Prof, TH. VAN SWINDEREN.

ScoMBERESox CAMPERii. Makreel'Snock van Camper. Scom*

her'ésoce Camperien. La cepede, Rhtoive Naturelle de PoiS"

sonsy Tom, V, pag. 345, pi. 6, fig. 3.

Deze visch, die de kenteekenen van het geflacht der Ma*

kreelen en der Snoeken in zich vereenigt, is daarom door

LACEPEDE tot ccu nieuw geflacht verheven, aan hetwelk hij

den naam van Scomber-Esox heeft gegeven, en de foort is door

hem met den naam betiteld van den man , die hem dezelve

het eerst deed kennen , a. g. camper.

Kenteekenen van het geflacht. Het gedacht heeft het voorde

gedeelte van het geflachc Esox, de ftaart van het geflacht Scomber,

Kent, De twee kaken loopen zeer dun uit, en gaan aan hec

einde bovenwaarts, even als die van een kluit (^Recurvirostra

AvocettaS) De bovenkaak, die korter en fmaller is dan de

onderkaak , kan zich in deze fluiten in eene foort van voor

,

gemaakt door de twee randen der onderkaak. De kaken ge-

tand als de rand van eene zaag. De kop beflaat bijna een

derde gedeelte der lengte van het geheele dier. De oogea

zijn
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zijn groot. Ieder neusgat heeft twee openingen. Er vertoo-

nen zich verfcheiden muceufe openingen om de oogen en op

de kaken ; het lijf en de ftaart zijn bekleed met middelmatig

groote fchubben, die ligt afvallen. Twee rijen van kleine

fchubben , die op den buik liggen, geven aan dit gedeelte

een langwerpig uitfteekfel. De buikvinnen zijn zeer klein en

liggen ver van de keel. De zesde kleine rugvin van boven

en de zevende van beneden zijn langer en breeder dan de ove-

rigen. De algemeene kleur is zilverwit. Het hovende ge-

deelte van den visch, de zijdreep en het uitfpringend gedeelte

van den buik is bruinachtig. ledere borstvin heeft 12 of 13,

iedere buikvin 6 of 7 beentjes.

WoonpU In de Noordzee; wordt van tijd tot tijd op de kus-

ten der Provincie Groningen gevangen.
'

Syngnatus pelagicus , Linn» Spec, 3 , p. 1455. Het Kou-

febandje. Le Syngnate Tw^au , Cheval Marin^ Tuyau de phtme,

Risso, p. 63, de VIchtplogie de Nice ^ Paris 18 10.

Kent, De naaldvisfchen , die tot deze afdeeling behooren,

hebben gee'ne aarsvin. Deze foort onderfcheidt zich in het

bijzonder door een lang omkleedfel van zeven vlakken, even

als de eigenlijke naald visch (^Syngnatus Aciis^, van welken hij

door het gemis van eene aarsvin onderfcheiden is. Donkergeel

van kleur is de romp van dezen visch, helderder zijn de rug-

en (laartviiinen , die dan weder met kleine dwarfche bruine

ftrepen voorzien zijn. In de rugvin 31 , in de borstvinnen

14, in de ftaartvin 10 beentjes.

VVoonpl. In de rivieren of kanalen der ProvinciefCrö«/«-

gen , die met de zee gemeenfchap hebben.

Raja rubus. De Roode Rog. La Ronce. The Rough Ray,

Der Dornroche. Bloch F. D. III, p. 6j , t. 84.

Die LiNN. niet noemt, en die bloch voor eene variëteit

houdt van de Raja Clavata \ komt op de vischmarkt te Gro-

ningen vrij gemeen voor.

I.
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I. KORSTDIEREN.

IV. ORDE. III. Geziit.

9, PoBCELLio. (Gen, i , p, 70.) Onicus, Linn. en Fabr,

I. F. ScABER. — Op natte , vochtige muren.

III. INSEKTEN.

I. ORDE. I. Gezin.

I. Glomeris. (Gen, i , p. 73.) Julus , Linn. en Fabr.

I. G. Ovalis. LiNN. Sp, I, p. 3018. — In de provincie

Groningen aan de kusten der Noordzee»

s. G. Pustulata. Fabr. Panz. H. 9, pi. 22. — Op
zonnige, warme plaatfen.

II. Gezin.

I. SctJTiGERA. (^Gen. i, p. 77.) Lamarck , Scolopendra^
LiNN, en Fabr.

I. Sc. COLEOPTRATA. LiNN. vS^. 2 , p. 3OI5. pANZ. H,
51 5 pi. 12. — In de huizen tusfchen de balken.

a, SCOLOPENDRA.

