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INHOUD van dit STUK.

V T F D E AFBEELING.
De INSEKTEN.

XXXVIII. Hoofdstuk. Algemeene befchiyving
der Rupsen, ten opzigt van haare

Verjchillendbeden in Gejlalte en Levens-

manier f enz. Verdeeling derzelven , door

Reaumur , in zeven Klajjen , naar het

getal der Pooten en andere byzonderheden ;

in vier Klajjen door de Geer ,
volgens

de Overwintering in de Eijertjes , in

Poppen
, of als Rupfen en Kapellen Haar

fchadelykbeid "n bet vermaak daarentegen,

dat zy ons toebrengen , enz. Bladz. *

XXXIX. Hoofdst. Algemeene befchryving van
de Póppen of Paapjes , die door jommU
gen Nimfen geheten word°n , en ver-

fcheide keurige Waarneemingev van de
Geer, Musschenbroek en anderen, tet

bewys van derzeiver Ademhaaling \ die

door Lyonnet ontkend .ordt De ma-
nier ,

boe zy zig zelf ophangen
, of van

de Rupfen met een band e ópgëfchtirt of
in verfcheiderley Tonnetles en Spinzels,
ja zeer veelen in de Aarde verborgen
worden. Als ook , hoe men bet uicko-

pien der Kapellen grootelyks kan ver.
vroegen of vertraagen

f
volgens de uitvin-

ding van Reaumur. «—- 54

XL. Hoofdst. De E:genfchappen der Ka-
pellen in

9
i algemeen , en haare Ver-

fchillendhcden ; als ook de uit en inwen-
dige deelen der Voortteeling

, meefi vol-
gens de nieuwe V^aarneemingen van den
Heer de Geer t inzonderheid ten opzigt
van de Lugtgaatjes of Stippen door hem
ontdekt- Voorts de onderfcbeiding en Ver-
deeling'der Kapellen volgens Rsaüjmur,
Roessl ea Linn^us. - -
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XLI. Hoofdst, Befchryving van 't Geflagt

der Dag - Kapellen
,
volgens derzelver

Verdeeling in zes Benden , van Trojaan-
fche en Griekfche Ridders , Parnas-,

Danaus- en Nimf - Kapellen , zo geoogde

als onge$ogde ; benevens die Gemeene of
Kleine genoemd worden , en Ongefchikte , .

als niet Ut de gemelde t'buis gebragt

zynde. ^bladz. 183

XLII. Hoofdst. Befchryving van *t Geflagt

der Pylstaarten , waar onder die van

fommigen Onruften of Avond - Kapellen

genoemd worden^ en eenige anderen , welke,

wegens de gelykbeid van Geflalte ? tot dit

Geflagt betrokken zyn. « 391

XLIII. Hoofdst. Befcbryving van 't Geflagt

der Nagt- Kapellen, by fommigen Ui-
len genaamd, die verdeeld worden , naar

dat de Sprieten , in de Mannetjes
,
ge-

pluimd zyn of ongepluimd , en waar by

komen, de Landmeeter of Spanrups Ka^
feilen , ook Krammetjes getyteld ; der

Bladrollers, de Motten en Veer-Uiltfes;

als byzondere Benden uitmaakende van
dit Geflagt , tot bet welke zy ,

wegens
eenige gelykheid van Geflalte, zyn t'buis

gebragt.
474
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AANWYZING der PLAATEN,
en der Bladzyden >

alwaar de Figuuren aangehaald of befcbreeven worden.

Plaat LXXXIV. Afbeelding van
eenige Rupsen. tegenover Bfadz. 9

Fig. I. De Spanrups , die men het

Vliertakje noemt* bl. 18 , 66

1

— 2. De Rups van den Wilgeboom
met de gevorkte Staart.bl. 21,527— 3. De Pylftaart-J?«pJ van de Jas-

myn. bl. 22,427
4, Een ongemeen groote getakte

Doorn-Rups» bh 24— 5. Een zeldzaamemlge Rups. bl. 25— 6. Het gewoone Borftel- Rupsje.

bh 26, 584

Plaat LXXXV. Afbeelding van
Poppen en Tonnetjes der
Rupfen. Bladz. 55

Fig* lé Fen hangende Pop van de

groote Aurelia of Gouden VUn*
der. bl. 56,319— 2. Een dergelyke hoekige Pop,
die met een Bandje opgefcbnt

wordt ; van de Koninginne-
Pagie , wier Rups—- 3. Aan een Stukje Hout vertoond

wordt y
gelyk zy bezig is , om

dat Bandje tofpinnen. bl t 79, 207— 4. Een groote ronde Pop 9 uit de

Weflindiin. bl. 56— 5 # Een Tonnetje of Spinzeltje als

van Gaas , daar men de Pop
door heen kan zien* bl. 86

.— 6, De regelmaatige famenftelling

der Tonnetjes van eenige Rup-

fen , uit brokjes Scbors van een

Eiken takje.
*

bl. 90
„— 7. Een Schiütswys Tonnetje * van

digte Zyde. bh 94



Fig. 8. Een Tonnetje , van een Vyge-
blad gemaakt bl 9^— 9. Een zeldzaam Tonnetje , dat

in een Baal Senebladen was
gevonden* bL 96—!* 10, 11. Groote Tonnetjes ^ van ge-

tergde SfDjf<?« 96, 613

Plaat. LXXXVh Afbeelding van
de Paabtng, en eenige
byzonderheden der Ka-
pellen, in 't algemeen, tegenover Bladz. 119

Fig* 1. Verfcbeiderley Pluimpjes- 0/
Schubbetjes Drw : a ,

der Wie den üan een Witje- b,

van een Citroen-Kapel; c , van

den rand der Wieken van een

Witje ;
d, van onder aan het Lyf;

e
, ƒ , zeer groote Fluimpjes

van 't Lyf van de Onruft , zo
genaamd : g \ h %

aartige Schub-
betjes cm Surinaamfe -Ka

ye/* -^//e?i e^era j?er& ver*

groot. bl. 122

^— 2. De Paaring : a , der Nagtka*
pellen van den Grootkop der

Eiken ;
zonderling , nevens el-

kander : b van Dagkapellen ;

het St. Jans Beertje
,

o£ een

Bloemknop / fn '£ Gras. bL 1 29
—- 3. De uitwendige Teeldeplenvm

een Mannetjes Kapel
^
gelyk die

zig door drukking openbaaren ;

<yer o-root, volgens den Heer de
Geer : uit de Wapendraager*

W. 132
a. Vertoont het deel voor den

Afgang : b het Mannelyk Lid

of deszelfs Scheede : c , c , de

holle Plaatjes om *t Wyfje te

vatten en vajl te honden.— 4. De inwendige Teeldcelen of
Zaadvaten van de Mannetjes
Kapellen , die by a niet alleen

door verfcheide buisjes met el-

kander , maar ook ,
hy b , m$
* 3 nwrf-

/



pndagtig deeltje , dat mijfchien

éenBzlis * gemeenfchap hebben
^

en uitwendig , daar de Lepels-

wyze Plaatjes c , c zyn , uit-

loopen of eindigen mzt een enkel

Buisje d,

Fi*. 5. /)* uitwendige Teeldee!enww»
* * een W/fjes Kapel, ook door

drukking uitkomende en ver-

groot ; waar in a bet Fondament,

en b de Klink „ waar door de

opening der Vrouwetukheid ge-

dekt wordt , vertoont.

^ 6# De inwend'ge Teeldeelen van

bet Wyfjc: a de Lyfmoeder;

b, b de Eiferftpkken 5 c een

Blaasje daar de Bry uitkomt ,

die zy in de eerjle Dagen uit-

werpen , en d , de Blaasjes f
bewaarplaatfen van het Lymige
Vogt , om de Eytjcs aan te

hechten : alles uit de gemelde
Kapellen , volgens de Waamee-

4

mingenvan den Heer de Geer.
Zie bL 134

«— 7, Eyrjes van verjchillendefiguur ,

natuurlyk en by fterke vergroo-

ting afgebeeld , volgens R z~

aumur: Zie ^136,137
8. i etdzaam Eijerned: , om een

Takje gejlingerd , door denzeU
ven waargenomen en de Eytjes
in t byz onder , die in Fig.

«~— 10. vergroot zyn afgebeeld ; om
aan te toonen , hoe zy in de
WolUgheidgeplaatJl waren : Zie

bl. 140— 11. De Grootkops Kapel met baar
Eijerneft agter aan 't Lyf

'

? dat
grooter dan haar Lighaam is:

Zie W».i*?»57*

Plaat LXXXVIL Afbeelding van
Dag - Kapellen ; Ridders
genaamd, tegenover Eladz. ipx

Fig. X. donkerbruine Chineefche Pagie
met witte Vlakken* bl. 191



Fig* 2. Blaauvoagtig zwarte, met ro&»

de Vlakken. bl. 1 96
.— 3. Graauwbruine , die geel geban-

deerd is* > bi 205— 4. Een zeer Jierlyke Weftindifchc
van boven , en Fig.— 9. van onderen Oranjekleurig met

Zilveragtige Vlakken, bi. 219

Plaat LXXXVIII. Afbeeldingvan
anderen, genaamd Parnas-
syns en Danaussen. tegenover Bfodz. 323

Fig. 1. De zogenaamde Apollo of
Sweedfche Kapel , als 't hoofd

van deeze Bende. bl. 224
2. Een zwartbruine Chineefchc,

geftrekte. bl. 231— 3. Een Weflindifche fierlyk rood
gejlreept. bi. 234— 4. hartig Chineefch Uiltje , met

rood en geel. bl. 242,— 5. Qojlindifcbe Boter - Kapel.
bl. 256— 6. Oranje-Kapel iiit de IVeJlindiè'n.

bl. 260— 7. Een breed geaderde Cbineefcbe9

van Kaneelkleuu 269

Plaat LXXXIX. Afbeelding van
anderen , genaamd Nagt-
Kapellen , zo geoogde als

ongeoogde, enz. Blad, 283

Fig. 1» Een Chineefch Paauw-Oog,
dat Vuurkleurig is, bl. 283— 2. Een dito, blaauwagtig bont.

hl. 286— 3. Duitfche Atlas. bl. 295— 4. Cbineefche , zeer zeldzaame,
en ongemeen Jierlyk getekende

Kapel. bl.313— 5« Javaanfche Konings Mantel.
W. 317— 6. Nieuw Jorkfe Paarlemoer-Ka-

pel. W. 345— 7. jfïto Blaauwe Duinkapelletje.



fig t 8 Het Dikkopje van de Kaasjes*

bladen. bl. 378,

9. Een fraay getekende Effeaueeb-

fche. bl. 381— 10. Een Surinaamfche gebandeerde*
W. 384— 11. jE*« ongemeen raar Kapelletje

*

- wz« EJfequebo. bl. 389

Plaat XC. Afbeelding van Pyl-
staart en Onrust Kapel*

] er)é
tegenover Bladz. 391

£ïg* x. Kleine van Nieuwjork met

gehakkelde Wieken, bl. 408
, 2. Ongemeen groote en fraaye

Surinaamjcbe Pylftaart - Kapel.

bl. 432— 3. Wyngaard* Kapel van de Kaap.

bL 437— 4. Nieuw jorkfe bolite Olyphant.
bL 438

5. Kaapfche Fyljlaart - Kapel.

bl 451— 6. Nieuw Jorks Glasvlerkje.

bl. 462— 7. Duitfcb Spiegel - Kapelletje*

bl. 469.— 8. Het groene Zeegras - beeftje.

bl. 472 '

Plaat XCI. Afbeelding van de
Spiegeldraagers» Bladz» 483

— 1. De kleine Surinaamfche. bl. 486
«— 2. Nieuw Jorkfe Atlas • Kapel.

bl. 488— 3. De Kaapfe Spiegeldrager.

bl. 490*

Plaat XCII. Afbeelding van an-
dere Nagt-Ka pellen. Bladz. 547

Fig, 1. Kapel van de Ring «Rups.
w. 550— 2. Het Kat-Uiltje, een aartig Ka-

pelletje, bl, 559
-— 3. De zogenaamde Roomvlak.

bl. 565
Fip



Fig. 4. De gebandecrde of Spaan fche
Vlag. W. 566

«— 5 # Bonte Chineefche Nagt-KapeL
bl. 598— 6. inlandfcb Kroonvogeltje.
bl 608.

-— 7. £Ttó Gouddropje 0/ Zilvervlak-

je, bi 638— 8.J?^»tti^^w/cfeBriIdrager.&/.644»— 9. aarrfg Kaaps Kapelletje.

bl. 676~ 10. Het geel Krammetje van de

Haagdoorn. bi 679— 11. Het Beffen-Geeltje. M. 680— 12. Bladrollertje va» <fc Brande-
netelen. bh 689

«— 13. Groen dito van de Eiken, enz*

bi 697
-— 14. Bruin Bladrollertje. bh 698

1 5 • GefchMrdSnuftkapellet}eébh707

16. Een Motje, bet Vogeldrekje
genaamd. bi. 720— 17. Een geelagtig Mot -Kapelletje

bl. 741— 18. -Eew Veer -Uiltje, dat bruin

is en gevlakt. bU 748
«— 19. £*ti Zilverwit Fiwr- Ürfeje.

1 W- 749

DRUKFEILEN en VERBETERINGEN.
Bladz. 17. Reg. 20. Het geen hier van de Pooten gezegd

wordt , betreft alleenlyk de Verdeeling, welke de
Heer Reaumur maakte , en moet dus niet aange-

merkt worden daar tegen te ftryden , dat de meeste
Rupsjes der Motten ook de agt Middelften, hoewel
zeer klein en byna onzigtbaar hebben

; gelyk ik elders

heb gemeld , en dus weezentlyk Rupsjes zyn met zes-

tien Pooten.
• 134. Aantek. Voor Mannetfe, Lees Mannetje.

« • 146. Reg. 3 van ond. Voor Rups, Lees Kapel.
« 180. Reg. 1. Voor dat zy; Lees dat de Rupfen.—— 185. Reg. 15. Voor Famliën , Familiën.
. • 212. Reg. 4. Voor Bek, Lees Kop.

220. Reg, 21. Voor „ de, Lees niet.

*—— 221. Reg. 1. Voor on, Lees onder.— J53. Op de kanu Doe uit, De Worm.



BESCHRYVING
DER

DIEREN.
V T FD E AFDEELING.

De I N S E K T E N.

XXXVIII. HOOFDSTUK.
Algemeene Befchryving Ar Rupsen, ten op-

zigt van baare verfcbillendbeden in Geftalte en

Levensmanier > enz. Verdeeling derzelven 3

door Reaümük, in zeven Klajjen 9 naar bet

getal der Pooten en andere byzonderheden: in

vier Klajjen door de Geer, volgens de Over-

wintering in de Eijertjes> in Poppen of als

Rupfen en Kapellen. Haar fcbadelykbeid en bet

vermaak daar en tegen , dat zy ons toebrengen.

Vernieling door Wormen , zo van binnen ah

van buiten. De inwendige Deelen of Ingewan-

den. Aangroeijing > Vervelling en Verande-

ring der Rupfen.

|$^£4 N geen gedeelte der Natuurlyke Hi-

fi J É ft°rie zYn de Denkbeelden der Lief-

fe^gt hebberen , in weinige Jaaren , der*

maate veranderd, als in dat gene, het welk de

I. Defx. XI. Stuk* A al-



z Beschryving van

V* allergemeenfte en bekendfle Afdeeling van In*

XXXVlU.
fekten betreft - r°rren beeft men, van ouds

Hoofd- her , aangezien voor Torren , en naauwlyks

stok.
geiet 0p den Kwatworm , die dezelven , door

Verandering in een Pop , uitlevert. In de

Huishouding der Vliegen , Byën en Wespen

,

heeft men naauwlyks agt gegeven op de Ma»

den of Wormpjes, die uit de Eitjes, welke zy

leggen , gebooren worden : dan alleenlyk om
de Voortteeling van deeze Infekten te verklaa-

ren. Doch de Maskers der Vlinderen of Ka-

pellen , welke men Rupsen noemt , zyn meer

in 't Oog geloopen , dan de Kapellen zelf , die

men alleenlyk als Werktuigen der Voonteeling

van de Rupfen plagt aan te merken , en waar

van men veelen, ja ver de meeften. niet ge.

kend heeft, voor dat de vlyt der hedendaags

fcheLief hebberen , door de Rupfen in Huis op

te kweeken , haar te voorfchyn gebragt , cn

als uit de duifiernis van de Nagt , door welke

veelen zig bedekken, opgedolven heeft.

De Heer Reaumur, die, oordeelende dat

de Infekten , welke de gemeende zyn , het

meefl: verdienden nagefpoord te worden, en

daarom zyne onvergelykelyke^Vertoogen met

die van deezen Rang begint, heeft de Rupfen

als tot een grondflag uitgekoozen, en omtrent

dezelven wel de menigvuldigfte Waarneemin-

gen in 't werk gefteld, hoewel hy ook de Pop-

pen en Kapellen, daar v^n voortkomende,,



de Rupsen. 3

üïet uit het Oog verheft. Zie hier wat hy zelf V.

dien aangaande zegt. XXXVUI
39 De Rupfen zyn de eerfte Infekten, die in Hoofd/

't Voorjaar weder te voorfchyn komen : zy STÜK#

„ maaken eene der talrykfte Klaflen daar van beke^
Upfea

„ uit : werwaards men zig ook in \ fchoone ^elienf
6

„ Saizoen des jaars begeeve, men ontmoet 'er

„ op verfcheide foorten van Bcomen en Krui-

„ den. Die zou genoeg voor my geweeftzyn,

om my te bepaalen, dat ik een aanvang van

5 , deeze Vertoogen maakte met de Waarnee-

3 , mingen, die haar betreffen; maar nog een

„ andere reden deedt my daar toe befluiten.

5 , Men weet dat haar ftaat verganglyk is ; dat

„ zy allen, in 't vervolg, Infekten, die ge«

,3 vleugeld zyn, moeten worden. Deeze Ge-

„ ftakewiffelingen zyn zekerlyk een der zon-

„ derlingfte Vertooningen , welke de Natuur-

„ lyke Hiüorie ons oplevert, en de Rupfen

„ geeven ons meer gemak dan eenige andere

„ Infekten 3 om de manieren waar te neemen,

„ welke de Natuur in de bewerking van die

„ Veranderingen volgt ; als ook om ons te on-

3, derrigten van de behendigheden, welken zy

„ de Infekten geleerd heeft, tot voorbehoe-

33 ding tegen de Gevaaren , waar aan zy in dafc

3, Tydperk zyn bloot gefteld '\

Van die behendigheden , om zig geduurende Haare

het tydperk der Verandering voor allerley On. heYIJ
1^

gevallen te befchutten , zal men geen aanmer-

kelyker Voorbeelden vinden dan onder de In-

i. Deel. XI. Stuk. A 2 fek-



4 ÜESCHRY YING VAN
V. fekten van deezen Rang* Onverbeeldelyk is de

XX^VJü. zorgvuldigheïd , met welke veele Rupfen haa-

Hoofd. re Tonnetjes en Spinzels maaken: eenigenkruï-
STUK

' pen altoos, tot de Verandering, in de Aarde,

waar uit vervolgens de Kapel te voorfchyn

komt : anderen verbergen zig in de fcheuren

vanMuuren of Schuttingen, onder deBaft van

Boomen of in de barden van de Schors. Men

vindt 'er , die zig in de Baft een holletje op-

zoeken , en dan met brokjes , die zy afvylen

of breeken en met Slym of Spinrag aan elkan-

der lymen , dit holletje tot een digt geflooten

Hokje maaken , zo ftevig en hard ,
byna , als

het Hout zelf is: waar binnen zy de Verande-

ring ondergaan. Zodanige Rupfen , die de

Winter moeten overblyven, weeten zig, ge.

zamentlyk, onder zo veel omwindzelen te ver-

bergen , dat zy , op de toppen der Boomen

zelfs , alle Ongemakken van Wind en Regen 9

van Koude en Vorft , kunnen doorftaan : gelyk

dit uit de Rupfen Neften , waar van de Vrugt-

en andere Boomen , door alle nyvere Hove-

niers, in de Winter gezuiverd worden, bekend

en blykbaar is. Men heeft in 't midden van

de Winter ook wel Kapellen gevonden, die in

diepe Gaten van oude Boomen zig verfchoolen

hadden; alsofzy witten dat haare overblyving

noodig was tot voortplanting van haar Geflagt.