I. Sc. HoRTENsis. (jCrytops Hort, Leach.) — Op vochtige
oorden.

V. ORDE.

I. VIJFLEDIGEN.

1. Gezin. i. Bendi.

2. CiciNDELA. (Gen. i, p. 176.) Linn. en Fabr.

I. C. Hybrida. Linn. Sp. 2, p. 1920. Panz. H. 85,
pi. 4. — Op zandige plaatfen.

2. Bende, i. Groep,

8. Lebia. (Gen* i , p. 191.) Carabus ^ Linn. en Fabr.

I. L. Velox. Linn. Sp. 31 , p. 1976. Fabr. Sp. Inf, l,
pag. 312, No. 72. — Op zandige gronden.
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5. Groep.

15. Abax, Bonelli.

I. A. Paralelüs. Stürm 102, f. b.

4* Harpalüs.

I. H. BlNOTATÜS. LiNN. Sp, I24, p» I975. FaBR. I ,

N^. 119, p. 151. Panz. H. 92, pi. 3. -- Onder
fteenen.

16. Platysma.

I. P. NiGRITA. I^ANZ. H. 30, pi. 22.

6. Groep,

10. Elapërus.

I. E. Aquaticüs. Panz. H. 38 , pi. 10,

7. Groep*

i, Bembidion.

I. B. RuPESTRE. — Het borstftnk , de dekfchilden , me-
taalkleurig , fijn geftreept. De hoofdkleur lichtbruin-

achcig mee een' groenen weêrfchijn. De poocen geel.

3. ÉENDEé I. Groep,

5, Hyphtdrus. QGen, i , p, 233.)

I* H. RiPARirs. — De kop voornitflekend, borstfchild en
dekfchilden donkerbruin ; het borstfchild geflipt ; de
dekfchilden met ftrepen doorfneden ; de pooten licht-

bruin. Aan de oevers van ftaande wateren, meest
op het kroos en op het riet.

II. Gezin. 2. Groep,

I. PAEDERÜS.

I. P. OcHRACEus. Panz. H. io4j pi. i4# —* Onder ver-

gane bladeren en boomfchors.

lïl. Gezin. 2. Bende,

I. ElatEr.

I. E. Varius. Fabr. 2, No. 30, p. 222. Parz. Ent,

Germ, i , No, 1 1 , p. 236. —- Op de eiken.
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5. Bende.

Melachius.

1. M. Ae^^eus. FaBR. No. i , p. 207. Linn. No. 7 , p,
1897 Panz. En^. Germ. i , No. i, p. 92. D^:%

zomers zeer menigvuldig op bloeijende kruiden.

2. M. Flavipes. Fabr. i, No. 15. Panz. Ent, Germ,
Sp, II , p. 94. -^ Op de bloemen.

IV. Gezik. I. Bendb* 3. Groep»

rJ.lSlLPHA.

I, S Opanülata. — De fprieten zware, de oogen rood,

het lijf van onderen lichtbruin , het borscfchild zware,
en de dekfchilden bruinachtig zwart. — Gedurende
den .s;eheelen zomer in krengen, en ook wel op we-
gen, fomtijds op weilanden.

4. NiTIDüLA.

I. N.1.D1SC01DES. Fabr. i, No. 19, p. 259. Panz. Ent»

, Germ* i , No. 18, p. 127. Herbst Nat. d, K, V.No.
8, p. 237, tab. sz^ fig. 7 Gg. — Op boomen , voor-
namelijk op eiken.

5. Groep»

3. Anthrenus. (Gen* 2 , p. 37.)

I. A. Pimpinellae. Linn. Sp, 4, p. 1614. Fabr. i, p.

70, No. I. ScHÜEFER Sc. Inf. tab. 17Ö, fig. 4.8. b.—
Op het kruid, waarvan hy zijnen naam ontleent, docH

ook op andere bloemen,

5^ Byrrhus.

I. B. DiANAE. Panz. Ent. Germ. i, No. 8, p. 30, —
In het zand op de wegen, en op de weiden.

2. Bendb.

I. Dryofs. (Gen. 2 , p. 53.)

I. D. Prolieericornis. — De kop ingedrukt , het borsr-

fchild voorzien met een witte plek; de dekfchilden

geftreept, met een grijs glanzig dons verfierd; de poo-

ien lichtbruin. — Op (leenachtige plaatfen.

\U
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VI. Gezin. i. Bende. i. Groep.

7. Aphodius.

I. A. Obscurus. Linn. Sp, 255, p. 1562. Panz. Ent, Certn,

ï , No. 13 , p. 4. Fabr, I, No. 79. In aiierlei

foorc van mest.

II. ONGELIJKLEDIGEN.

^ ni. Gezin. 2. Groep,

2. Lagria.

I. L. ViREscENs. — Het .s^eheele dier glanzig groen, het

lijf van onderen zeer fchoon blinkend ; het borst- en
de dekfchilden met fijne ingedrukte llipjes voorzien.