Die deeze en ontelbaare dergelyke Zorgvul-

digheden , welken ons de Infekten toonen , na-

gaat, zal moeite hebben, om dezelven te hou-

den



D £ RÜPSEN.

den voor enkel Werktuiglyke Lighaamen. Een V,

louter Werktuig doet niets tot zyn beftaan, tot XXXVIIL
zyne herftelling , tot zyn vermenigvuldiging: Hoofd*

daar van den arbeid , dien de Infekten tot dit
STÜK*

alles aanwenden, duizend blyken zyn. Een

Rups, by voorbeeld, die van een Boom is af-

gevallen: zie, welk een moeite zy doet om 'er

weder op te komen ; even of zy wift , dat Voed-

zel haar onvermydelyk noodig is* En, hoe

kunnen wy de onvermoeide bezigheid , die een

Zydeworm zig geeft om haar Tonnetje te be-

fchutten, en haar Popje te beveiligen , aanzien,

zonder te denken om eenige bewuftheid in

deeze Schepzelen. Wat vindt men een me-

nigte Menfchen , die op ver naa zo veel moei-

te niet aanwenden cot hun Onderhoud of tot

bezorging van hun Krooft? Hoe weinigen van

de genen , die den naam van Redelyke Die*

ren voeren , bekommeren zig dermaate over

den Staat na dit Leven , dat zy door hunne

Daaden altoos en onbetwiftelyk aantoonen,

dat huDne Ziel met uitmuntender Eigenfchap-

pen is begaafd!

Dit Stuk , dat , federt den Leeftyd van Des.
cartes tot heden, de Natuurkundigen in 't

onzekere gelaten heeft , kunnen wy niet ver-

der brengen, dan tot waarfchynlykheid. In-

dien men ftellen wil , dat het Goddelyk We-
zen magtig is , om enkele Werktuigen alle die

behendigheden en voorzorgen te doen in agt

neemen, welke wy de Dieren zien verrigten,

h DïEL. XI. STUK' A J ZO



6 Beschryving van
Vé zo vervalt men in tegenftrydigheden : daar men

XXXVIU in tcSenc^ee^ 9 ftellende dat den Beeften be.

f-JooFD- kwaamheden ingefchapen zyn, tot Overlegging
stuk. eD Geheugnis , doch dat hunne Kennis zig

niet tot een Staat na dit Leven uitftrekt

;

geen ongerymdheden oppert. Wie immers

,

zal durven zeggen , dat de Schepper den

Beeften geen Verftandigheden heeft kunnen

ingeeven , welker Eigenfchap ons onbewufl

is? Zou niet het allergeringfte Schepzel, een

Rups ofWorm, zig, zonder dat wy 'er iets van

wiften, in allerley bedenkingen kunnen verlus-

tigen, die noodig zyn tot het Onderhoud van

haar Geflagt?

De Heer Reaumür, die op dergelyke

wyze redeneert, vondt z)g eenigermaate be-

lemmerd , om eene verkiezing te doen , of hy

de Rupfen , dan de Kapellen , tot den Grond-

flag der Verdeeling van deeze Infekten neemen

zou. Hy merkt in de eerfte plaats aan, dat de

Kapellen niet behooren afgezonderd te worden

van de Rupfen, uit welken zy voortkomen

,

gelyk Mouffetus gedaan heeft ; doch aan

den anderen kant hebben de zelfde overeen-

komfl: en verfchillendheden geenzins in de Ka-

pellen plaats, die 'er in de Rupfen hebben

plaats gehad* Zo men dan, in de fchikking

der Soorten van deeze Infekten , de verfchillen-

de Geftalte .van derzelver Lighaam en Leden

in aanmerking neemt, kunnen de Kapellen niet

in orde zyn , en , wanneer men alleen agt

geeft



DE RDPSEN
geeft op de Kapellen, zo worden vetfcheider- v.

ley Rupfen by een gevoegd. Dit gebrek was
xxxvTn

onverhelpelyk : men moeft een van beiden kie- Hoofd.

zen, en zyn Ed. befloot de Rupfen toe een STÜK%

Grondflag te leggen , hoewel hy de onderfchei-

dende Kenmerken , zo wel van de Kapellen , als

van haar>opgeeft , die nog heden tot opheldering

van de Hiftorie deezer Infekten gebruikt wor-

den. "Men behoorde, zegt hy, flegts een

„ Tafel op te maaken van alle de Kapellen

,

„ waar van in myn Werk gewaagd is , daar zy in

5, haare weezentlyke Orde werden opgenoemd

,

„ en daar de Plaaten , op welken zy afgebeeld

„ zyn , aangehaald werden. Dus zou men al.

„ le de Kapellen voorgefteld zieo in een be-

., hoorlyke fchikking eq tevens de Rupfen,

9, uit welke zy voortkomen, en dit zou een

M korte en nuttige herhaaling zyn van het ge«

3, ne men reeds daar over gelezen hadt '\

Op zodanige wyze is de Heer Linnjeus,
ten opzigt van alle de Kapellen, die hem be-

kend waren
$ te werk gegaan; gelyk wy in 'c

vervolg zien zullen. Doch in de algemeene

Befchryving deezer Infekten heb ik beft geoor.

deeld den Heer Reaumür te volgen, die de

Rupfen eerft in aanmerking neemt, ten opzigc

van haare Geftalte , Verfchillendheden en Le-

vensmanier, vervolgens de Poppen, waar in

zy veranderen , en eindelyk de Kapellen of

Vlinders, door welken de Eitjes worden ge-

legd , daar de Rupfen uit te voorfchyn komen.

i, dkjël. xi. stuk. A 4 De
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V. De Rupfen, die men thans Maskers f der

XXXVIII
kapellen noemt 5 fchynen onder de Ifraëlieten

Hoofd, bekend te zyn geweeft by den naam van Ga.
stuk. zam9 ften R^bi David afleidt van 't Woord
Naam.

Gazaz 9 dat aflbyden of affcheeren betekent (*\
t Larv&
PapHionum Bezwaarlyker zal men den oorfprong vinden

van 't Griekfch Woord YLdymv\ , dat voor een

Rups fchynt gebruikt te zyn door Theo*
phrastus, en van Plinius ook daar voor

genomen wordt Cf), \ Latynfch woord Eruca

leidt TuRNERUsaf van branden ( Urere) , om
dat door deeze Infekten het Gewas als ver-

fchroeid wordt: het welk de ondervinding niet

dan te dikwils leert. Sommigen hebben zelfs

Unica gefchreeven ; doch , dat het Eruca moet

zyn, blykt onder anderen uit Columella,
die haar den bynaam van Hirfuta , dat is Rui-

ge, geeft. Ovidius fchyntze begreepen te

hebben onder den naam van Veldmotten, die

egter, gelyk ALDROVANDiiste regt aanmerkt,

op alle Rupfen geenszins toepaiTelyk is. De
Nederduitfche naam fchynt met den Arabifchen,

Riapfa , zeer overeenkomftig te zyn. Men
noemtze ook Rifpen of Rypen, en de Duitfchers

Raupen, de Italiaanen Ruga of Brucbo , de

Spanjaarden Oruga* De naam van Cbenilles,

dien

(*) 't Woord Gazam is ook Rups yertaald. Joel I. v.

4. en Amos 4. v. 9.

(t) Erucx, dirum animal , erodunt frondem 1 n .j

alix florern , 1 ac depaftam arboiem turpi facie re-

linquarit, Libr^ XVXI. Cap. 24.
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dien 'er de Franfchen aangeeven, fchynt van v.

den Eikeboom, door wien 'er zeer veelen ge- J^BEEU

voed worden , afkomftig te zyn. In Engeland Hoofd.

worden zy gemeenlyk Cater-Pülars , en , die glad stuk,

zyn> Canker-lVorms geheten.

Aan de geheele Wereld is de algemeene fi-Gefhite.

guur van een Rups bekend. Men weet, dat

dezelve het Lyf lang en fmal , en rolrondagtig

heeft; doch die byzonderheden , welken haar

van een Worm onderfchciden s zyn zo Wereld-

kundig niet. Het Lyf beftaat uit twaalf Rin-

gen , die zeer kennelyk aan elkander gevoegd

en op elkander beweeglyk zyn. Voor aan den

voorften Ring zit de Kop, welke voornaamelyk

beftaat uit twee ronde, Hoornagtig harde Ka-

lotjes, waar onder, voorwaards, twee ftyve 3

fcherpe Nypers of Tanden den Bek maaken,

dienende de Rups tot het afknaagen der Bla-

den , Bloemen en fomtyds van de Schors of van

het Hout zelf, om daar in te booren. Dit

Werktuig is het, waar mede de Rupfen zulk

een deerlyke verwoefting aanregten in de Bof-

fchen, Tuinen en Plantagiën * beneemende het

Geboomte dikwils al zyn Groente en Vrugt-

baarheid. Onder den Bek , in de Onderlip , is

een klein Gaatje, door het welke de Draad

paffeert, dien dit Infekt weet te fpinnen. De
Ringen van het Lyfzyn nagenoeg van eenzelfde

figuur , rond van omtrek doch van onderen een

weinig vlak , uitgenomen de agterfte of uiter-

fte, onder aan welken zig de Opening bevindt,

I. deel. XI. Stuk. A 5 die
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V. die tot Ioozing van den Afgang dient. Die

Afdeêl. n . . -

.

XXXVIII, RlDS 1S doorgaans van Kcgelswyzc figuur, mee
Hoofd, verfcheide ohgelyke zyden , en aan 't end ge*
STUK

knot. Sommigen, evenwel, hebben dit Lig-

haamsdeel , dat dikwils meer de gedaante van

een Nagel heeft, niet onder de Ringen geteld,

gelyk Malpighius , en dan zouden 'er

maar elf zyn. De Vliezigheid deezer Ringen

onderfcheidt de Rupfen reeds van verfcheide

andere Infekten , wier Lighaam van dergelyke

Geftalte is, en ook beftaat uit twaalf Ringen,

doch die harder en Hoornagtig zyn van zelf-

ftandigheid , gelyk de Kop der Rupfen.

Dc ODgcn. De figuur van dat Lighaamsdeel is in verfchei-

derley Rupfen zeer verfchillende , doch komt

in het gemelde meeftcndeels overeen. Men

vindt aan het voorde gedeelte van ieder Kalot-

je, uit welken de Kop grootendeels beftaat,

doorgaans zes kleine zwarte Korreltjes, in 't

ronde geplaatft, welke naar Oogjes fchynen te

gelyken. Drie derzelven zyn gemeenlyk groo-

ter dan de anderen en fomtyds alleen duidelyk

zigtbaar; maakende ieder byna een halve Kloot

uit. Zy zyn , bovendien , doorfchynende ; hec

welk ze voor de Oogen van het Infekt heeft

doen houden; hoewel Valisnieri dezelven

niet daar voor erkende. Een zyner redenen

was , dat men 'er de Rupfen geen gebruik van

ziet maaken ; doch hoe weet men dit , zegt

Reaumur, en het is ten uiterfte waarfchyn-

lyk dat dceze Infekten kunnen zien. " Goe.

„ DAART,
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„ da art, wel is waar, heeft geen de minfte V.

„ blyk van Oogen aan de Rups van den Wil- xxxviil
„ geboom,met de gevorkte Staart

,
gevonden* Hoofd.

„ doch hy zegt niet, of hy dezelven met een STüK#

w Vergrootglas opgezogt heeft , en ik hebze

„ daar mede waargenomen in de fchoone Rups

s> van de Wolfsmelk, na dat ik ze 'er vrugte*

loos in gezogt had met myn bloote Oog.

„ Een derde reden van Va li snier i is, dat

„ men dergelyke verhevenronde en doorfchy#

„ nende Knobbeltjes vindt in Wormen , die niet

„ behoeven te zien;gelyk die der Galnooten,

3 , en die binnen in de Boomftammen zigonthou-

t» den: doch uit myne Waarneemingen fchynt

„ onbetwiftelyk te blyken , dat deeze Wormen
„ zelfs niet van Gezigt ontbloot zyn (*).

Alle Rupfen zyn op het Lyf zeer duidelyk pe stippen

getekend met rondagtige plekjes, die zig ge- fcL-
1***^

meenlyk als de Knoopsgaten van een Rok ver*

toonen, om dat zy regelmaatig, aan beide zy-

den van de Rups, geplaatft zyn. Dat die de
zogenaamde Lugtgaatjes of Stippen* zyn, door * stigm^a.

welken de Infekten Adem haaien , heb ik te

vooren reeds gemeld f. leder Rups heeft 'er t ix. stuk.

agttien ,
negen aan elke zyde : want op den twee-

bladz
'
l8 *

den, derden en laatften Ring, vindt men 'er

geene, In de Afbeelding der groote takkig

gedoomde Rups, op onze LXXXIVfte Plaat,

als

£*) Mem. fur les I»/, Tom. U Part* i. p. jöi. Öftavo,

I, Deel xi, stuk»
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V> als ook in anderen, is dit zeer duidelyk aange«

XXXVIII. toond- De Stippen of Lugtgaatjes op den eer-

Hoofd- ften Ring, derhalve, komen overeen met die,
STÜK#

welken de Kapel op haar Borftftuk, en de ove-

rigen met de genen , welken zy op het Lyf zal

hebben. Evenwel is de Ademhaaling, zo het

fchynt, in de Rupfen grootelyks van die der

Kapellen verfchillende

Deeze laatften zwellen, gelyk de meefte an-

dere Dieren, onder den Klok van de Lugtpomp;
doch zulks heeft in de Rupfen geen plaats. De
eerfte trekken van den Zuiger zyn haar gevoe*

lig , en zy geeven tekenen van Ongemak , het

welke zy daar door lyden : dan mee pompen
voortgaande , raaken zy als in flaauwte : maar

,

hoe zeer ook de Klok van Lugt ontledigd wor-

de: zy derven niet* Zy blyven, wel twee of

drie Dagen , in het voUïrekfte Lugtledige dat

men maaken kan, als Levenloos en zonder be.

weeging; en, zo dra men 'er de Lugt weder

in laat komen, herftellen zy zig, wordende zo

vlug als voorheen. Hier uit wil de Heer

Reaümür opmaaken, dat de Lugt door de

geheele Oppervlakte van haar Lighaam kan

uitglippen: hoewel hy erkent, dat zy, door

alleenlyk de Lugtgaatjes met Olie te vullen,

byna oogenblikkelyk fterven: welk laatfte dui-

delyk bewyftj dat zy een foort van Ademhaa-

ling hebben.

Detfooten
^e ^e 8eme^e Lighaamsdeelen hebben de

Maskers der Kapellen gemeen ; doch het is zo-

danig
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danig niet met de Pooten, die hun van de V.

Wormen of Maden onderfcheiden. Het getal
xxXVIlï

der Pooten verfchilt zeer in de Rupfen; hoe
%

Hoofd-

wel men nogthans dit, in 't algemeen, daar
STÜK*

van zeggen kan, dat geene Rups 'er minder

dan agt , of meer dan zeftien heeft. Der.

halve, wanneer men Maskers vindt, die in ge-

daante naar Rupfen gelyken , en niet meer dan

zes of meer dan zeftien Pooten hebben ; zo

kan men verzekerd zyn , dat het Infekt , daar

uit voortkomende , niet behooren zal tot de

Kapellen. Eenige Autheuren hebben zodanige

Maskers , gelyk die waar uit de Zaagvliegen f tMoucfos

voortkomen, en dikwils agttien , twintig of

twee-en- twintig Pooten hebben, den naam ge-

geven van Baftaard-Rupfen f: doch 't is beter t Faujjhs

Cknilles

dezelven geheel af te zonderen van de Rupfen,

naar welken zy zeer gelyken; hoewel hunne

Kop , bovendien , maar uit een enkele ronde

Kalot beftaat.

Het tweede Kenmerk , dat eenpaarig en be- Hoomagti-

ftendig plaats heeft in alle Rupfen , beftaat in
gQ

de gedaante en ichikking van de zes voorfte

Pooten, die men Hoornagtige^ noemt, om dat

zy

(*) Dit Woord Ecailleufes , hier van de Franfchen ge-

bruikt, zou eigentlyk Schub- of Schaalagtig moeten beteke-

nen , als van Ecaille afkomftig zynde ; doch ik gebruik lie-

ver de uitdrukking van Hoornagtige Pooten , als bepaalder

,

en bekwaamer , om het gene men zeggen wil te betekenen.

B.E aumur zegt zelf, dat ftorTen , die door haar hardheid

met Hoorn en Schildpad overeenkom (tig zyn (font analogues

* la Corne & * P Ecaille) > die meer dan Kiaakbeenig zyn,

I. Deel XI. Stuk. dc
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V, zy doorgaans met een foort van glinfterend

XKXVUi ^raakbeen bekleed zyn. Zy loopen fpïts aan

Hoofd- 't end , dac doorgaans mee een fcherp Na^elt-
6TÜK#

je, of ook mee twee
,
gewapend is, en beftaan,

bovendien, uit drie Hoornagtige Kokertjes,

welke een weinig op elkander kunnen fchui-

ven. Hier in moeten derhalven alle de Spie-

ren , tot derzelver beweeging noodig , vervat

zyn. Men vindt 'er altoos zes in alle Rupfen,

zelfs in die der Kapellen, welke maar vier

Pooten hebben : waar uit blykt dat het de

Bekleedzelen der Pooten van de Kapel in de

Rups niet zyn kunnen , gelyk fommigen wil-

len (*): ten minde niet behoeven te zyn:

want waar is eenig blyk van de Wieken der

Kapel in de Rups , aan den eenen , en waar

toe dienende Vliezige of Vleezige Pooten, an-

ders dan om te loopen , en zig vaft te houden ,

aan den anderen kant ? Het denkbeeld van

Goed aart, die eenige Wratjes op de Rug

van de Rupfen voor hec oorfprongelyke van de

Pooten

de plaats van Beenderen vervullen in de Infekten ; hoedanige

harde deelen men, behalve het bekleedzel van den Kop en

aan de Pooten , niet in de Rupfen vindt.

(*) Ces Pattes font les enveloppe

s

,
qui tenferment les fix

Pattes
,

que doit avoir le Papillon ok la Phalêne : aujji ,

commt le nombre ie ces Pattes efl conflant dans tous les Infec-

tes parfaits de cette Seftion , £r qwils en ont tous fix: zegt

Groffroy: maar hoe kan hy dit zeggen , daar hy zelf

zyn eerfte Familie der Dagkapellen van de genen maakt , die

maar vier Pooten hebben» Zie Jfi/?
f

des Infi ctiv* Paris t

•Tom. II. p, xi.
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pootcn der Kapellen hieldt , is door S w a m- V.

merdam reeds voor ongerymd verklaard (*) ^xXvTli
De andere Pooten zyn zelfs van meer aanmer- Hoofd-

king; alzo de Heer Reaumur daar van ge-
STÜfC*

bruik heeft gemaakt om de Rupfen in Klaffen
vleezige

te verdeeïen. Men noemtze Vliezige (f) of

liever Vleezige Pooten ; dewyl het dikke 3 zagte ,

Tepelswyze deelen zyn , van onderen alleenlyk

met een kring van Hoornagtig harde Nageltjes

of Klaauwtjes gezoomd, of anders een foort

van holle Vliezige Buizen, waar binnen de Spie-

ren zyn vervat, diedezelven zig doen inkorten,

uitftrekken , en alle beweegingen maaken , wel-

ken de Rups om zig vaft te houden , en tot loo-

pen noodig heeft. De gemelde Klaauwtjes of

Haakjes onderfcheiden de Rupfen van zodanU

ge Maskers ofWormen , waar uit Wespen voort-

komen en die men Baftaard-Rupfen noemt:

welken dergelyke Haakjes niet hebben aan haa-

re Vleezige Pooten.

In de Rupfen , die maar agt Pooten hebben , Middei-

fchieten 'er flegts twee voor de Vleezigen over,
?ooteö '

en die zyn alsdan aan den laatften Ring of aan

't agtereud van de Rups geplaatft : maar in de

anderen

(f) Bybel der Natuure I. DEEL, bladz, 35-37.

(
+
) Jambes Membraneufes. Deeze uitdrukking , hoewel

van Reaumur in trein gebragt, is niet eigen: alzo de

voorfte Pooten ook niet zonder Vliezen zyn , en het fteunzel 5

of de werking, der middelfte Pootcn , veel meer van hec

Vleezige dan van het Vliezige deel derzelven , de ^Spieren jm,~

mdyk
,
fchynt te moeten afhangen,

L Deel, XI. 5tvk%
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V. anderen vindt men , tufichen die twee agtcrfte

3Qü£v1il
en ^e zes voor^e P°oten 3

de overigen
, meer

Hoofd- of minder in getal, die dan den naam voeren
stuk. van tuflchen in geplaatfte of middel-Pooten.

De Heer Reaümur verftaat met reden , niet,

waarom Aldrovandus, en na hem Jün-
gius, deeze niet onder het getal der Pooten

willen begreepen hebben. De laatftgemelde

geeft 'er zelfs den naam aan van Nagels ofSpy-

kers ; even als of het Infekt zig daar van niet

bediende, dan om zig vafi te houden: doch 't

is blykbaar, dat de meeften daar ook mede

loopen. Zonderling is 't, hoe zeer de Rups

deeze Pooten kan inkorten , zo dat zy in fom-

migen als geheel verdwynen , ja naauwlyks te

vinden zyn , even of zy geheel binnen 't Lyf

waren ingetrokken,

zeven Klas- Het getal en de plaatzing der VlcezigePoo-

^S.
vanRup

'ten , gebruikt de Heer Reaumur tot zyne

Verdeeling der Rupfen in zeven Klalïên of

Benden ; waar van de Eerfte de zodanigen

bevat , die het volle getal , dat is zeftien Poo*

ten, en dus agt Middelpooten hebben, aan vier

ï, Ringen , die op elkander volgen. De grootfte

en die meeft voorkomen , behooren tot deeze

Afdeeling , welke derhalve ook rykfl: is in Soor-

ten. De Tweede en Derde Klaffe beftaat uic

n % Rupfen die maar zes Middelpooten, en dus

III, ïo
'

c geheel veertien Pooten hebben. Het ver-

fchil deezer Benden neemt hy daar uit, dat

in de Tweede de Middelpooten (taan aan den

Ze.
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zevenden ,
agtften en negenden , ia de Derde v<

Klaffe aan den zesden , zevenden en agtften
Xxxviiï

Ring. In beiden zyn drie agtercenvolgende Hoofd.

Bingen zonder Pooten. In de Vierde Klaffe
STÜK*

fchikc hy zodanige Rupfen met veertien Pooten 9

waar van 'er agc in 't midden geplaatft zyn , ea

wien, bygevolg , het agterfte Paar ontbreekt

Verfcheide Soorten van deeze Klaffe loopen naa^

agteren fpits,en hebben aldaar een of twee taa*

melyk lange Hoorntjes. De Vyfde Klaffe be- t*

ftaat uit Rupfen die maar vier 9 en de Zesde vi>

uit de genen die maar twee Middelpooten heb-

ben , en , wegens haaren zonderlingen gang,

J.andmeeters of Span-Rupfen genoemd worden(*);

dewyl zy den Weg , dien zy afleggen , als fchy-

nen te meeten of gelyk mee de twee Beenen

van een Paffer te befpannen. De Zevende of txï,

laatfte Klaffe , eindelyk , bevat de zodanigen -

9

wien alle de Middelpooten ontbreeken , en die

gemeenlyk Motten genoemd worden.

De Rupfen der eerftgemelde Afdeelingen , Gang dei

die een taamclyk getal van Middelpooten heb-
Rupfeiu

ben , loopen op de manier der kruipende Dies

ren*

(*) Men kan zig naauwlyks van lachen onthouden, wan-3

n-eer men deeze Soort van Rupfen, in een nieaw Werkje to*

ondeiwys der Jeugd %
Timmerman

y
of anders Stok- Tim-,

lierman genoemd vindt, ik weet niet waarom de Vertaaleu

van hetzelve, de Franfche Woorden Geometres oh Arpenteufes *

niet liever Meetkonfteuaars en Morgenlanders heeft overge-

zet; als v/anncer de Stok * Timmerman den naam zou moeteii

hebben van Morgenlander op ftok* Arpenteujfe en baton»

I, deel. XI, Stuk* B



iS Beschryving ? a n

V. ren, in 't algemeen; dat is, zy houden haaf

XXXVHl
tCD DSa^eD evenwydig aan de Vlak-

Hoofd-
'

te , waar op zy loopen , en maaken geen groote

stuk» Schreeden: daar die van de vyfde en zesde

Afdeeling, wegens de plaatzing van haare Poo-

ten, geroodzaakc zyn wyder Stappen te doen*

Tuflchen de Hoornagtige Pooten en de Mid-

delpooten , van de laatftgemelden , zyn zes Rin-

gen , agtereen , zonder Pooten ëfc bygevolg heeft

een groot gedeelte van haar Lighaam geen

fteunzel. Wanneer zulk eene Rups, in rulle

en uitgeflrekt, gelyk zy dikwils zyn , zig tot

loopen begeeft , begint zy , om de eerfte Schrce-

de te maaken , met haar Lighaam hoepelswyze

te krommen tot een bogt, die een lbort van

Oog maakt, doordien zy de Middelpootcn digt

tegen de Voorpooten aan brengt , en dan de-

zeiven, benevens de Agterpooten vafizetten»

de, ftrekt zy weder haar Lighaam, in een regte

lyn , uit: waar door zy de langte van de ge-

melde zes Ringen gevorderd is» Die maakt

haar eerften Stap; de tweede gefchiedt op de

zelfde manier, en zo vervolgens; het welk 'er

den gedagten Naam aan heeft doen geeven.

Landmeers De meefte Rupfen , van deeze beide Klafien,

ofspanmp- j^n^n zjg n jet zodanig in de langte io-

pi lxxxiv. krimpen , gelyk de anderen; ja veelen hebben

een Eigenfchap, die haar byzonder eigen is,

en welke 'er den naam van S/oi/wSpanrupfen aan-

doet geeven. Zy houden zig, naamelyk, ge-

duurende eenigen tyd in zeker poltuur, dat

haar



de Ruisen.

Laar dikwüs doet gelyken naar een Takje zon- v,

der Bladen, en zitten dus aan den Boom, ter- v^v
D
/ RU

wyl haar graauw of grqenagtige Kleur nog meer Hoofd-

dient om hec Oog te bedriegen. Dit onderftelt sïülCt

een ongomeene kragt in de Spieren van deeze

Infekten. Men ziet 'er die een dun Takje, of

het Steeltje van een Blad, omvatten met de

beide Agterpooten en de twee Middelpooten ,

die naby dezelven zyn , en dus, als vaft ge*

kramd , Uuren of fomtyds een geheeien Dag
blyven zitten in een zelfde portuur , waar van

de Afbeeldingen Fig. i, een denkbeeld geeft,

Anderen houden haar Lighaam in andere pos-

tuuren, die nog ongelyk meer kragt vereifchen:

men ziet 'er die het in alle plaatzingen , tus-

fchen de loodregte , daar wy van Ipraken , en

de horizontaale geftevigd hebben , en wederom

van de laatftgemelde tot de loodregte neder-

waards. Zo men agt geeft, welk een vermoei,

jing liet voor ons is, den Arm eenigen tyd

uitgefhekt te houden, of lang agtereen, zon-

der fteunzel , regt overend ftil te ftaan,ikzwyg

van in een fchuinfe ftand : zo moet men ver-

baasd fiaan over de vrywillige tortuur
3 om zo

te fpreeken , die de Rupfen zig dus aandoen.

Deeze Soort van Rupfen, eindelyk, houdt

niet alleen haar Lighaam dus in een regt uit-

geftrekt , (dat nog het begrypelykfle fcheen ,)

maar zelfs in een krom , ja in een zeer zon-

derling poftuur. Het is haar om 't even, of

de Buik em hoog dan cm laag zy , cd de Spie*

i, dtel. xr. stuk» B 2 ren,



20 BESCRRY VING VAN

V, ren, die haar leevende in deeze zonderlinge

vvv
EmLTT Geftaleen onderlteund hebben, fchynen zulks

Hoofd- ook naderhand te doen. Men vindeze , naa*

stuk» melyk, dood, in alle de gemelde Handen. Die

van de zesde Bende, met maar twee Mid-

delpooten , zyn meeftendeels zeer klein , en

vooral niet dik. Onder die met vier Middel*

pooten vindt men 'er wel van middelmaatige

grootte , doch het getal der Soorten van die

Afdeeling is niet groot , en zy komen zo naby

niet aan de gedaante van een Stokje of Takje

,

als de meeften van de zesde Klafle : ook zyn

haare Ringen meer tot uitzwelling en famen-

trekking bekwaam,

verfcheiden- De gemelde Eigenfchappen 5 van Gangen
Poftuurmaaking , töonen reeds een groot ver-

fchil in de Rupfen ; doch daar zyn nog veele

andere Byzonderheden s die zouden kunnen

dienen om haar in Geflagten of Soorten te on-

derfcheiden. Men kan die Verfcheidenheden

in twee Hoofdzaaken befchouwen ; te weeten >

naar de uitwendige Gedaante en haar Aart 9

om zo te fpreeken , of Levensmanier.

m Grootte, Io de Grootte is een aanmerkelyk verfchil,-

het welk de Heer Reaumür tot drie trap-

pen brengt, Hellende de middelmaatigen op de

langte van ongevaar een Daim ; doch men vinde

'er, in Europa, langer dan drie of vier Duimen

,

dat de grootften in Sweeden zyn , volgens dea

Heer de Geer. De uitheemlche muuten,

hy de onzen, meeft in dikte uit; alzo men

i 'er.
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'et , van die langte , als een Mans Vinger heeft : V.

terwyl onder de Europifchen niet altoos de x^^yj[j
langften de dikften zyn, en men vindt 'er wei* Hoofd,

oigen die dikker zyn dan een vierde Duims.
STÜ3r*

Die van de Oleander , Jasmyn , en die van 't

Koninglyke Paauw-Oog, zyn ontzaglyfc groote

Rupfen.

Naad aan de Grootte komt de Gefialte van injócMte.

het Lighaam in aanmerking, die, in ver de^Lxxxiv.

meeften, byna overal even dik en rolrond;

doch in fommigen naar agceren fpits is , zo dat

zy eenigermaate naar een Vifch gelyken ; ter-

wyl anderen het agterend veel dikker dan het

overige hebben. De laatfien , egter zyn zeld-

zaam, en , die naar agteren dunner loopen, ook

niet zeer gemeen. Men vindt onder deeze,

die aan 'c agter end twee Hoorntjes of Kokeru

jes hebben ,
gelyk de Rups van den Wilge-

boom , met de gevorkte Staart , wier Geftalce

men wel als eene der zonderlingften en aartig-

ften van de Rupfen van Gns Wereldsdeel, mag

aanmerken : Zie Fig. 2.

De gemelde Hoorntjes verfchillen grootelyks iviftaartcn,

van dat Hoorntje, het welk eenige Rupfen op

den elfden Ring draagen , die men deswegen

Pylftaarten noemt, om dat hetzelve zeer fcherp

uitloopt, als een Pyltje, dat Hoornagtig is

en dus oogfchynlyk bekwaam tot een verwee-

rend of aanvallend Wapentuig. Men heeft eg*

ter niet kunnen befpeureo* dat eenige Rups

daar van tot dat einde gebruik maakte. Het

*. deel. XI. Stuk, B 3 ÏS
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V. is gemcenlyk agterwaards een weinig kromden

XXT^'^ii
raeC liet VerSrootSIas heefc mcn ootdekt

,
dat

Hoofd* het rondom met veele Doornagtige oneffeühe-

STUK
' den, ais Schubbetjes, is bezet. Die zulk een

Hoorntje hebben , zyn doorgaans zo weck niet

op 't Gevoel, als anderen. De fierlyke Rups

van de Jasmyn, in Fig. 3. naai een levendige

Rups ia een ruftend poftuur afgebeeld, vertoont

cenigermaate de Gcftalte der Py Iftaart- of Hoorn-

Rupfen. i

Gladde De ,a!gemeeofïe Verdceling, en die men als

een Hoofdzaak kan aanmerken, isdatfommige

Rupfen kaal , en anderen Haairig ruig , of

zelfs rondom met Doornen bezet. zyn. Van

de eerftgemelden , die men Gladde Rupfen noemt

,

hebben fommigen de Huid zo dun en doorfchy-

nende, dat men 'er de Ingewanden ten deele

door heen kan zien. In anderen , die de Huid

dikker en ganrfch ondcorfchynende hebbes , is

dezelve fomtyds glanzig, ais gepölyft of met

Vernis beftreeken , fomtyds dof van Kleur.

Men moet de eerden, door *t getal der Poo-

ten , van de Wormen of Maden onderfcheiden.

Van de anderen hebben fommigen de Huid

wel kaal of Haairloos, doch zodanig niet, dat

|nenze Glad kan noemen , als bezet zynde met

ontelbaare kleine harde Korreltjes, die deze

Rupfen, niet alleen op 't Gezigt, maar ook

op 't Gevoel , als met een Sagrynagtig bekleed-

ze! doen voorkomen. De gemelde Hoorn op

den elfden Ring vertoont zig meeft in zoda-

nige Rupfen. Voorts
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Voorts zyn 'er, die men eigentlyk niet Hair- v#

loos of kaal kan noemen, hoewel zy onder de^^^*
Gladde Rupfea geteld worden: ik meen de Hoofd.*

zodanigen, die op ieder Ring ronde Knobbelt- STÜK»

jes hebben, met kleine Haairtjcs bezet, welke •

langs het Lyf evenwydige ryën maaken, en

lommigcn van deeze Infekten , door de fchoone

Kleur , zeer verlieten. In eenigen zyn deeze

Knobbeltjes glinfterend blaauw , waar door zig

die Rupfen als met Turkooizen uitgemonfterd

vertoonen: het welk een fchoone uitwerking

heeft op een bruinen grond, of zelfs in groene

Rupfen , die deeze Knobbeltjes fomtyds helder

Vleeschkleurig of Roozerood hebben , als Kor*

nalynen. Op de Haagbeuk f leeft zodanig rcW/fe
eene foort,diezes dergelyke Knobbeltjes draagt

op ieder Ring.

Veele Rupfen zyn rondom met eene Haair. Gedoomde

agtigheid bekleed, die in fommigen zo ftyf en

fcherp is, dat men 'er, met reden, den naam
aan geeven kan van Gedoomde of Doom - Rup-

fen. Immers, deeze zyn rondom bezet mee
Stekels , die in eenigen digter in anderen enke-

!er ftaan, In fommigen loopen deeze Door-

nen, zonder zytakjes, fpits ten ende uit; in

anderen zy als bezet met Haairtjes, die lang

en fyn zyn , en in eenigen zeer kennclyk ge«

takt , maakende ieder Takje als een Koker of

Scheede, waar uit een fcherp Doorntje uit*

fteekt , dat zig even als een Els of Naald , die

in een Handvatzeltje gezet is 5 vertoont. Die

i. defx. xi. stuk. B 4 . aan*
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V, aanzienlykc vreemde Rups , waar van hier itk

\XXVlil ^* 43uic myne Verzameling, Levensgrootte»

Hoofd- cie Afbeelding is gegeven, ftrekt tot een uit-

stük. muntend Voorbeeld van de Geitalre der Getakt

Fi£**
Xiy'

te Doorn-Rupfen. De Stekeltjes, ieder op zig

£elf met een Vergrootglas befchouwd zynde,

vertooncn zig als een Potlood- of Roodaard-

Pen ; geel van (lift, bruin en zeer fyn van pust.

Ik heb 'er nog een, van niet minder dikte,

waar in de Stekels alleenlyk met korte Haairt-

jes bezet , dik en ftomp aan 't end zyn , vier

op ieder King. De Dooro-Rupfcn der Brandc.

netelen zyn in Europa gemeen.

Ruige Hup. De allergemeen (le Rupfen, eindeiyk, ten
fen

- minde in ons Wereldsdeel , zyn de genen die
Fig'-' men noemt Ruige of Haairige, alzo haar Lyf

geheel of ten deele met eene digte Haairagtig-

heid is bezet , die hetzelve niet alleen op 'c

Oog, maar ook op 't Gevoel
, ruig maakt.

Onder deeze vindt men 'er met zeer kort Haair,

als of zy gefchooren waren , dat in eenigen hard

is, in anderen zo zagt als Fluweel; hoedanigen

men 'er ook met lang Haair heeft , dat het Lyf

t'eenemaal bedekt of verbergt. In fommigen

zyn de Baairtjes , zeer zigtbaar, als by trop-

pen , geplaatft, die een foort van Aigretten

maaken, voortkomende uit ronde Knobbeltjes,

waar van ieder zig, door een Vergrootglas,

vertoont , als of 't het end van een Gieter wa-

re, die Waterftraalen doorlaat. Het grooter

of klejpdef getal vaq zulke Knabbeltjes , op ied^r

Ring 3
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Ring, maakt dan de Rupfen meer of minder V.

ruig- Het Haair ftaat in eenigen regt op , in ^xviu
anderen agterwaards, gelyk in die, welke men Hoofd/

de Beer - Rups noemt ; in eenigen is dat der STm*

voorfte Ringen voorwaards gefirekt, dat der

agterfte Ringen agterwaards : men vindt 'ei*

ook 5 waar in de Haairtjes van een zelfde Knob-

beltje verfchillende rigcingen hebben: gelyk in

een groote Soort van Rupfen , op de Ypeboo*

men voorkomende, blykbaar is. Een der ge*

meenlïe Rupfen, doch niet groot, heeft de

Haairtjes op ieder Knobbeltje van verfchillen-

de langte en Koleur. Om van meer andere

byzonderheden , die byna oneindig zyn in de

verfchillendheid van langte, plaatzing, enz*

der Haairtjes, geen gewag te maaken.