—

Op de bloemen.

III. VIERLEDIGEN.

I. Gezin. i. Groep.

2. Anthridus. {Gen, 2, p. 237.)

1, A. CüPRiRosTRis. Panz. Ent. Germ, x , No, 15 , p.
297. — Op wijngaarden.

2. A. Pallinosus. '— De fnuit zeer kort , met den kop
glanzig groen ; de oogen zwart , het borstfchild ge-
flipt , de dekfchilden geflreept, beide met een' gou-
den glans verfierd ; de pooteu zeer lichtbruin, — Op
wilgen, '

3. Groep,

I. CüRCULIO, '

1. C. S\jhC\T:v.s,(Pachygasier Sulcatus,^ Linn. ^^. 215, p,
1758. — Op de esfchen.

2. C. NuBiLus. Fabr. 2, No. 380. Panz. Ent. Germ, i,
No. 187, p. 331. ~ Op de wegen; ook wel op boo-
men, als hazelnoten , enz.

3. C. Aneti. — De fprieten donkerbruin; de fnuit kort,
met den kop groen; de oogen zwart; de dekfchilden en
het borstfchild groen, met een' gouden glans verfierd;
hec borstfchild met fijn ingedrukte (lipjes voorzien;

d«
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de dekfcbilden geftreept ; de pooten lichtbruin, •

Op de planten, vooral op de Spirea,

3. Rynchaenus.

1. R. Pröni iJMagdalh PrunC), De fnuit lang , met
den kop en hec borstfchild zwart ; de dekfchilden

zwart , met fijne ingedrukte llreepjes i de pooten

zwart. -— Op de pruimboomen.

2. R. NiGRiRosTRis. {H-^pera Nigrirostris,^ Fabr. No. 24.

p. 132. Panz. Ent, Gcrm. i , No. 19, p. 302.

Op bloemen.

IV. Gezin. 3. Groep»

2. Leptura.

I. L. Atra. Fabr. 2, No. i8 , p. 34a. Panz. Enf.
Germ, 1 , No. 12 , p. 270. Op bloemen in de
weiden.

V. Gezin.

5. Crioceris.

i.C. Brunnea. Fabr. 2, No, 17, p. 7. Panz. £«/.

Germ. i, No. 2, p. 167. — Op planten, doch raeesc

op leliebladen.

VI. ORDE. II. Gezin, k Groep.

1. Gryllüs Rusticus. {Clavellaria Rustica.') hm^. Sp. ï6^.

p. 2080. Fabr. Sp, Inf. i , p. 370 , No. 42. Mant» lnf%

f. p. 239, JNo. 48.

z. Groep»

I. LOCJSTA.

I. L. Pedestris. Linn. Sp, 60 , p. 2081. Fabr. Ent.

Syst. 3, No. 64, p. 62, Panz, H. ii. pi. 8. In
drooge zandige beemden.

VÏI. ORDE. I, Gezin. i. Bende.

4. Lygaeüs.

I. L. Chlorizans. Panz. H. 12. pi. 21.

Y 2 IX.
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IX, ORDE. I. Gezin. i. Bende. i. Groep.

I. CiMBEX.

1. C. Sericea. Linn. Sp. No. 8 , p, 2655. Panz. H.
12. pi. 16 en 17. — Het popje is kort, groen, met
twee gele (Irepen ; de kop nscligraanvv, mee een' brui-

nen band. — Ais pop op den beiikenboom , en als in-

fekt op deze en andere boomen.

2. C. Marginata. Linn. Sp. No. 2, p. 2654. Fabr.

3, No. 6, p. 106. Panz. H. 12, pi. 14. Hier en

daar in de hoven.

3, Tenthredo.

I. T. Marginella. Fabr. 3, No. 50, p. 117. Panz.
H. 12 , pi. 7. — In boschachcige ftreken en in de
velden,

£. T. Germanica. Linn. Sp. No. 68 , p. 2659. Fabr. 3,
No. 43, p. 116. Sturm, Ferzeichn. No. 25, pag. 54,
tab. 3 , fig. I.

3. T. GoNAGRA. Fabr. 3, No. 48, p. 117. Panz. H,
12 , pi. 6. — In hoven en tuinen.

4. T. Crassa, Schrank Inf. Ainti\ No. 659, p. 329,
Panz. H. 12 , pi. 4. — In de tuinen en aan heg'gen,

5. T, NoTATA. Panz. H. 12, pi. 10.

II. Gezin. 3. Bende.

Vespa.

1. V. Germanica. {Sphex Germanica.') — Het rugfchildje

met twee gele , naar den hals toeloopende rtreepjes

voorzien. Van de gele buikringen zijn 4 aan beide
zijden met eene zwarte ftip voorzien.

2. V. Emarginata. (^Odynerus Emarginaius») Linn. iS^.

ii6,p. 2759.

4. Bende* 2. Groep,

I, NOMADA,

I. N. RuFicoRNis. Linn. Sp. 34, p. 2795. Fabr. i , p.

488. No. 4. Mant» Inf. i , p. 307 , No. 6. -* Op ds
weide en veldbloemen.

25.
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25. Centris. (Gen, 4, p. 177.)

I. DUMETORUM. PaNZ. H. 56, pi. l8,

29. Bombus.

1. B. Arenaria. Panz. H. 74, pi. 12,

2. B. Saltum. Panz, H. 75, pi. 21.

XII. OPvDE. I. Gezin. i. Groep,

1. CuLEX. (Gen, 4, p. 245.)

I, C. Annulatus. Linn, No. 8, p. 2887. Panz. H, p,
pi. II, — Des zomers in de huizen.

2. Groep,

s. Ceratopogon. (Gen, 4 , p. 250.^

1. C. Femoratus. Meigen. — Op flrniken en bloemen,

2. TiPULA. (Chrysogaster Meiallicus , Meigen.)

7. Ptychoptera. (Gen. 4, p. 257.)

I. P. CONTAMINATA. LiNN. t. 5, p. 28 14. — Op VOCh-
tige plaatfen.

12. BiBio. (Gen, 4, p. 255.)

I, B. Anilis. Linn. No. 20, p. 2833. Panz. II. 5, pi,

23. — Komt des zomers zelden op de bloemen.

II, Gezin, 7. Groep»

5. Leptis.

I. L. Scolopacea, Linn. p. 2864, Panz. H. 5, pi. 23.—

•

In de bosfchen,

6. DoLiCHopus. (Gen, 4, p. 291.)

I. D. üngulatus. Fabr. 2 , No. 62 , p. 447. LiNN. 5 ,

p* 2351. PANZé H. 20, pi. 21.

III. Gezin.

I. Stratiomys. (Gen^ 4, p. 274.)



34» I'TJST VAN DIEREN,

I. S. Hyoroleoiv. Fabr. No. 17, p. 267. Linn. No. 5.

p. 2H35. Panz. H. 7, pi. 21, — Houdc zich in de
nabijheid van het water op.

4. OxcYCERA. {Gen, 4, p. 277.)

I. O. MüscARiA. Fabr. Syst. 6 , No. 21 , p. 268. Panz.
H. 108 , pi. 15 en 16. Nabij het water.

6. SARGUS. (Gen, 4. p. 278»)

1. S. Auratus. Linn. 5, p. 2850. — Houdt zich in de
nabijheid van hloemen op.

IV. Gezin. i. Groe/),

X. CoNOPS. QGen, 4, p. 335.)

I. C. Flavjpes. Fabr, Sy^f, t. 6, No. 8, p. 393. Linn,
No. 7 , p. 2894. Panz. H. 73, pi. 21 en 22.

2. Groep,

I. Rhingia. (Gen. 4, p. 320.)

I. R. RosTRATA. Fabr. Spec. t. 2, No. i, p. 460. Linn.
No. 8 , p. 2892. Panz. U. S^^ pU 22. — In de wei-
den, zijnde het vee zeer lastig.

4. Groep,

II. Sepedon. C^^en. 4, p. 3490

I. S. Sphegea. Linn. Sp, 351 , p. 2873. Fabr. Sp. 2,

p. 429, No. 40. Panz. H. yy, pi. 21. — In moeras-

ügQ plaatfen.

3. Musca. (Gen. 4 , p. 345.)

1. M. Leucozona. Panz. H. 104, pi. 19.

2. M. NiGRiPES. Fabr. Syst. VI, No. 30, p. 3T9. Linn.

p. 2859. Panz. H. 60, pi. 13 en H. 104, pi. 18. --

Gewoonlijk in de nabijheid van bloemen,

3. M. Ludifica. Fabr. Syst, lm, No. 73 , p. 298. Enf.

Syst, 6, No. 46, p 323. Panz. H. 105, pi. 13. ~
Veel in de weiden , zijnde het vee zeer lastig.

4. M. Meridiana. Fabr. Sp. Ins, t. 2, No. 3, p. 435.
Linn. No. 63, p. 2838. Panz. H. 10, pi. 17.

17.
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17. Tephritis. (Gen, 4 , p. 355.)

I. T. Flava. Linn. r. 5, p. 2856. Fabr. Sp. Tns, t. 2,
292 , p. 452. Panz. H. 20 , pi. 22. — In de naby-
heid van bloeijende gewasfen,

19. ScATOPHAGA. (Gen, 4 , p. 358.)

I. S. SCYBALARIA. FaBR. Sp, ItiS, 2 , p. 449, No. 72. —
Op meschoopen en in drek.
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