Wy geeven hier de Afbeelding van een fier-

lyke Rups , veel naar de Ring-Rups gelyken.

de , doch veel grooter en fraaijer , welke door

den Heer G. Ph ilips, die mede aan de Plaa-

ten van dit Werk bezig is, op zekeren tyd

in 't Haarlemmer Duin gevonden is op zeker

Kruid , en daar op door hem naar 't Leven , gelyk

veeie anderen, zeer fraay gefchilderd, waar

van de Aftekening in Fig. 5 hier nevens gaat

:

zynde het tot nog toe onbekend, welk een

Kapel deeze Rups uitlevere.

Omtrent het verfchil der Kleuren , dat zo verfchii vai

aanmerkelyk in deeze Infekten is, moet men Kleur%

met veel oplettendheid te werk gaan, om de

Soorten^ niet meer daa noodig is, te vermenig-

1. XI. Stuk* B 5 vul-
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V. vuldigen. Tegen den tyd der Vervelling of

XXX^VI*
a^e^D8 van ^e Huid, die verfcheide maaien

Hoofd- voor de Verandering gefchiedt , verflaauwen

stuk» fommige Kleuren , ja verdwynen zelfs, als die

kort aanflaande is 9 t'eenemaaL Na de Vervel-

ling verfchynen zy met een Huid , die merke-

lyk in Kleur verfchilt van de voorgaande. De
Rups , die in Vrankryk op de tamme Kaftanje-

Boomen zig onthoudt, is, jongzynde, zwart

en wit, en, groot geworden, geel en roodag-

tig van Kleur, zegt Reaumur. Een ruige

Gras.Rups , die zyn Ed* had bygefaragt tot

een Voorbeeld van de genen, welke als Boen-

dertjes op de Rug hebben , is wegens haare

Boïftci-Rup* veranderingen van Kleur zeer opmerkelyk. Men
ien

* noemt deeze Borftelrupfen en van dezelven is

Fig. &. 'de gewoone, die zig op allerley Boomgewallen

onthoudt, alhier in Fig. 6 afgebeeld* Ook

heeft hy waargenomen, dat zekere Rupfen,

die van agteren gehoornd zyn , ongemeen fchie-

lyk als onkenbaar worden , door zodanige ver-

- andering van Kleur, tegen dén- -tyd van haare

Geftaltevrifleling. Die van den Lindeboom by

voorbeeld, over 't geheel zeer fchoon groen,

wierden zonder Vervelling, by hem, in min»

der dan twaalf Uuren , Leverkleur. Even zo.

is het ook gelegen met de Kleur van 't Haair

der Rupfen, dat ook wel veranderingen on«

dergaat: des men, volgens zyn Oordeel, de

Kleur van eene Rups niet bepaalen moet , vol-

gens de gene, welke men daar aan in de jong.

heid,
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heid, of te digt aan de verandering in een V.

Pop, waarneemt.
;Wy zouden nog kunnen fpreeken van de Hoofd-

Vleezige Tepeltjes van verfcheiderley figuur, stuk,

op de Rug van eenige Rupfen ; die men , vol-

gens hem , ook tot een Geflagtverdeeling kan

gebruiken. Zelfs vindt men 'er , in welken het

bovenfte gedeelte van ieder Rjng een foort van

Tongetje maakt, het welke den voorgaanden

Ring bedekt , en anderen , waar in het boven-

fte der Ringen verfcheiderley is geboogen : zo

dat de Ringen geen volkomen ronden of ovaa-

len omtrek hebben. Eenige Rupfen , bovendien

,

draagen, op het voorde van den Kop, kleine

Hoorntjes of Sprietjes ; anderen hebben aldaar

twee zeer aanmerkelyke Pluimen of Vederbos,

fen, of ook eene van agteren, of twee kruis-

lings midden aan het Lyf.

Thans gaa ik over tot de Verfcheidenheden
, verfchei-

die zig in de Aart en Levensmanier van deeze denheden in

T „ , . , , . , ^ Levensma-
Infekten openbaaren. Men vmdt Rupfen, dienier,

de eenzaamheid fchynen te beminnen , die als

op zig zelf woonen : men vindt 'er anderen

,

die het grootfte deel van haar Leven in Ge-

zelfchap huishouden , en zig niet van elkander

afzonderen, voor dat zy groot geworden en niet

ver af zyn van den tyd haarer Geftaltewifle-

ling. Eenigen, eindelyk, verlaaten elkander

niet , zo lang zy Rupfen zyn : ja blyven zelfs

in de ftaat van Poppen by die van haar Geflagt

of Huisgezin. Deeze Verfcheidenheden zyn zeer

X. DEflL, XI» Stuk, dlli*
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V. duidelyk blykbaar in tweederley Rupfen van de

XKXvin Brandenetelcn , die in Kleur en Geftalte weinig

Hoofd- verfchillen , en die Kenmerk is ook dienftig tot
STÜK#

onderfcheiding van andere.

& Voedzel, Het is een vry gemeen zeggen, dat ieder

Plantgewas zyne byzondere Soort van Rupfen

heeft; doch ik weetniet, zegt Reaumur
of 'er weezentlyk wel ééne foort van Rupfen

zy , waar aan de Natuur maar eenen enkele

Plant of Boom tot Voedzel gegeven heeft ; zo-

danig, tenminfte, dat dezelve niet , desnoods,

ook anderen genuttigen kan; 't zy die ons voor-

komen van gelyken Aart, of grootelyks ver-

fchillende te zyn. Men vindt 'er, die onver-

fchillig de Bladen eeten van de Eiken, Ypen,

Haagdoorn, Peer-, Pruim-, Perfiken en ande-

re Vrugtboomen. De meeften, evenwel, tie-

ren beft op de Bladen van het Gewas of Kruid,

dat als voor haar fchynt gefchikt te zyn, en,

zo menze op anderen vindt, of dat zy die ee-

ten, is het niet dan by gebrek van haar gewoo-

ne Voedzel. Dit blykt inzonderheid aan de

fchoone Rups van de Wolfsmelk met CyprefTe-

Bladen, welke naauwlyks eenig ander Kruid,

dan die dergelyk fcherp Melkagtig Sap hebben^

wil eeten. En, 't is zonderling, dat de Bran*

denetelen, die in onze Huid zulk een Jeukt

en Ontfteeking maaken , onfchadelyk kunnen

doorwandeld en afgeknaagd worden van vee-

lerley, zelfs gladde Rupfen, wier Huid op 't

aanraaken veel sagter dan de onze fchynt te

zyn. Het
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Het is den Liefhebberen bekend , dat veele V.

foortcn van Rupfen een Eigenfchap hebben, daar
x^Vlïi

niemand van zou hebben gedroomd , indien zy Hoofd-

niec by geval ontdekt ware. Men wift wel, *TVK*

dat 'er zyn, die zig tot de Verandering in den va^T^n,
Grond begeeven , doch ver de meeften ont-

houden zig , voor dien tyd , altoos op de Boo-

men en Planten, waar zy van leeven* Eenigen

zyn 'er , die zelfs over Dag in den Grond krui-

pen of zig verbergen , en des Nagts gaan aa-

zen. In dit opzigt gelykende naar Roofdieren

,

Tygers en Wolven , doen zy ook de Hoveniers

en Tuinlieden dikwils verbaasd ftaan , inzonder-

heid wat de Koolplanten belangt, welken deeze

op een deerlyke wyze opgevreeten zien , ter-

wyl zig daar aan maar weinige Rupfen bevin-

den. Zy hebben menigmaal dit nadeel aan

Slakken toegefchreeven ; doch zy moeften , by

avond , met Licht gaan zoeken , dan zou zig

de regte Vyand openbaaren. Het zelfde heefe

plaats in die Rups, welke de Knoppen van

den Wyngaard eet , en zig over Dag verfchuilt.

Men heeft Rupfen, die altoos onder den Grond

leeven, en de Wortels van fommige Planten

afknaagen; gelyk die der Salade, byvoorbeeld s

een geweldige Plaag der Moestuinen. Ook zyn

'er die haar Woonplaats in het Hout van lee-

vende Boomen veftigen : gelyk die berugte Rups

der Wilgen, welke de Heer Ly onnet zo uit*

voerig heeft befchreeven en zo konftig afge-

beeld. Men vindt 'er ook^ die binnen in de

U deel, xi ¥ Stuk, t^l f <
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V. zelfftandigheid der Bladen, tuffchen de boven-

XXXVin ^e en onc^er^e Oppervlakte , huisvefteo en des.

Hoofd- wegen Mineerende of Loopgraavers genoemd
stuk. worcjen# £)e Appelen en Peeren , die men Worm-

fteekig noemc , hebben dit aan Rupsjes
5
welke

men daar in vindt , te danken,

in Poftmir- De manier >
op welke de Rupfen te werk

maaking

,

gaan, wanneer menze vangen wil, kan zelfs

dienen om verfcheide Soorten derzelven te on-

derfcheiden* Sommigen buigen zig Ringswyze,

wanneer men haar aanraakt , en het zyn de zo*

danigen , die , volgens Goedaaut, zig dan

als dood vertoonen. Onder de Ruigen vindt

men 'er, die dus eenigermaate deGeftalte aan-

neemen van een Egeltje of Stekelvarken. Men
weet dat 'er zyn, die, zo dra men het Blad,

waar op zy zitten 5 aanraakt , of het Takje maar

effen beweegt , zig op den Grond laaten val.

len : anderen zoeken het vlugtende te ontko-

men , en dus zyn 'er 5 die zeer foei loopen. Een

roffe , ruige Rups , die de Bladen van den Wyn-
gaard eet , mag deswegen wel de Haas of Hardloo-

per genoemd worden. Eenige Rupfen fchynen

zig te willen verdedigen : zy zettende helft van

haar Lichaam fchrap, en werken met het an-

dere op verfcheide wyzen ; fommigen met het

voorde, anderen met het agterfte deel. Men
vindt 'er , die, wanneer zy aangeraakt worden

,

haar Lyf in bogten draaijen als een Slangetje

of Aaltje , en dus veelerley beweegingen maa-

ken met groote vlugheid : waar door zy het on-

ge-
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genoegen , dat haar die aanraaking geeft , fchy- V,

, , i Afdeel.
ncn uit te drukken. XXXV üf»

Veel blykbaarder, niettemin, is het verfchil Hoofd-

der Rupfen in de bezigheden, diezy in 't werk SÏÜK#

ftellen tot haare befchutting en Levens-onder- wen dctsL

houd. Onder de Eenzaame zyn 'er die maar deu '

alleen de Bladen eeten, zonder zig een Ver-

fchuilplaats of Wooning te maaken,* doch vee-

len vouwen de Bladen op de een of andere

manier,- zo dat Reaumür, door wien daar

grootelyks op gelet werdt, eenigen Rollers 9 an-

deren PlooijerS) Krommers of Binders genoemd

heeft, naar dat haar Werk het een' of andere

van die bezigheden meed uitdrukte. De eerft*

gemelden rollen het Blad, even als een rollet-

je Papier, te famen, tegen den tyd der Veran-

dering 5
en eeten de binnenfte draaijen daar van

op ; waar door zy een Logement krygen , dat

zeer bekwaam is om haar te huisveften. De
zodanigen ontmoet men dikwils op de Eikeboo-

men , waar verfcheide foorten van Rollers haar

Voedzel vinden. De Krommers , die flegts een

gedeelte van een Blad ombuigen naar het ande-

re, zyn gemakkelyker waar te neemen 3 om dat

zy zig niet zo zeer verbergen. Deeze beiden

werken op een zeer Konftige manier met Draad-

jes, zo ongemeen fyn, dat men verbaasd zou

moeten ftaan , hoe dezelven fterk genoeg zyn

tot dien arbeid , indien men niet agt gaf op de

menigte derzelven en de voorzigtige behande-

ling. Maar die men Binders noemt, formee-

i. deel., xi. stuk* rent
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V. ren een foort van Touwen of Koordjes, oni

XXXVIlï
haar Werk te ftevi8en ?

daar D0S meer Konft ia

Hoofd.
* doordraait. De Plooijers, die het Blad alleen-

stük. ]yk toevouwen, werken oogichynlyk op de

eenvoudigfte manier en zyn van de kleinfleiu

De Heer Reaumur heeft waargenomen, dat

deeze nooit de Bladen rollen ; zo dat die Konft

haar onbekend moet zyn. Men vindt 'er ook,

die een ftuk uit een Blad fnyden , en hetzelve

ergens op dat Blad vaft hechten , zo dat zy daar

onder een Woonplaats hebben , die haar huisveft

als een Paviljoen: gelyk de Rups van 't Fon*

teinkruid, enz.

Verfcheide Rupfen zyn niet te vrede met een

enkel Blad te vouwen of op te rollen; zyhech»

ten veele Bladen aan elkander, en maaken daar

een Paket van ; hoedanigen men op allerley Boo-

men , in 't Winter- Saizoen , dikwils ziet, en

die daar worden uitgedaan onder den naam van

Rupfe-Neften. In deeze Wooning , die fterker

is dan men denken zou , braveeren de Rupfen,

wier Aart dit is, alle Ongemakken van hefi

Weer.

Proceflïona- Ik moet hier nog fpreekeu van een zonder-
uiTen.

lïnge Eigenfchap , welke fommigen der Gezel*

lige Rupfen hebben, en die niet minder ver-

wonderlyk is. In het vertrekken van de eene

plaats naar de andere , hebben zy een Voorgan-

ger, op wiens Voetfpoor de Marfch gerigt

wordt en zodanig, dat 'er altoos eenige nevens

elkander gaan, het welk Reaumur den

naam
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haam van ProcejJionariJTen, naar die Plegtige v.

Omgangen der Roomfchgezinden , welke men
xxxviIL

Proccffiën noemt, aan deeze Rupfen heeft doen Hoofd-
*

geeven. Hoe verwonderlyk de Rangfchikking STÜIU

van die Mekten in dit geval is; als ook, hoe

gefehikt zyzig , in rufte en in haar Neft zynde

,

nevens elkander plaatzen , blykt uit zyne Af-

beeldingen {*)•

Twee voornaame Waarneemers , de Heeren Rupfen die
een Zuur

Bonnet en de Geer, waar van de een v?gt ukWer«

teGeneve en de ander teStokholm in Sweeden
pen *

woont, hebben, voor eenige Jaaren, een zon-

derlinge Eigenfchap , die nog geheel ©nbekend

was , ontdekt in fommige Rupfen x te weeten

dat zy, aangetaft of gekneepen wordende 5 ze-

ker Vogt uit het Lyf fpuiten, het welk door

de Proeven bleek een fcherp Zuur te zyn. De
laatftgemelde Heer geeft een naauwkeurige be.

fchryving en afbeelding van het Lighaamsdeel

,

dat uit een Spleetje onder aan den Kop , van

vooren , voortkomt, waar mede zy zulks doen

;

zynde van de Rupfen van den Wilgeboom mee

de Gevorkte Staart , ontleend. De Heer B o n-

het alle de Soorten van Rupfen, die door

hem by Geneve gevonden waren , en welker

getal twee-en-zeftig was , onderzoekende, be*

vondt dat juift de helft derzelven met dat Lig-

haamsdeel voorzien ware ; doch hy vondt hee

geen*

(*) Mem. po*r PHiJl. des Infi. TOM^IL i» PïUt.

X, XI, XII.

I. Deel* XI, Stuk, C
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V. gcenzins in de Haairige of ruige , cn ook

YXKVlÜ
Dict *n de Sröoc^e Rupfen. Het was in fom-

Hoofd*
* migen van verfchillende gedaante , en fcheen

stuk. hem in allen tot uitwerping van dat Vogt , veel-

eer dan tot een Spintuig te dienen. Ook was

dit Deel tot haar Leven niet volflrekt noodig;

alzo hy hetzelve afgefneeden heeft aan twaalf

Stekelige of Doorn -Rupfen, die zonder hin-

der zulks hebben doorgedaan , en vervolgens

altemaal, op haare manier, in Poppen zyn ver-

anderd

Overwinte- Gemelde Sweedfche Heer, de Huishouding
rins

van deeze Infekten in agt neemende ten opzigc

van de manieren, op welken zy den Winter in

de open Lugt doorbrengen , heeft de Rupfen ten

dien opzigte in vier Afdeelingen onderfcheiden;

waar onder de eerfte is der genen die in de Ei-

jertjes overwinteren, de tweede der genen,

die zulks doen in de Geftalte van Rupfen zelf;

de derde in die van Poppen, en de vierde ia

die van Kapellen.

m de Eyett- Die van de eerfte Afdeeling, zegt hy, leeven als

J cs ' Rupfen een gedeelte van den Zomer , en verande-

ren dan in Poppen, waar uit, na verloop vaa

weinig Weeken, dat is, voor 't einde van den

Herfft, Kapellen voortkomen, die wel haaft

paaren, en waar van de Wyfjes dan aanftonds

aan

(*) Zie de Afbeelding en omftandige Befchryving van dit

Lighaamsdeel , en van d« gedagte Eigenfchap der Rupfen. in

het V. Deel der Uitiezpgtc Verhandciingsn* Bladz. zi6%

PL. XXXV.
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. aan *t Eijerleggen gaan , die zy veelal , op de een v.

of andere manier, voor de Koude befchutten ;
|[y

ook is de Dop deezer Eytjes, fomtyds alleen, Hoofd.

daar toe in ftaat* Van eenigen worden dezel-
STÜK

*I

ven met eene digte Wolligheid bedekt. Voor-

beelden van deeze Afdeeling zyn niet alleen

de Grootkop Rupfen der Eiken , maar ook die der

Popelierboomen met Zwavelkleurige Vlakken

op de Rug, welke in zeer witte Satynkapellen

veranderen : die met Kwartjes en Pluimpjes

Haair, waar uit de Wyfjes-Kapellen zondet

Wieken voortkomen , en de kleine Sjianrup*

fen , die gtoen zyn met witte Stireepen , welke

de Vrugtboomen in onze Tuinen zo veel na.

deel doen; benevens veele anderen.

De Rupfen van de tweede Afdeeling lee*a!sRupftn 5

ven onder die gedaante , tot omtrent het begin

van den Zomer ; alsdan fchikken zy zig tot de

Verandering en voor het end van het fchoone

Saizoen , of op 't allerlaatfte in 't begin van den

Herfft, komen de Kapellen uit, die aanftonds

aan 't Paaren en Eijerleggen gaan. Het duure

maar weinig Dagen, eer de jonge Rupsjes ter

wereld komen, die alsdan nog Voedzel vinden

op de Bladen der Boom- en PlantgewafiTen ; zo

dat 'er Soorten zyn, die, op deeze manier, nog

voorden Winter wel de helft bereiken van haa*

re grootte in volwaflenheid : doch hier omtrent

is, naar de voor- of nadeeligheid van het Weer,

een onbefchryflyk verfchil. By 't aankomen

van den Winter zoeken deeze Rupsjes, op de

x
, Peel. XI. Stuk. C % ccjï
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V. eene of andere manier, een verfchuilplaats, en 5

Afoeel* ,
*

, ,

XXXVHL na dat zy het koude baizoen als flaapende heb-

Hóofd- ben doorgebragt , komen zy in het Voorjaar
stok

*

met een friffchen moed te voorfehyn * en ver-

zadigen haaren Honger aan het cerfl: uitfprui-

tende Bladerloof, dat een groot nadeel daar

van gevoelt. Zeer verfchillende , nu, zyn de

Winterfchuilplaatfen , die zy verkiezen. De
Eenzaame verbergen zig dikwils onder Stcenen,

onder de Baft van oude Boomen , of kruipen

in den Grond. Zodanigen zyn die gladde

,

bruine Rupfen, welke voor eenige Jaaren de

Graslanden in Swecden zo veel nadeel toebrag-

ten : ook die gladde groene met drie witte Stree-

pen overlangs , welke men op de Moeskruiden

en Brandenetclen vindt: als ook de Beer en

veele anderen. De Gezellige maaken hokjes

van Bladen , waar binnen zy den geheelen Win-

ter in de toppen der Boomen doorbrengen ,
ge-

lyk bekend is, enz.

ais poppen, De meefte Soorten van Rupfen behooren tot

de derde Afdeeling, dat is tot de zodanigen,

die den Winter pafïeeren in de Geftalte van Pop.

pen. Deeze eeten den geheelen Zomer, ten

minfte na dat zy uitgekomen zyn , en fchikken

zig in de Herfft, vroeger of laater, naar de

Eigenfchap van haare Soort en naar 'tSaizoen,

toe de Verandering. Een groot gedeelte gaat $

ten dien einde, in den Grond; eenigen kruU

pen in gaten van Muuren of Boomen, tus.

fchen de Planken van Schuttingen of onder

Stee-
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Steenen. enz. Anderen maaken zig Tonnetjes V.
' ATDFFTj

of Spinzels, die in ftaat zyn om de Poppen Xxxviil

voor nattigheid en Vorfl: te befchutten. Men Hoof.d

heeft 'er anderen, die geen bedekzels fchynen

noodig te hebben, wordende opgehangen in de

vrye Lugt : gelyk die der Kool-Rupfen , waar

uit de Witjes komen. Veelen van deeze Pop-

pen overwinteren dus niet alleen; maar het

duurt zelfs tot diep in 't Voorjaar of den Zo-

mer, eerde Kapellen het Licht zien; die alsdan

een korter of langer tyd leeven , naar dat haar

Eigenfchap medebrengt. De meefie Pylftaart-

Rupfcn , waar onder die fierlyke van de Ligufter;

die van den Wilgeboom mer <Je gevorkte Staart,

en welke niet al meer, behooren tot deeze Af-

deeling.

Men heeft, eindelyk , ook Rupfen , die den ais Kapellen.

Winter onder de gedaante van Kapellen door-

brengen ; 't welk dan de genen zyn , die men

reeds in 't vroege Voorjaar ziet vliegen* 't

Schynt dat dit zodanigen zyn, die voor het

aankomen van 't koude Saizoen niet hebben

kunnen voortteelen, of wien de voorzigtig.

heid is ingefchapen , van de Eycjes niet voort

te brengen , om dat 'er Voedzel voor de Jon-

gen ontbreeken zou , en derhalve de Paaring uit

te ftellen. Deeze Kapellen verfchuilen zig in

holle Boomen , in de gaten van oude Muuren,

ja zelfs in de Huizen , op de Zolders en in

Schoorfieenen , daar zy egter een menigte van

Toevallen onderworpen zyn. Die het geluk

}• Deel. XI. Stuk. C 3 heb*
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^
hebben,, van behouden te blyven, en niet tot

XXXVIil*
^oedzel te ftrekken van Vledermuizen of an-

Hoofd- der Ongedierte , komen dan vroeg in
9

t Voor-
&ïvk.

jaar te voo^yQ ^ dat egter zeldzaam is* Men
kan juift geen byzondere Soorten hier toe be-

trekken. Eenige weinige Rupfen zyn 'cr ook ,

die in de Tonnetjes of Spinzels 'verfcheide

Maanden overblyven , voor dat zy in Poppen

veranderen , gelykerwys de meefte Baftaard-

Rupfeu doen.

water- Gelyk men Viervoetige Waterdieren enWa-
Rupien.

ter .vQgejen heeft, zo zyn 'er ook Water»

Rupfen. Dit Element , hoe zeer ftrydig met

den aart der meefte Infekten van deezen Rang,

levert niettemin Kapellen uit, welke uit Rup-

fen en Poppen, die zig onder Water onthouden

en aldaar geleefd hebben, worden voortge-

bragt. De Heer Reaumür vondt Tonnetjes

aan Steenen , die in een Beek onder Water

lagen, waar in leevende Rupfen en Poppen

vervat waren. Ook befchryft hy zeer om,

flandig een Rups die op het Fonteinkruid aaft

,

welks Bladen , eenigermaate naar die van de

Laurier - Kers gelykende , op het Water leg-

gen. Zy hadc haar Huisje gemaakt van een

flukje van het Blad , dat aan de onderkant van

hetzelve vaft geplakt of gelponnen was , en

oothieldt zig dus in 't Water ; doch haar Huis-

je was van binnen droog ; hoewel zy , den Kop

ukfteekende, zig zekerlyk in 't Water bcvondt;

het geen derhalve plaats moefi; hebben, wanneer
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Ey at. Behalve nog een andere Rups van het V.

zelfde Kruid , hadc Nol let aan 8erael-xxXVIH
den Heer Trosjes gebragt van Water- Linfen , Hoofd*"

dat kleine Kruidje , heiwelke onze Slooten zo STÜK»

algemeen bedekt , engemeenlyk Eenden-Kroos

genoemd wordt. Het waren eigentlyk Ton-

netjes of Spinzels van witte Zyde, ieder een

Rupsje bevattende. Uit haar Popje komt een

klein Nagtkapelletje. De Water* Rupfen, zegt

hy , komen daar in overeen , dat zy de konft

van Zwemmen weinig of niet verdaan.

Van de nadeeien , die de Rupfen ons in 'tRupfen-

algemeen toebrengen, heb ik, met een kort^
aaien'

woord, reeds melding gemaakt *. Ook fchynt* IX , stuk.

men oudtyds daar van geweten te hebben )^dz,3,6° 5

zelfs in de Oofterfche Landen , alwaar zy

mede een Plaag zyn geweeft (*). Dit zelfde

heeft, by myn geheugen, zo hier als elders m
Europa, in fommige Jaaren plaats gehad, die

men deswegen Rupfen- Jaaren noemt. Hec

Jaar 1735 muntte, gelyk de Heer Reaü-
mur verhaalt, ten dien opzigte in Vrankryk

uit; nkt minder dan het Jaar 1752 in de Ne*

derlanden , toen door eea Publicatie van de

Keizerinne Koningin, te Bruflel, geordonneerd

werdt, deeze Infekten, door geheel Brabant >

van de Boomen en Haagen af te doen en te

vernielen voor het einde van Maart : eensdeels

om
(*) Vergelyk de aanhaaling uit de Profeetie van Joel.

Kap. I. t. 4 . op bladz. $ 1
3

in 't IX. Stuk deezei N#i+

WJIorie.

li CEEL. XL STUK. C 4
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V. om de befchadiging van hec Gewas voor te ko-

Xxxv 111' meD > aQdcrsdeels op dat
?

er geen befmettelyke

Hoofd- Ziekten , onder de Menfchen , uit ontdaan mog-
stük.

ten (*^ t Van dit laatfte , egter , heb ik nooit

eenig Voorbeeld gehoord , en , fchoon 'er wel

nu en dan zwaare Rupfen-Jaaren zyn , kan men

het doch zelden, in deeze Provintiën , als een

Plaag van eenig Gevolg aanmerken , en het ia

voor 't Menfchdom een byzonder geluk, dat

die Rupfen , welke de Oofcboomen kaal eeten

,

geen fmaak vinden in 'c Gras of iu 't Graange-

was. Van de genen , die de Olmen , Linden

cn Eiken aantallen , worden de Plantagiën ,

Laanen en Lufthoven, wel ontfierd; doch dit

nadeel is niet aanmerkenswaardig.

Voor het overige dient deeze aanmerking,

dat zodanige Boomen, die door hunne hoogte

minder aanftoot lyden van het Viervoetig Ge-

dierte , veelal des te overvloediger van deezc

cn andere Infekten bewoond worden. Hoe

veele foorten van Rupfen aazen niet op de Ei-

ken ,
Wilgen , EiTchen , Popelier

, Pyn en

Denne, Elzen- Olm- en Berke.Boomen ? Op

den Eik alleen heeft men gevonden by. de der-

tig Soorten van Rupfen : op de Wilgftn vyf.en-

twintig; op de Elzen en Berken ieder negen

öf tien Soorten. Dus worden , zegt men , ook

de gedoomde Gewaflcn meer dan anderen ,

door Infekten aangetaft ; gelyk de Roozeboo-

men,

(*) Európ. Mircurlus van
5

c jaar 1752. ï. DEEJL,bl, 22^,
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men , waar op agt Soorten van Rupièn of Ka- V.

pellen; dc Slee-Pruim, waar op twaalf; dCj^viU
J3raamen, Haagdoorn, Diftels en Brandenete- Hoofd*

telen. Deeze laatften , die een gebeele Schaar wuk.

van Infekten, waar onder ten minde twaalf

Soorten van Dag- en Nagt- Kapellen , huisveften t

zou men jrnogen rekenen , door den alwyzen

Schepper, als een nutteloos Gewas, daar toe

veroordeeld te zyn (f) ; doch waar dan heen

met die menigte van Rupfen, doorwelkeu de

Appel- ,Peerc- Pruim- en andere Vrugtbocmen f

dikwils , zo deerlyk gehavend worden > dat zy

kwynen en geen Vrugt draagen ; terwyl de

Palm en Taxis , Moerbeziën en Walnooten

Boomen , byna van geene Infekten worden aan-

getaft? Immers, hier uit blykt , dat de Ge-

heimen der Natuur voor ons nog oodoorgron*

delyk zyn! De

(f) Op dergelyke wyze redeneert de Autheur vm fict Ver-

toog genaamd Hafpita Infe&orxm Flara (Arsoen. Acai, VOL.

IU.J dat, onder den naam van FLOliA de Hmsuaaardin der

Blcedeloaze Dieren, vertaald gebragt is in het IL DlEL «kr

Uitgezette Verhandelingen , bladz. 4I0, enz Doch het ware

te weniêhen , dat men in de Vertaaling meer naauwkeurigheid

had gebruikt, om het ten dienfte der Liefhebberen, die niet

Taalkundig zyn, bekwaam te maaken. Hoe weeren deeze,

dat Armenife Pruim de Abrikoos betekent ; dat men door

Wille Appelbomen de Peereboomen ; door den E%sès$m <!e

gewoone Palm , en , dat aaeer is , door Lepelblad het Miere-

cjiks-Wortel Kruid re verftaan heeft ; of dat de Vel Wmm een

Hout-Torretje, de May*T«r een Goudhaantje en de Lm* T$r

een Schildlui sje beteken e ? Om nu van het woord Sphinx
,

dat onvertaald gelaten is , niet te fpreeken. Enz,

I. Deel. XI. Stuk» C 5
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V. De Heer Reaumur rekende, dat *er maar

3ofxviH ^en °^ twaa^ Soorten van Rupfen zyn, die

Hoofd* ons eenig aanmerkelyk nadeel toebrengen, en
&Tü1** dat de overigen zelfs tot ons vermaak dienen

door het zingend Gevogelte , Nagtegaalen

,

Roodborftjes en anderen , aan te lokken op

het Geboomte (*). Niettemin is dit (tuk in

Sweeden van zo veel belang aangemerkt , dat

de Koningtyke Akademie der Weetenfchappen

van Scokholm, onder de zes Vraagen, welke

zy ter beantwoording op 't jaar 1762 voorftel-

de, ook deeze gebragt heeft. Hoe men de

Rupfen beft verhinderen kan of verdryven, die

door het aforeeten der Bloemen en Bladen de VrugU

toornen befebadigen: zynde aan de Verhandeling

van den Heer Bergmann te Upfal , de Gou-

den Medaille, en aan vier andere Vertoogen

over dit Onderwerp, ieder een Zilveren, tot

Belooning , toegeweezen (*). Men heeft zig

daarin voornaamelyk toegelegd , om, dooreen

naauwkeurige befchouwing van den aart dier

Rupfen , de Middelen te ontdekken , welke tot

vernieling van ieder Soort, in 'c byzonder,

dienftig zyn. Het befpuiten van de Boomen

in de Winter, met Kalk-Water, of in 't Voor-

jaar met een Afcrekzel van Tabaks Water , is

hier te Lande een beproefd Middel.

Om

(*) Mtm. Tom. II. 2. Part, p, 206. Oftavo.

(|) Siök&elmf. Vtrhmdtïmgtn. XXV* STUK ,
op 't jaai

*7«3. pag. 13.
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Om te oordeelcn, wat de reden mag zyn V.

van die groote menigvuldigheid deezerlnfekten
x^^vin

in fommige Jaaren, moet men agt geevcn op Hoofd-*

veele Omstandigheden. Ik twyfel niet , of een STÜK*

voornaame reden daar van zal zyn , dat ecnige Je"^"^
Soorten van Rupfen minder vernieling onder-

gaan hebben, 't zy door het Weer, 't zy door

aDdere Infekten* Natte Winters, zo wel als

die , waar in een zwaare Vorft regeert , bena-

deelen de Voortteeling der Rupfen , door het

Leven te beneemen aan haare Poppen of Eije-

ren
,
geweldig. Tot dit zelfde einde (trekken

de Vliegen , die haare Eitjes leggen op de Rup-

fen, welke, met de Verandering, in het Popje

worden ingeflooten , en , daar in uitgebroed ,

eerft als Wormen het Popje van binnen ledig

eeten, en dan daar uit voor den dag komen

als Vliegen. Dit heeft menig een, die uit

de Pop een fchoone Kapel verwagecen, te leur

gefield , en doen denken , dac fommige Rupfen

Vliegen voortbragten ; te meer , om dat dit

zo dikwijs plaats heeft , en men aan de Pop-

pen ibmtyds'geen gebrek kan zien, By Goe-
daart vindt men verfcheide blyken van dac

denkbeeld.

Iets , dat nog zonderlinger voorkomt , is , door wor-

dat de Rupfen zelf, nog leevende , door Wor- binnen^

men , die zy in haar Lighaam draagen , wordep

uitgeknaagd en dus om den hals geholpen. Men
vindt , naamelyk Wefpen , die haar werk mas-

ten van door de Huid der Rups te booren met

baar
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en van
"kuiten.

V. haar Angel , en dan daar in Eitjes te leggen ,

XXXV ai.

*

e door de warmte va« de Rups uitkomen,

Hoofd- en dus wordt dezelve een Neft van Wormen,
stuk.

jje ^ar geheel opvullen. Die Ongeval, dat

'er zekerlyk veelen vernielt, is gemeener dan

men wel ligt zou denken. De Heer R e a ct.

Mür heeft waargenomen, dat 'er, van vyfen-

twintig Rupfen van de Kool , dikwils maar één

of twee vry waren van deeze Wormziekte.

Drie vierden en fomtyds meer van de Poppen

der genen , die de Vrugtboomen meeft bena-

deelen , waren met Eytjes van Vliegen bezet

,

die dezelven deeden misdraqgen.

Een andere Soort van Wormen is 'er, die,

even als op de Plantluizen, jagt maakt, inzon*

derheid op de kleine Rupfen en dezelven op.

vreet of uitzuigt; gelykditook, in't byzonder,

de bezigheid is van de Tor, welken men, om
die reden, de Rupfenjaager noemt. Hoe vee-

le Rupfen ftrekken niet tot Voedzel en Aas van

het Pluimgediert, dat, gelykerwyi de Hoen-

deren zelfs, naar dezelven zeer gretig is (*).

De ruige fchynen , wel is waar , van dien aan-

val bevryd te zyn ; doch de Vlinders of Ka-

pellen zyn , in 't algemeen , voor 't GevogeL

te

(*) De Heer Iradliy, diestyds Hoogleeraar in de

Kruidkunde op de Univerfiteit van Cambridge in Engeland,

heeft, in zyn Werk over den Landbouw en het Tuinieren,

een Brief ingevoegd van iemand, tot verdediging van het

klein Gevogelte. De Schryver van dien Brief rekent, dat

«én enkel Paar Mofchjes, 't welk Jonden l^e-eft, in c'c'ne

\tfeek 3360 PLupfen vernielt.
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te een te grooter lekkcrny. Somtyds vreeten V.

de Rupfen ook elkander (f), en zelfs doode xxxvll£
Rupfen ; ja verfcheidene eeten , na de Vervel- Hoofd»

ling , haar eigen afgelegde Huid op. De Heer STüK#

Bonnet heeft eene Rups waargenomen, die,

zo dra zy uitgekomen was , de Dopje* der Eio

jes van zodanigen van haare Soort, die nog

niet uit waren , ging knaagen , en ze dus eer-

der deedt ter wereld komen. Ook heeft hy

een Rups van de Wolfsmelk de Maag zien

eeten van eene van die zelfde Soort, welke

door hem ontleed was.

Dit brengt rny tot befchouwing van de Ia-Deinwendr-

gewanden of inwendige deelen der Rupfen ,
°f

waar omtrent de Heer de Geer aldus <*en»

fpreekt (|). Het gene allereerft, by het ope-

nen van een Rups, zegt hy, in 't Oog valt,

is een groot langwerpig Deel , van byna Cylin-

drifche figuur , groenagtig en bleek bruin van

Kleur , dat de geheele langte van het Lyf be-

flaat. Dit Kanaal , zig uitftrekkende van den

Bek tot aan het Agterfte, bevat de ZweJgpyp,

Maag en Darmen. Het begin, dat de Keel

maakt, is fmal en dun; verder blyft het byna

egaal van wydte, tot aan het agterend, alwaar

een aanmerkelyke vernaauwing is , die uitloopt

in

(|) Zy doen het , beflooten zynde , ook zonder gebrek

van Voedzel; gelyk de Heer Reaumur dit, doch alleen

maar in een Rups van den Eikeboom , die glad en zwart is,

met geele Streepen , waargenomen heeft.

(|) Mem. des In/. TOM, I, Stokhelm ij$z,

h Beel XI. Stuk, \
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V. in een foort van Endeldarm. Reaumur en

XXXVlfl
Swammerdam hebben 'er overlangfe Voort-

Hoofd- "jes in ontdekt, die aan de Uitwerpfelen eene

stuk* gegroefde Oppervlakte geeven.

vaatjes der Bezyden het gemelde Kanaal ziet men de

flingeringen van de Vaatjes der Stoffe, welke

de Rups gebruikt om haar Zyde te fpinnen.

Zy eindigen , of beginnen liever , aan het Spleet-

je beneden den Bek, 't welke het Spingaatje

maakt, en zyn daar, een groot end wegs, zeer

fyn; doch verdikken naderhand en maaken ver-

fcheide omwindingen}, tot dat zy, op omtrent

een vierde der langte van agteren , in een rond-

agtig Knopje blind loopen , dat aan geen Deel

fchynt gehegt, maar t'eenemaal vry geplaatft

te zyn. Ik oordeel het, met zyn Ed., niette,

min zeer waarfchynlyk , ja noodig, dat 'er ee«

nige gemeenfchap plaats hebbe van deeze Vaat-

jes met de Ingewanden, om voorzien te worden

van de gedagte Stoffe. Ook hadt Reaumur
eenige witte Vezeltjes ontdekt, die zig heeht»

ten aan het meeft geflingerde deel van deeze

Vaatjes, welke van die Stoffe de Bewaarplaat-

fen zyn. Zy is in de Rups vloeibaar, doch

wordt hard in de Wyngeeft ; waar uit haare

Gom-agtige natuur, die ze bekwaam maakt om

in Draadjes gefponnen te worden , blykbaar is.

Om de inwendige Deelen wel ce befchou-

wen , moet men de Rups niet lang in de Wyn-

geefl: laaten : het is genoeg dat zy daar in ver-

üikke , en daa kan men aanftonds met de

Ont-
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Ontleeding voortgaan. Om de gemelde Vaat- v.

jes beft te zien , behoort men haar langs de Rug J^Sfh^
j i • * Tri

XAAVlii.
te openen , wanneer dezelven zig als Klu- Hoofd.

wentjes van witte Draaden , op en bezyden het STÜK-

Darm-Kanaal, vertoonen. Maar, om het Hart

en de Bloedvaten , die digt onder de Huid leg*

gen , waar te neemen , moet de Rups aan den

Buik worden open gefneeden.

Op de eene, zo wel, als op de andere ma- DeLuge*

nier , openbaaren zig een menigte van bruine
pyp]CS*

Vaatjes, die zig, zo boven als onder, over

het Darm-Kanaal uitfpreiden, en met die witte

Vaatjes een niet onaartige mengeling maaken.

Zy komen af van twee bruine Cylindrifche Ka-

naaien, die, bezyden het Darm*Kanaal, langs

heen , leggen , en zulke Takjes uitgeeven , van

eene Kraakbeenige natuur. Het zyn Lugtpyp-

jes of Longe - Vaatjes , die dat onontbeerlyke

Element door het geheele Lighaam van de Rups

verfpreiden , en overzulks gemeenfehap hebben

met de Stippen % Reaumur heeft opge- * B]adz. iu
merkt, dat deeze Vaatjes even als die holle

Pypjes, welke, van Zilver- of Koperdraad ge-

maakt zyn , de natuur van Springveeren heb-

ben , als kunnende op de zelfde manier van één

gefcheiden worden. Dit maakt een Werktuig-

lyk Geflel, zo onverbeeldelyk fraay en Kon-

ftig , dat 'er het Menfchen Vernuft voor moet ftil

ftaan.

Naby den Endeldam zyn oen menigte ande- Gctie

re geflingerde en Knobbelige Vaatjes, die een .

Y™iJ%s%

h Deel, xi. Stuk, wecke
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V. weeke Stoffe bevatten, welke Citroengeel iè

kXWlïi van ^leur. hebben gemeenfchap met regter

üooED'- Vaatjes, die een helder Vogt bevatten, loo*
*tu£

peDde toc aaD hec midden van de Rups , en dan

weder terug keerende naar den Endeldarm.

Swammerdam zegt , onïdie reden , dat 'er

zes Paaren zyn : hy noemt ze Blinde Darmen 5

en fchyni: derzelver gebruik niet gekend te heb-

ben. Reaumür merkt aan, dat die geele

Vaatjes zig openen in den Endeldarm , en al-

daar een geele Stoffe brengen, als een dikke

Pap , waar van de Rups gebruik maakt om 'er

haar Tonnetje van binnen mede te beftryken 3

werpende dezelve door het Aarsgat uit.

vet-agtig Het gene verder de Rups ten grootften deele
Lighaam.

0pVUic ^ js eene geelagtige , weeke Stoffe, die

onregelmaatig daar door is verfpreid. De Heer

Reaümür geeft *er den naam aan van het

* cerps Vetagtige Lighaam *, om dat zy gelyk Vet in 'c

Vuur brandt, en meent, dat die gefchikt kan

zyn , om de Deelen van de Kapel , in de

Geftaltewifleling van de Rups, te voeden.

Swammerdam noemt dezelve , eenvoudig*

lyk, het Vet van het Infekt, en oordeelt dat zy

in gebruik overeenkomftig is met het gewoone

Vee der Dieren*

spiercu. Wanneer de Ingewanden en alle de gemel-

de, zo witte, bruine als geele Vaatjes, bene-

vens het Vetagtig Lighaam , weggenomen zyn

,

(de Rups aan den Buik , of van onderen open

gefneeden hebbende zo komen de Deelen te

V00£«



DE R tl P 8 E N. 49

voorfchyn , die onmiddelyk tegen de Rug aan- V.

leggen. Men ziec daar een menigte wkagtige
Xxxviï[

Vezelen, die in de langte loopen, hebbende Hoofd-

haare aanhechting aan elke famenvoeging der
STUK *

Ringen , doch voor 't overige los en vry 9 van

agteren tot vooren uitgeftrekt. Buiten tvvyfel

zyn dit Spieren, waar van de Rups gebruik

maakt om zig in te korten ;
terwyl de dwarfe

Vezelen, daar van afkomftig, de Ringen kun =

nen doen famentrekken. Verfcheide bosjes van

zodanige Vezelen vindt men tuffchen de Inge-

wanden verfpreïd.

Langs het Darmkanaal openbaart zig in alIc HetPaig2<N;

Rupfen, by een naauwkeurige befchouwing 5
Meis*

een fyn Vaatje , dat als verfcheide Knoopen in

zyne uitgeftrektheid maakt. Malpighiüs
en Swammerdam hebben hetzelve gekend ,

en het Rugge-Merg getyteld; doch Reaümür
maakt 'er, als zodanig, geen gewag van. De
twee ronde Knobbeltjes, die boven aan het-

zelve zyn, heeft Swa mm er dam gehouden

voor de Herfenen van dit Infekt. Dc Vaatjes

,

uit ieder derzeiven afkomftig, vereenigen zig

by den eerften Knoop, en fcheiden zig, by

den derden en vierden, weder van elkander;

doch loopen vervolgens te famen vereenigd

voort tot aan den elfden en twaalfden, alwaar

zy zig in vier Takken fpreiden , die in het ag-

terfle van de Rups verdwynen. Ieder Knoop

geeft ook vier voornaame Takjes uit, die zig

zydelings, en waarfchynlyk naar de Spieren,

I. Djürl, xi. Stuk. D btó-
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V. bcgeeven; hoewel zy, door de fynte, onna-

XXXV lil
y0'ëbaar z^n " ^en z *et c'us, ^ac> buiten ea

Hoofd- behalve de twee eerftgemelde , de Rups juift

stuk. even zo veel van die Mergknoopen heeft, als

*cr Ringen aan haar Lighaam zyn. In het Merg,

met het Mikroskoop gezien, wierdt men zeer

fyne Vaatjes van een bruine Kleur gewaar.

HetHartof Dit Rugge-Merg vertoont zig beft, wanneer

selder, de Rups van boven wordt geopend, doch om
het Hart of de Groote Slag-Ader waar te nee-

men , die tegen de Rug aan legt , en zelfs van

buiten zigtbaar is in veele Rupfen , moet men

, de Opening, als gezegd is, aan de Buikzyde

doen/ Men zoude vrugteloos in deeze Infek-

ten een Hart zoeken van de gewoone figuur,

of Bloedvaten gelyk in andere Dieren; hoewel

zy den Omloop van Vogten, die haar voor

Bloed verftrekken, niet minder noodig hebben

dan wy Menfchen, Dit Vogc is in de Rupfen

byna doorfchynend helder of maar een weinig

geelagtig van Kleur. Een lang Vat of Buis

,

in 't midden tegen de Huid van de Rug aan

,

overlangs, zig van vooren tot agtcren uitftrek-

kende , wordt door Malpighiüs aangemerkt

als eene reeks van Harten , wier getal hy even

groot rekent als dat der Ringen* De Heer

R £ a u m 17 k meent , dat eenige* deelen van

het Vetagtig Lighaam, welke dit Kanaal be-

dekken , hem tot die verbeelding gebragt heb-

ben, dat hetzelve uit een reeks van Bsftetjes,

als een Roozekrans , beftond , en hy houdt het

veel-
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veeleer voor de Groote Slagader, die egter, in V.

de Rupfen , den dienft verrigc van het Hart.
xxxvTü

Men kan zig, by uitwendige befchouwing, ge* Hoofd-*

makkelyk van haare beurtlingfe Toeknyping ea SIÜK *

Verwyding verzekeren , en , om te weeten , dat

het geene zulke Knoopen heeft , als M a lp i g*

bjüs onderftelde , behoeft men het flegts op

te blaazen of met gekoleurde ftoffe te vullen

,

gelyk REAUMüRinde Zywormen en andere

Rupfen gedaan heeft: doch zie hier nog een

ander Middel, 't welk, ten dien einde, door

hem aan de hand gegeven wordt.

Een groote Rups aan de Buikzyde geopend

hebbende, moet men alle Ingewanden , bene-

vens het Vet, dat het Lighaam vulde, weg-

neemen : dan is dit Kanaal ontbloot , welks

beweeging nog eenigen tyd duurt, hoewel ver-

flauwende. Men ziet duidelyk, dat de Koers

van dit Vogt is van agteren, naar den Kop:

daar komt, van oogenbük tot oogenblik, een

druppeltje Vogt in , dat van plaats tot plaats

voortgeftuwd wordt, en, daar het zig bevindt,

het Kanaal uitgefpannen houdt. Men worde

dus van de werking van dit Kanaal , dat voor

een Hart verftrekt , verzekerd ; doch *t blyfe

duifter, van waar het zyn Vogt ontvange, en

waar het die uitwerpe. Zouden ook fommige

Vezelen, die men voor Spieren genomen heeft.

Slagadertjes kunnen zyn? Reaümür fchync

het Rugge-Merg, dat als gezegd is langs de

Maag en Darmen loopt , gehouden te hebben

li Deel. XI. Stuk. D 2 voor
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V, voor den voornaamften ftam der Aderen (*).

XXX^ül
Wanneer ^e j°n&e RUPS uit hec Eytje komt,

Hoorn-
'

en dus g^boorec worde , begint zy wel dra het

stuk. Voedzel te gebruiken , dat voor haar was ge»

raScRupf^ ]^t - ^e ongemeene zorgvuldigheid der Na-

tuur blykt daar in, dat de Kapellen juïfl haar

Eytjes leggen op zulke PlantgewaiTcn , waar

van de Rups moet leeveu, niet tegenflaande

dezelve, voor haare Verandering, die reeds

verlaten had , en de Kapellen dat Gewas , om
geen andere reden , bezoeken zouden. Ver-

wonderlyk Vernuft, mag men zeggen, dat hier

in de Infekten doorftraalc ! Men wil dat de

Kapellen der Kool-Rupfen haare Eytjes op half

dooie of verflenfte Bladen leggen
, op dac de

nieuwlings uitgekomen Jongen geen hinder zou-

den hebben van den te grooten overvloed van

Sap, die 'er is in de friffche Bladen (f).

vervening Dit Rupsje , dan, groeit fchielyk aan, en

wordt grooter , 't welk eindelyk hetzelve nood-

zaakt de Huid, die te klein geworden was, af

te werpen. Zulks gebeurt doorgaans, de eer-

fle maal , als het tien of twaalf Dagen oud is.

Ka vyf of zes Dagen gefchiedt de tweede, en ,

Da een verloop van dergelyken tyd, is t'elkens

de derde en de laatfte Vervelling in den Zyde-

Worm
(*) Mem. fur les laf. Tom. I. i. Part. pag. 206. O&avo.

(t) Een aanmerking of Waarneeming van den Heer Les»

SER, die o^er deeze vo^rzorge der Infekten zeer omftandïg

is. Zie TheoL des Infe&es par LYONNET, Tom. I, p.

25>°> (6).
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Worm , die viermaal van Huid verwifïllt , V.

waargenomen door M a lp ig h ï v s. Men
^xxviir

heeft alle de Soorten van Rupfen niet genoeg- Hoofd/
zaam nagegaan, om te weeten, of zy even

|

STUK*

veel maaien de Vervelling ondergaan als deZy-
de- Wormen, en het is waarfchynlyk dat zy

zulks menigvuldiger doen , aangezien de Heer

Bonnet verzekert , dat 'er zyn , die wel agt-

maal van Huid verwiffblen. Gemelde Vervel-

ling hebben zy, gelyk reeds aangemerkt is f ,1-tx.stuk.

met alle bekende Infekten gemeen.
bl

' 3 *' enz -

Het is, zo de Heer Reaumhr aanmerkt ,enveraude.

een Operatie, waar toe de Rupfen niet dan
nng '

door nooddwang komen, Zy houden, een dag

of twee van te vooren , met eeten op , en

worden , naar 't fchynt , zwak of ziekelyk

,

zoekende een plaats om te ruiten en zig te kun»

nen fchrap zetten, om die aflegging te doen*

Dan ziet menze by wylen verfcheiderley be-

weegingen maaken, die (trekken kunnen, om
haar Huid te doen barften: zy ligten den Kop

op, en laaren dien plotsling weder neervallen;

rekken zig uit en krimpen weder in : doen fom.

mige Ringen van haar L^f, binnen het oude

Vel, kragtig uitzwellen, waar door dezelven

los daar van worden, en hetzelve eindclyk,

door een fterke kromming van de Rug opwaards

,

open barft. De Kop komt 'er dan eerft uic,

en vervolgens weet de Rups die Huid van haar

geheele Lyf af te flroopen , dat doorgaans in

minder dan een Minuut tyds gefchiedt. De
i« Deel. XI. Stuk. D 3 ge-



54 Beschryving van

V. genen , die Haairig zyn , verfchynen dan zelfs

XXX^HI
met nieuw £*aair > eD het oude zit aan de afge-

Hoofd*
* worpen Huid, Zy wagcen nog omtrent een

stuk. j)ag 5 na de Vervelling, met Eeten; alzo de

Deelen door de Lugt eenigzins verhard moeten

worden 5
naar het fchynt. De laatrte Vervel-

ling, eindelyk,is die, waar door zy in een Pop

veranderen*

XXXIX. HOOFDSTUK.

Befcbryving van de Poppen of Paapjes, die

fommigen, fonregte, Nimfen noemen , in 't

algemeen , en verfcheide keurige Waarnee-

mingen der Hedendaagfcben,deGeer,M u s.

schenbrork en anderen , omtrent derzelver

Ademhaaling ,& van fommigen ontkend werdt:

als ook van de manier , hoe zy zig zelf op.

hangen 5 en anderen van de Rupfen met een

Bandje verzorgd of in verfcbeiderley Tonnet-

jes en Spinzels , ja zeer veelen in de Aarde

verborgen voorden: en eindelyk 9 boe men bet

uitkomen van de Kapel grootelyks kan ver-

vroegen of vertraagen , volgens de uitvinding

van Reaumur, enz.

Verfchilder \7 an de benaam5nS der POPPEN of PaAP-
Foppen. V jes in 't algemeen , als ook van derzelver

verfchillendheden in de verfcheiderley Rangen

van Infekten , reeds omftandig gefproken heb-

ben.



de Poppen*

bende f, zal ik thans overgaan tot het by- v.

zondere, dat in de tweede Staat der Infekten vt
D
<f

RtM

* X
I X»

van dcezcn Rang plaats heeft. Byna alle Pop. Hoofd.

pen der Rupfen hebben een Kegelagrige fi- stuk.

guur, aan 't voorend dik en ftomp, aan \t x.-tök %

1
blaas. 3$ »

agter-cnd dun en fpits zynde. Hiare Huid , enz.

of uitwendig bekleedsel
,
fchynt Hoornagtig te

zyn , en zou tnooglyk , indien het zo dik

ware, wel de hardheid hebben van de Schaal

der Garnaalcn. Doorgaans is het kaal en zelfs

glad ; doch men heeft 'er eenige weinigen

,

wier Huid zig ruuw vertoont als Sagrynleder,

en anderen die gehaaird, ja zelfs zo ruig zyn

als de Rupfen zelf. Dit heeft in 'c byzonder

plaats in de Pop van de ruige Rups van de

witte Popelier of Abeele boomen, die zelfs

met kwartjes van Haair bezet is, gelyk fom»

migc Rupfen*

Een voornaam en zeer opmerkelyk onder- H0ofaVej>

fcheid der Poppen, beftaat daar in dat fommi- deeUnK*

gen egaal rond zyn van Rug, anderen met

verfcheide uitpuilingen en fcherpe kanten be-

zet. Men noemt de eerrten , met regt , ronde 9

de anderen hoekige Poppen 9 en dit maakt een

hoofdverdeeling , die van te meer belang is

,

om dat men daar aan gemeenlyk kan weeten,

welke Kapellen 'er uit zullen voortkomen. Al*

le de Hoekige ,
naamelyk , die tot nog toe be.

kend zyn, geeven Dag. Kapellen , en onder de

Ronde zyn maar zeer weinigen , die geen Nagc-

Kapellen uitleveren.

Iè DEfiX. XL Stvk» D 4 Ik
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V» Ik zal geen agt geeven op alle de byzonder*

^CXX^X. hedec > die 'er in de figuur der Hoekige Poppen

Hoofd- voorkomen , waar van fommigen als Gehoornd,
STÜIC

* anderen als op een aartige manier Gekapt , ja

^ppen.
C

met een foorc van Mom Aangezigt zig vertoo-

rn lxxxv. nen: eenigen als Gedoomd zyn, enz. In Fig
m

't' 1 ' 7"
i , en 2 zyn twee verfcheidenheden van deeze

hoekige en kantige Poppen , niec van de minft

aartige , afgebeeld. Het aanmerkelykfte en

9
c gene de Liefhebbers in 't byzonder raakt,

is, dat de zodanigen, wier boven -end of Kop

fpits uitloopt, als in Fig. 2, Dag - Kapellen

geeven met zes Pooten, en die hetzelve ge-

hoornd hebben (als in Fig. 1.) Dag-Kapellen

mee vier Pooten; mids dat het Mom - Aange-

zigt, op de Rug der Poppen, duidelyk gete-

kend zy: anderen die hetzelve en de Hoornen

zo duidelyk niet hebben, (gelyk in Fig. 2,)

geeven de Kapellen , die men Pagies tytek,

wegens de flaarten haarer Vleugelen.

Ronde De Ronde Poppen zyn ook altemaal niet van
foppen- ^ zelfde gedaante. Men vindt 'er die by uit-

ftek dik zyn naar haare langte, en wederom

die zeer dun zyn. Sommigen hebben het bo-

ven.end rond, anderen plat; in eenigen is het

als gekaperd : men vindt 'er zelfs die den Buik

geheel plat hebben : doch alle deeze verlchil-

lendheden leveren tot nog toe niets uit om te

voorzeggen , welke Nagt-Kapellen 'er uit zul-

len voortkomen. De gene, welke wy hier ia

Fig. 4. tot een voorbeeld van dit flag van Pop-

pen



de Poppen. 57

pen in natuurlyke grootte afbeelden* is een v.

zeer groote uitheemfchc , uit myne Verzame-

ling. Hoofd-

De meefte Poppen hebben , ten opzigt van STUTC*

de Kleur, weinig bevalligheid. Hec grootfte
DeKleur*

deel is Kaftanjebruin : men vindt 'er ook voe-

len die graauw en zwart, of uit den geelen 9

en eenige weinigen die groes zyn. Onder de

zwarten , evenwel , ontmoet men 'er die fraay

zyn, wegens een fchoonen glans, als van het

keurlykfte verlakt Werk of Vernis , en on-

der de bruinen zyn fornrnigen niet onaarrig

gewolkt of gemengeld van Kleur, en fornrni-

gen met plekjes , als van louter Goud of Zil-

ver, verfierd. Ook moet men opmerken, dat

de Kleur in de eerfte twee of drie Dagen

kragtig verandert ; zo dat menze niet voor de

zelfden zou aanzien. De Pop van een Rups

van de Kool, die in 't eerft groen is, wordt

in een Etmaal geel , en die van een ruige

Rups der Eike en Ypeboomen , welke de

Grootkop wordt genoemd , in 't eerft witag-

tig of Appelbloeizel met fchoon roode Vlak-

ken, is, na verloop van eenige Dagen , overal

roodagtig Kaftanjebruin*

Dit alles is niets , in vergelyking by d\e v Mü
heerlyke Goudkleur, waar mede eenigen der PoPPcn*

Hoekige Poppen , over 't geheel of ten dcele,

als bekleed zyn, en die 'er , buiten twyfel ,den

naam van Chryfalides in 't Griekfch , en van

Aurelia in 't Latyn, of ook dien van Gulde-,

I. deel. XL stuk*. D 5 Pop.
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V. Popkem in 't Nederduitfch (*) , aan heeft doen

XXX^X " Seeven ' Op *t onderzoek is gebleeken* dat die

Hoofd/ Kleur haar niet volkomen eigen zy : want men
stuk. bevindt dat uit de zelfde Kupfen, welke de

Vergulde Poppen uitleveren , 'er fomtyds voort-

komen, die bruin zyn. Ook zyn 'er omftan-

digheden, waar door deeze Goudkleur belet

wordt zig te vertoonen; gelyk de dikte van de

Huid , die maakt , dat men in fommige Poppen

alleenlyk Vergulde plekjes op de Rug, daar de

Huid dunft is, vindt. De Heer Reahmür
heeft een witte Zilverkleurige Stoffe ontdekt,

zittende van onderen tegen de Huid aan, en

wier doorblinken deeze Goudkleur fchyut te

veroorzaaken ; het welk dan maaken kan , dat

dit Verguldzei in fommigen bleeker , in fommi-

gen roodagtig, in anderen geel , en in eenigen

groenagtig is , naar de Kleur van de Huid. Hy
vergelykt zulks by die Stoffe, welke onder de

Schubben der Vifftn zit en dezelven Zilver- of

Goudkleurig maakc, fchoon zy zelf niet dan

Zilverkleurig is , wordende in Vrankryk gebruikt

tot het maaken van valfche Paarlen en EJJence

£ Oriënt genoemd. Indien de Schubben van de

meefte Viffchen minder dik en derzei ver Grond-

kleur een weinig roodagtig bruin ware of zo-

danig als het Vernis daar men het Leder mede

verguldt : zouden zy zig geheel als Goud ver-

too*

(*) Zie 't Werk ran SWAMMEfiDAM, Bybel der Nét*

tuure genaamd.
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toonen : want daar is geen gebruineerd Zilver V.

zo bekwaam om die fchoone Goudkleur aan ^XXiX
te neemen, als de Stoffe waar de Schubben Hoofd*

van eenige Viflchcn van onderen mede bekleed
STUK#

zyn (*).

De Heer Reaümür zegt , dat de Pop een zy bevat,

weezentlyke Kapel is, doch in zeker opzigt wendfgetes

aan te merken ais een gebakerd Kind(f). Men Jjy ^ J

vindt 'er, naar zyn berigt, in 't algemeen ge.

fproken , alle Lighaimsdeelen van de Kapel in >

de Wieken, de Pooten, de Sprieten, Snuit,

enz. : doch deeze Deelen zyn zodanig geplaatfl,

geplooid en ingepakt, dat de Kapel 'er zig niet

van bedienen kan: ook zou zy, vervolgt hy,

daar van geen gebruik kunnen hebben , in een

tyd,

(*) Dit laatfte heb ik woordelyk van ReaumüR ont-

leend , om dat het eenige opheldering lchynt te geeven , aan-

gaande de oorzaak van de Goudkleur der Poppen : doch hoe-

wel ik het in fommigen wel toeftaa, die zig als gevernift

verroonen, vind ik zwaarigheid, om de Gouden plekjes van

andere Poppen daar van af te leiden : die egter zo min wee-

zentlyk Goud zyn , als het Zilver van de Schubben derVilTchen

weezentlyk Zilver is. En wat de thans 20 bekende Chinee-

fche GoudviiTchen belangt, die in zekere plaatzing tegen 't

Licht, in 't Water, zig Goudkleurig, in een andere hoogrood

ofOranje- Kleur verroonen : zal het doorblinken van de Zilver-

kleurige Stoffe ook de oorzaak dsarvan zyn; aangezien men,

dezelven in Koornbrandewyn doende, de Goudkleur allen***

ziet veranderen in eèn Zilverkleur
,
terwyl het Vogt fterk geel

ge'kleurd wordt; waarfchynlyk door het oplcfïen van het rood-

agtig Vernis , het welk de Schubben gekleurd en dus gelegen-

heid tot die Goudkleur gegeven hadt.

(tj Un veiitable Pappilkm, nnis qui eft, en quelque Sor-

te, emmaillotté. Mem. Tom. I« z»?m> p% 15, Octavo.

1. Deel. XL Stuk%
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V. tyd, wanneer dezclven zig nog te teer en week

v

v

v
E
tv

J
' bevinden. Wy hebben gezien * , dat dit flegts

AAAIA»
Hoofd, het uitwendige betreft , alwaar de meefte Le*

stuk. demaaten , die de Kapel moet hebben , zig open-

*
bt 4*f

K-
baaren. Dus ziet men , aan de Rugzyde , negen

Ringen van het Lyf , terwyl de drie voor tien

,

te famengevoegd , het Borftftuk zullen uitmaa-

ken , leggende de Scheeden der Wieken langs

den Buik geftrekt , waar tufTchen zig een klei-

ne driehoekige ruimte bevindt, daar de Schee-

den der Sprieten, Pooten en Snuit, in vervat

zyn. Men kan zelfs die Deelen , voor dat zy

vaft gegroeid zyn , daar van affcheiden en dus

nog duidelyker kenbaar maaken ; doch zulks

doende , blykt tevens , dat zy van gedaante nog

merkelyk moeten veranderen , om die fraaiheid

en evenredigheid te verkrygen , welke in de

Geftalte der Kapel zal doordraaien. Men be-

hoeft flegts de Afbeelding van Reaumür,
waarin hyeene Pop dus ontwikkeld heeft, met

die van de Kapel, daar uit voortkomende, te

vergelyken (*) , om hier van overtuigd te zyn.

Hoe veel verfchilt (om dit maar alleen aan te

roeren) de figuur der Sprieten , in zulk een Pop,

van die , welke zy inde Kapel moeten hebben ?

Ook weet ik niet dat iemand nog de Ingewan.

den in de Pop heeft waargenomen, fchoonmen

de Eytjes reeds in Poppen , van weinig Dagen

oud; ja in de Rups zelve, lang voor deVeran-

de-

(*) Mm. Tom. I. 2. Part, Pl. XXIII. 7- 2.
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dering , gevonden heeft (*) Hec is dus veel V,

waarfchynlyker, dat de Kapel, die in de Rups vxxi

heid krygt % dan dat zy daar in als geba-
STÜK*

kerd of famengevouwen zoude zyn , 't welk ix. stuk

onderftellen moeft , dat zy reeds volkomen ge-
bl

' 45

1

formecrd ware geweeft in dc Rups (f).

Gemelde Heer, die dit laatfte, ten opzigt De inwen-

van de uitwendige Deelea of Ledemaaten 5 ^1n
W
gcfoc-

fchynt onderfteld te hebben , was van een an-
mecrd *

der Denkbeeld ten opzigt van de Ingewanden

,

die de Kapel geheel anders dan de Rups heeft;

zeggende, dat de tyd, dien het Infekt onder

de gedaante van Pop paffeert, gebruikt worde

om die Verandering te voltooijen (j). Zyn

Ed. erkent, dat in de Pop, wanneer de Kapel

aan 't uitkomen toe is, inwendige Lighaams*

deelen zyn , welke in de Rups zig niet open-

baaren, en dat die gene, welke de Rups hadt,

allengs verdweenen zyn: zo dat daar in een

nieuwe Keel , Maag en Darmen , fchynen

vcortgebragt te worden. Het kwam hem voor,

dat het Vetagtig Lighaam , 't welk in de Pop

al-

(*) !b!d. png. 25. O&avo.

(|) Dit laatfte vindr men in een Werkje , dat den tytel

voert van Kort Begrip van de Hiftone der Infekten, onbe-

fch:oomdelyk geopperd. Het v/are te wenfehen , dat men de

Jeugd, tot wier Gnderwys hetzelve zou dienen, zulke vaiïche

Denkbeelden niet inboezemde.

(I) Le tems, quel'Infe&e paflè fous la forme deChrviaU*

de, eft employé a la rendre complette, Ibid. pag, 34.,

I* Deel, XL Stuk,
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V. allengs verdwynt, ontbonden worde tot die

XXX^X
- Weyagtigheid , welke de Pop vervult, en bui-

Hoofd- ten twyfel Voedzel geeft aan de Deelen van
stuk*

cje j£ape j , 't zy reeds geformeerd of nog ge*

forrneerd moetende worden ; doch van waar

heeft dan de Kapel haar Vetagtig Lighaam?

zv gebrui- De Poppen derRupfen, nu, gebruiken, zo

voedfeu
1

vee* bekeod is , geen Voedzel , en zy verliezen

ook, zelfs door de onzigtbaareUitwaafeming,

weinig. Volgens Reaümürs Waarneemin-

gen hadt *cc een, die agttien Greinen woog,

geduurende den geheelen tyd, dat zyeen Pop

bleef, dat is in zeftien Dagen, niet meer dan

één Grein of nog minder; dat is maar een twin-

tigfle van haar Gewigt, verlooren. Hetgeen

uitwaafemde van verfcheide Poppen , door hem

verzameld , was een zeer helder Waterig Vogt.

Hier uit blykt dan , dat het gemelde Vogt,

'c welk zo rykelyk uit de Poppen ltroomt,

wanneer menze kwetft ; dat de geheele Pop by-

na Water fchynt geweefl: te zyn, tot Voeding

van dezelve zo wel als van de Kapel , die 'er

uit voort moet komen ; dat is tot onderhouding

van haar Leven ftrekke.

Zy leeven. Dat , naatnentlyk de Infekten van den Rang

ècv Donsvleugeligen , zo wel in de ftaat van

Pop, als in die van Kapel en Masker, leeven,

is onbetwiftelyk. Het blykt uit de beweeging,

die fommige Poppen met haar Agterfte , en wel

op een zeer vlugge en gezwinde wyze , wan-

neer men haar maar effen aanraakt, maaken. In

vee-
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veelen, evenwel, is die beweeging niet, en V,

zy vcrtoonen zig overal hard ; niet buigzaam : ^xxiX
doch gekwetft of eenigermaate verminkt wor- Hoofd*

dende, brengen zy nooit een regtichapen Ka- *TÜK%

pel voort. Ook moet 'er iets zyn , dat haar in

de Winter voor 't bevriezen bewaare (*).

De Poppen hebben zo wel Stippen of Lugt- Ademhaa-

gaatjes, als de Rupfen en Kapellen, die in Fig.
Je
n

n
2
%

d01 Po?

4 zeer 'duidelyk blykbaar zyn. Ook fchcen de

Ademhaaling of uit- en ingang vap de Lugt,

in haar , als leevende Schepzelen , noodig.

Neemt gy haaren Adem weg , zy fterven en

keeren weder tot (lof, zegt de Koninglyke

Digter, en de Apoftel Paülüs, dat het God

is, die aan allen den Adem en het Leven geeft

(|). Zelfs wordt Olie, om die reden ,doodelyk

geoordeeld te zyn vooralle Infekten, dat de.

zelve de Lugtgaatjes verdopt. Evenwel zyn

*er , die onder de Lugtpomp een geruimen tyd

blyven leeven, eD in de Rupfen is dit, als

gemeld is f> wel degelyk waargenomen; daar
t Zicbladz

niettemin geenszins getwyfeld wordt, of in haar 12 -

heeft een in- en uitlaating plaats van de Lugt,

zo wel als in de Poppen ; doch dat deeze op

een andere manier Ademhaalen dan de Rupfen

meende de Heer Reaümür, als volgt, te

betoogen. Hy
(*; Des Winters, by harde Vorft, naakte Poppen vinden-

de, bevondt iemand, dat zy by 't aamaaken zig ft£rk bewoo-

gen , doch 'er een doorfnydende , v/as dezelve aanftonds bc»

vrooren.

(ï) psalm ClV. v. 29, Handel, XVII. r. *u

I. desl. xi. Stuk»
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V.

XXXIX.
Hoofd-
stuk.

Procfnse-

mirten van

Hy dompelde de Poppen in Olie op tweeder-

ley manier. Die genen , wier Ageerde hy 'er

alleenlyk in deedc hangen, leeden niets daar

van ; maar die genen , wier voorde deel hy ia

Olie dak, zyn gedorven. Hier uit befloot hy,

Reaumuk. jat je Poppen inzonderheid door de voorde

Lugtftippen Ademhaalen. Vervolgens eenige

Poppen onder Water doende , zag hy wel dra

Lugtbelletjes voortkomen uit derzelver Stippen.

Dus onder de Lugtpomp gebragt zynde, bleek

hetzelve nog duidelyker, aangezien 'erverfchei-

de Lugtbelletjes agtereen uitfpoocen, die als

een Draad maakten in het Water. Derhalve

blykt 5 dat de Poppen een vry groote veelheid

Lugt in zig bevatten, en dat zy die kunnen

uidaaten door de Stippen , wier figuur zelve tc

kennen ichynt te geevea , dat zy toe eenig

voornaam gebruik gefchikt zyn» Zy hebben

in 't midden, overlangs, eene zeer kennelyke

Spleet ; de agterde Paaren alleen vindt mea

geflooten, en de twee voorde Paaren fluiten

zig nooit , hoe digt ook de Pop aan haare Ver-

anderingen in een Kapel gekomen zy.

De Heer Lyonret trekt dit duk in twy.

fel, en meent ten minde bevonden te heb*

ben a dat 'er Poppen zyn , die niet altyd A-
dcmhaalen* Zyn Ed. brengt , ten dien opzig-

te , een Proefneeming by , welke door hem op

een Pop van de Liguder-Rups was in 'cwerkge-

fteld. Deeze hadt de twee voorde Lugtdip*

pen zodanig open , dat mea met een gewoon

Ver-

Tegenwer-
pingen van
LYONNET.
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V.
AfdeüLi
XXXIX.
Hoofd*
stuk.

Vergrootglas, daar door heen, de zelfHandig-

heid kon zien van haar Lighaam, die een wei-

nig holte overliet tuflchen haar en de Pop.

Twee of drie Maanden voor dat 'er de Kapel

uie voortkornpn moed , groef hy die Pop uit

de Aarde, waar in dseze Rups altoos gaat ver-

anderen, en bedekte, by verfcheidc herhaalin-

gen, eerft eene, vervolgens twee, en dus al

voort allehaare Stippen met Zeepwater. t'El-

kens nam hy , mee het Vergrootglas, geduu-

rende een vry langen tyd, deeze dus natge-

maakte Stippen waar, om te zien; of daar uit

ook eenig Lugtbelletje kwam; doch 'er open-

baarde zig Diets van dien aart. Vervolgens her-

haalde zyn Ed. de Proefneeming , op een ma-

nier, die hem nog meer bedillende voorkwam.

Ia plaats van de Stippen te bedekken met Zeep-

water, deedt hy op ieder een klein Lugtbellet-

je , gehaald uit de Schuim van dat Water. In-

dien de Pop door de Stippen Ademhaalde , had-

den deeze Blaasjes moeten ryzen of zakken

by de minlte Uit- of Inademing van de Pop;

maar dit gebeurde niet : zy behielden haar

grootte , tot dat zy , door opdrooging van hun

Vliesje kwamen te barden (*).

Deeze tegenwepingen , door een zo kundig Meuwi
Proefnee-

Waarneemer geopperd
, gaven den Sweedfchen mingen van

Heer de Geer aanleiding, om de Zaak op
D£GEEIt-'

nieuws

(*) Les ser TbeoU dts Infetlts par Lyonnet, Tom.

h deel. xi. stuk» E vveeke
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V. nieuws ter toets te brengen, In 't jaar 1748

'XXxfx
een ^°ec^ ^éta^ ^°PPen hebbende van de Gezel-

Hoofd*
* Uge Rups der Eiken en Wilgen , die geel is met

stuk. langwerpige zwarte Vlakken ; welke de Winter

moeten overblyven , (telde hy daar op de vol*

gende Proefneemingen in 't werk. Een derzel-

ven in fchoon Water doende, zag hy uit ver-

fcheide Stippen , die aan de zyden van den Buik,

in deeze Soort , meer open zyn dan de voorften;

uit ieder een taamelyk groote Lugtbel voortko-

men, welke aan de opening zitten bleef. Met

een Vergrootglas naauwkeurig agt geevende,

wat 'er van die Lugtbellen worden zou , zag

hy dezelven, na eenig tydverloop, weder bin-

nen de Lugtftip gaan. Dit zelfde nam zyn Ed.

waar, in verfcheide andere Poppen van die zelf-

de Soort , en , dewyl die Proef hem van veel

belang fcheen , herhaalde hy ze op een andere

manier.

Hy wilde zien of de Stippen ook andere Lugt-

belletjts, dan die 'er uitgekomen waren, zou-

den opflurpen. Ten dien einde wifl hy , met

de punt van eenScylet, een Blaasje van de eene

Lugtftip voort te fchuiven naar eene andere,

aan welke zig nog geen Lugtbelletje vertoonde,

cn , na verloop van eenigen tyd , ging het daar

binnen , en verdween. Deeze Proefneemingen

heeft zyn Ed. vervolgens , op verfcheide Pop-

pen, en altoos met den zelfden uitflag, eenige

maaien herhaald : befpeurende alleenlyk dit ver-

fchil, dat hec Blaasje nu eens wat fchielyker,

dan
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dan wat traager, opgeflarpt werdt. Hier uit V.

befluic die Heer, met reden , dat 'er zekerlyk xxlcix!

een In- en Uitademing plaats heeft in de Pop- Hoofd-

pen; hebbende tevens, in overeenkomft met
STÜK*

Reaumür, waargenomen, dat 'er geen of

weinig Lugt uit andere plaatfen des Lighaams

voortkomt. "Men ziet (zegt hy,) alleenlyk,

op eenige plaatfen van de Huid , zeer klei»

„ ne Lugtbelletjes, die zekerlyk niet zyn dan

„ Lugt vervat in de kleine holligheden van de

„ ruuwe en ongelyke Huid. Die kleine Blaas-

jes blyven geduurig op de zelfde plaats, zon-

„ der eenige verandering te ondergaan.

* Eindelyk , een Druppel Waters op één der

Stippen doende van een Pop , welke ik in de

Hand hield, kwam daar uit een Lugtbelletje

„ voort, dat 'er niet lang daarna weder inging.

„ De andere open Stippen , die op de zelfde

„ manier , de eene voor, de andere naa , nat ge-

maakt werden , gaven byna altoos Lugtbel-

„ letjes uit. Ik wilde, in navolging van den

„Heer Lyonnet, zien, wat uitwerking

„ Zeepwater zou hebben op de Stippen. Ik

„ bedekte 'er verfcheidene met druppels van

„ dit Water, doch zy toonden geen Blaasjes*

„ Het gene ik zag, is, dat de Pop aanftonds on.

„ rufiigwierd, beweegende den Buik met kragc

over deeze en gene zyde : men kon zien , dat

„ zy zig niet op haar gemak bevondt. Is het

„ niet natuurlyk te befluiten , dat de Zeep, als

een Stoffe die vet is en met Zouten verza*

li deel. xi. stuk. E 2 „ digd

,
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V, „ digd, haar nadeelig zyn moet, door in de

X^y X** '* Lugtftippen te dringen of derzeiver openin-

ÏJoor > J5 gen toe te doppen? De Pop, nu, verre vaa
$lüK

* „ in die omstandigheid de Lugc te laaien uit-

„ glippen, fluit, waarfchyr.lyk , veeleer deeze

„ openingen , zo veel ftaar mooglyk is , toe f

,, om het Zeepwater te beletten daar in door

„ te dringen.

Be Adem- ** I k had twee Poppen van de Ligufter Rups.
haal ine der rr o r

Poppen, in 't Is bekend, datdePcopen van deeze Soort
't a1 cmeen

,

irolkomen * %
'1 groot en dik, en dat haar Lugtftippen

,

evcftigd-
^ inzonderheid die van 't Borftftuk , zeer opea

*, zyn: Dewyi Morfr. Lno.nnet p zo-

5 , danige Poppen zyne Proefneemingen had in

5 , 't werk geli ld , oordeelde ik op.de mynen te

3 , moeten ond< moeken 5 of die Ademhaalden ,

dan niet. Ikdepdr'er "en in Water: daar kwa-

3, men geen Lu-tbrll« tj^s uit de Stippen voorr.

5, zy werden alleenlvk bedekt met Lugt, die

zeer denbaar was nan den Zïlveragtigen ^ians*

3, dien zy hadden. Schoon ik haar eenig* n tyd

in 't Water liet, kwam 'er geen verandering

„ in de Stippen , niettegenftaande de Pop le-

vendig was: maar de andere, in Water ge-

3, (iompeld zynde , voldeedt my t'eenemaal.

$ , Uit ieder Stip
y
uitgenomen de twee of drie

3, agrerften, kwam een dikke Lugtbel voort,

3, die 'er, eenigc oogenbükken daarna, weder

,, introk, doch op nieuws daar uitging, om

# , voor de tweedemaal daar in te trekken. Ik

» dwong de Pop , zig met den Buik om laag

„ in
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STUK:

39 iVt Water te houden; in voege©, dat ik al- V,

„ le de Lugiftipper te gelyk kon bckriouwen. £x°^x!
3, Toen nad ik d^aarcigfte Vtrtooping die men H> ;fd-

3, bedenken kan. Aüe de open Snppen lieten

95 op den zelfden"' tyu teder een Êugtbfe' ui*

„ gaan, de san haar opening ztttéo bleef;

y een oogevbnk < aan a irokkm alle de ;5iaas«

a, jes te ge'yk binnen deSirpen: zy verfchee-

n nen wel dra allen wederom ten tweeden maa-

3, le, en zo vervolgens. Dit Spelletje duurde

•i een geruimen tyd agtereen. Is 'er reden

3, om te twyfelen, of dit geen waare Adem.

„ haaling zy, welke in zeker opziet gelyk is

3 , aan de onze en aan die der groote Dieren

;

3 , uitgenomen dat zr door een ander {lag van

3, Werktuigen gefchiedt? De uitdryving der

„ Lugtdoorde Stippen is zekerlyk eerUrade-

3, ming, en de inhaaling derzelve, door die zeif-

33 de Stippen
5
kan niet dan een In-ademing ?.yn.

3, De Lugt gaat dan door de Stippen der Pop.

3, pen in en komt 'er uit op de zelfde manier*

3, naar 'tmy toefchynt , ah zy in onze Longen

3, getrokken en daar wederom uirgedrerven

3 , wo?*dt. Deeze Proefneemingen fchvnen dui-

„ delyk te doen zien , dat de Poppen niet al-

3, leenlvk Ademhalen, maar dat bovenden

„ decze A lenahaalihg vtrfehiller le is van die

93
der Rupfbn , daarin, dat de Lmr inkomt en

9,
uitgaat door de zelfde Werkrui , en , naamelyk

S3 de Stipp< n.

De Heer de Geer dit zelfde ondervonden

t» derw xi. snvKt E 3 heb»
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V. hebbende ia de Pop van een Gehoornde Rups

jlxxiX
met ërooce g^^Vlakken, die op het Walftroo

Hoofd- leeft , nam vervolgens de Pop van de Ligufter-

sti/ic. RUpS tuflchcn zyne Vingeren , en bevogtigde,

met een Penfeel, een der Stippen met een

groote Waterdruppel* Op 't oogenblik kwam
een Lugtbel te voorfchyn , die 'er by herhaa-

lingen in- en weder uitging ; het welk ook met

de andere Stippen gebeurde. Eindelyk Zeep-

water neemende, openbaarden zig ook eenige,

doch zeer kleine Lugtbelletjes.

"Ik ben verzekerd, (zegtzyn Ed.), dat al-

„ le de genen , die deeze Proefneemingen op

„ meer dan ééue Pop herhaalen willen, een

4 dergelyken uitflag zullen hebben, 't Is noo-

„ dig, dat men zig niet tot ééne Pop bepaale:

want men ontmoet 'er , hoewel zeldzaam

,

die geen Lugtbelletjes in 't Water uitgeeven;

3 , gelyk dit my gebeurde met de ééne der twee

Ligufter - Poppen. Miffchien bevinden zig

3y zodanige Poppen in eenige ongefteldheid

;

5, miffchien hebben zy eenig Gebrek; zodatzy

3> de Lugt niet met genoegzaame kragt door de

9> Stippen kunnen uitdryven, om Lugtbelletjes

te maaken in het Water. Doch de oorzaak

9> van een zo buitengewoone uitwerking is ons

„ niet noodig te weeten ; daar ons voornaam-

p> fte doelwit was te onderzoeken of 'er een

„ Ademhaaling in de Poppen » in 't algemeen ,

^ plaats heeft.

" JBy deeze gelegenheid kan ik niet met ftil-

» zwy
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H zwygen voorbygaan , dat de Heer Mus- V.

,, sc henbroek my de Eer gedaan heeft,
xxxfx*

„ van my verfcheide fraaye Proefneemingen , Hoofd.*

„ dóór zyn Ed. op dc Ademhaaling der Pop- STÜK *

„ pen in 't werk gefield , mede te deelen. Sora-

„ migen van deeze Proefneemingen beveiligen

„ die door my bygebragt zyn ; doch anderen

fchynen aan te duiden , dat eenige Poppen

5 , zonder Ademhaaling, tenminfteeengeruirnen

tyd , kunnen leeven. Hy heeft my, edel-

„ moediglyk , verlof gegeven 5 om myn voor-

y, deel te doen met zyne Ontdekkingen over

dit Onderwerp: maar voorenaleer die aan de

Wereld voor te draagen , zal 't noodig zyn ,

dat ik myn eigen Waarneemingen verder

,, voortzette, 't welk ik niet naalaaten wil by

de eerfte gelegenheid te doen. Inmiddels

„ vereifcht myn pligt , dat ik dien grooten Na-

tuurkundigen , in 't openbaar , myne Dank-

„ baarheid betuige, daar voor, dat het hem

geliefd heeft , my deelgenoot te maaken van

zyn geleerde nafpooringen in de Natuurlyke

„ Hiftorie (*)

Na dus , in Je breede , gefproken te hebben Poppen die

van de Ademhaaling , zal het tyd zyn om over ftfWn 1*

te gaan tot eenige Byzonderheden in de Veran- °f)han^en -

dering derRupfen in Poppen, die byna onbe- x,

grypelyk zyn. De GeftaltewifTeling, hoegroot

ook, is zo verwonderlyk niet, dan dat men ee-

ni-

(*) Mem. pour VHifl. des Inf. par Monf, DE GEEJU
Tom. I. Stokh. 1752. pag, ^f.

J. Deel. xi. Stuk, £ 4
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V. nige Poppen altoos vindt loodregt hangen aao

XXXIX*
haar Agterfte. Hoe komt de Pop in dit poltuar?

Hoofd- Hoe heeft de Rups , die alleen maar van voo.

sim. ren fp-mt ^ zjg van agtereD kunnen vafl: hech*

ten ; zig kunnen ontflaan van haare Huid ; maa.

ken dat de Pop vaftgehecht zy op die zelfde

plaats, daar zy te vooren hing: eindelyk, waar

is de oude Huid gebleeven ? Dit zyn zaakea

die opheldering vereifchen.

Swa mm er o am die zig zo vlydg toege-

legd had op heronderzoek der Infekten , fpreekt

daar van met verwondering, en , het gene hem

zonderlingft voorkwam, was, dat de Rups tot

ée aanhechting dat gedeelte van haar Ligbaam

uitkieft, hetwelk niet vervellen moet. Maar,

dat is het verwonderlyke alleen niet, zegt R&«

Aümur: de Vagt van de Rups , die afgewor-

pen wordt , is volftrekt compleet : het gedeel-

te , dat gediend heeft tot aanhechting van de

Rups , dient geenzins tot het zelfde einde ia

de Pop. De handgreepen , welke daar toe

gebruikt worden van de Rupfen, zyn aan de

Waarneemers in *t algemeen ontglipt ; zelfs dea

zodanigen , die de Liefhebbery gehad hebben

van Rupfen op te voeden , om' Kapellen daar

uit te krygen ; hoewel fommigen 'er een ge*

deelte van gezien hebben. Ondertnffchen is

de manier, van zig dus op te hangen , een der

gemeenften onder de Rupfen : alie die Ge*

doornd zyn doen het, en men vindt Gladde

Rupfen , die het ook doen*

m
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De Heer Rea'ümür, zulks waarneemende v.

in een zwarte gedoomde Rups van de Brande-
££}iïlt*

netelen met witte Stippen, waar uit die lchoo- HoofdI

ne Dag -Kapel, het Paauw-Üog genaamd, stuk.

voortkomt, bevondt dat dezelve eerlt het Blad

van onderen befpon , en dan een klein neerhan-

gend Bergje van Zyde maakte, waar aan zy

zig ophangt met de Agterpooten, De menig*

vuldige haakjes , die aan dezelven zyn , gelyk

wyi voorheen gemeld hebben , geeven daar een

goöde gelegenheid toe; in zo verre dat men , de

Rups daar af trekkende, dezelve gemakkeiyk

weder op kan hangen. De Rups doet zulks

niet, dan tegen den tyd van haare Verande-

ring, en begint, dus hangende, wei dra be-

weegingen te rnaaken , om de Huid op de Rug

te doen barften , gelyk in de Ruplèn gewoon

is ;
brengende , ten dien einde, den Kop op-

waards, naar den Buik, Men ziet 'er, die ééu

of twee Dagen werk hebben , om daar toe te

komen. Wanneer de Huid , eindelyk
, gebor-

ften is , doet de Pop , die 'er ten deele uit-

komt , door haare zwelling dezelve nog meer

fplyten , tot dat zy het voorfle deel 'er geheel

uit kan krygen. Men ftaat verwondert , haar

veel dikker te zien, dan zy in het bekleedzel

van de Rups begreepen kan geweeft zyn ; doch

dit komt daar van daan , dat zy in de langcc

merkelyk is ingekrompen.

Alsdan begint de aartigfte Handgreep of be*

werking, die men zig kan verbeelden. Wan*

j. eïlel. xi. stuk, E 5 neer
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V. neer men zyn Kous wil uitdoen , zonder die

xxxix
L '

aaD den ^oec te laaren uittrckkeD
>
zo Jrukt

Hoofd men die met de Hand naar om laag , tot dat zy,

$7vk, £u$ gefronzeld, niet meer dan de Enklaauwen

bedekke. Even zo gaat de Pop te werk , en

doordien zy langs hoe dunner wordt naar 't ag-

ter-end, kan zy die Huid gemakkelyk affchui-

ven , door beurtlings uit te zwellen en zig in

te korten. Sommigen hebben een behulp daar

toe, geiyk de gemelde Rups der Brandenetelen

*

wier Pop , op ieder van de vyf agterfte Ringen,

twee Doorntjes of Haakjes heeft, naar agteren

krom, die het weder opfchieten van de Huid

beletten : anderen komen te regt zonder dit

behulp. De Huid, om kort te gaan, wordt

geheel opgerold, tot aan het Staarteend, alwaar

zy maar een klein Bondeltje maakt.

„ Dan blyft 'er alleen over, dat de Pop zig

„ ontwikkele van deeze opgerolde Huid, en

„ dit is 't oogenblik , het welk my de grootfte

opmerking fcheen te verdienen >(zegt Reaü«

„ mür,) om dat het my leeren moeft, hoe

1 „ de Pop kon hangen op de plaats, daar de

Rups te vooren gehangen hadt. Haar Staat

,

„ moet ik bekennen, bragt my in ongeruft-

heid. Het fcheen onmooglyk , dat een Schep-

3 , zei, geen Armen hebbende, noch iets dat

„ 'er naar geleek , zig in de Lugt zou kunnen

„ ophouden, terwyl het zyn agterfte uit de

Scheede trok. Ik wift niet, dat deeze Pop,

s,
die vervolgens zo hard en ftyf wordt , ten

dee*



de Poppen.

3) deezen tyde geheel buigzaam was, zo dat v.

„ zy met twee Ringen , als met een foort van ^£xiX
„ Nyptang , een gedeelte van de Huid der Hoofd.*

„ Rups kon vatten , en zig daar aan vafl: hou. STÜIU

„ den , terwyl zy haar agterfte uit de Scheede

„ trok

„ Zie daar dan de Pop geheel van haar be*

„ kleedzei ontbloot, en als uit de Gevangenis

verlofl ; maar wie begrypt thans van te voo-

ren , welk middel zy gebruiken zal , om zig

op te hangen? Het zyn twee andere Rin-

„ gen , waar mede zy de Huid , al knypende

»

„ wat hooger vat, en dan ,dc onderfte los laa-

„ tende, kort zy zig in, waar door zy we-

5 , derom wat hooger vatten kan, klimmende

„ dus, zonder Ladder, en behendiger dan de

„ vlugfte Matroos by een Touw opklautert

,

3, tot dat zy eindelyk met het Spitfe end van

„ haar Lyf dat Bergje van Zyde kan bereiken ,

„ waar aan de Rups zig opgehangen hadt.

Doch blind zynde, moet zy hetzelve als by

de taft zoeken en , zo dra zy 'er tegen aan

», komt , gaat zy zelf daar aan hangen."

Deeze bewerking, die een groot overleg en

een onverbeeldelyk Vernuft aantoont in dit

Schepzel , onderdek niettemin , dat 'er aan 't

agter-end van hetzelve een foort van Haakjes

zyn, die 'er, in den eerden opflag, zig niet

aan openbaaren. Gemelde Heer hetzelve met

een Mikroskoop onderzoekende, bevondt, dat

aan de Buikzyde van het agter-end, der Pop,

t, deel xi. stuk. dac



STUK

75 B E S Ö K R Y V ï N 6 VAIf

V. dat men de Staart noemt , een kkm Plekje

8ehee l ruuw is 9 ver^°o«ende zig als een Rafp.

IlooEü Met den Vinger daar over ftrykende , wordt men

zelfs Haakjes gewaar, en kan op 't gevoel oor-

deelen, werwaards die gekeerd (taan. Ook is

het niet moeielyk een Pop, welke men 'er af-

gerukt had , weder op te hangen ter plaatfe

daar de Rups het Bergje van Zyde hadt

fponnen.

Hier mede is 't nog niet gedaan. De Pap

kan niet lyden , dat de Huid van de Rups by

haar hangen blyve, en dit fchynt een loutere

verkieslykheid te zyn : want wat kon dit ver-

fchrompelde Velletje , dar in 't kort weg droo.

gen zou, haar hinderen ineen Staat, als zy

byna zo ftyf en hard is als Hout. Zy moet

*

dat meer is , ten dien einde een zeer laftige be-

werking gebruiken. Tcrwyl zy hangt haar Lyf

krommende , weet zy weder een gedeelte van

die Huid te vatten , en dan doet zy haar Lig-

liaam met geweld flingeren, 't welk maakt ,

dat de Haakjes allengs uit de Zyde getrokken

worden, tot dat eindelyk de Huid losraakt,

die zy dan la-at vallen, 't Gebeurt dikwils, da£

zy deeze flingeringen verfcheide maaien her*

haaien moet , eer zy het gewenfehte oogmerk

kan bereiken. Zie daar een overleg, het welk

myns oordeels veel meer verwondering ver«

dient, dan dat van een Kakatoe, die zig doeC

flmmtn 5 om by hei Eeten te komen vaa

een daar nevens hangende Parkiet.

Ver-
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Vervolgens blyft de Pop , geheel ftil en on- V.

bcwoogen ,
eenige Dagen , ja fomtyds eenigè XXXIX*

Weeken hangen , eer de Kapel daar uit voort* Hoofd*
VTLJK

komt. Men zou mogen denken, dat door dit
Poppen die

poltuur , met den Kop om laag , bet uitkomen metecniiand

bevorderd werde; doch men vindt anderen,^ genaakt

die gemeenlyk byna waterpas, of met den Kop zyïU

een weinig hooger dan de Staart leggen; jhtff. «,

eenigen zyn met den Kop om hoog geplaatft

tegen Muuren , of tegen Boomen aan ; wanneer

altoos haar Buik raakt aan het Lighaam , aan

het welke zy zyn vaftgehecht. In alle deeze

plaatzingen is het de Staart, welke, door mid-

del van haare Haakjes , de voornaamtte vaftigheid

aan de Pop geeft; doch veelen hebben, bo-

vendien , een Bandje, 'c welk haar Bovejilyf

onderfleunt , en van een zeer konftig maak-

zei is.

Dit Bandje, dat zekerlyk voor een Gordel

verftrekt, vertoont zig, op 't bloote Oog,

flegts als een Draadje ; maar , met een Vei?*,

grootglas hetzelve befchouwende, wordt men

gewaar ,. dat het een bondeltje is van veele ui-

termaate fyne Draadjes, die nevens elkander

leggen en in geenen deele famengelymd of on*

dereen geftrengeld zyn. Het onderfleunt de

Pop, maar knelt dezelve zodanig niet, of zy

is in (laat, om zig een weinig te verplaatzen,

cn eenigzins te beweegen op haar Staart.

Men begrypt ligt, dat dit Bandje niet door DeHuj* doe?

de Pop gemaakt kan zyu. Het word door de inkrimping

i» Deel. XI. Stuk* Rups
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V. Rups zelve gefponnen, die zig, een of twee

XXXIxl
^3§en voor de Veraodering , aldus vaft bindt

Hoofd- en omgordt. Swammerd am heeft 'er reeds

stuk* eene j jn <j je g£aat t doen afbeelden. Zy doen

het evenwel allen niet op de zelfde manier.

Het fchync iets vreemds, hoe een Rups dus

een Bandje om haar Rug kan maaken ; doch

die van de Olmen of Ypeboomen , welke door

haare kort. en dikheid naar een Piflebed of Schild-

t uchemiu padje f gelykt; hoe onbekwaam ook, oog»
ciopvrte

fchyniyi^ daar toe zynde, doet zulks zeer een-

voudig. Men weet, dat de Rupfen haar Lig-

haam zeer kunnen inkorten , en op eenige

plaatfen meer dan op anderen doen uitzwellen.

Dit middel is het alleen, 't welk zy gebruikt y

om den Band te maaken en te voltooijen, die,

zode Heer Reaumür geloofde, uit meer dan

vyftig of zeftig Draaden is famengefteld.

of uitrek- De fchoone Rups van de Kool, die egter

haar

z

eer gemeen is , volgt een andere manier van

werking, nog eenvoudiger dan de voorgemel-

de. Men moet weeten, dat zy, haar Lighaam

tot zekere langte uitgerekt hebbende , in ftaat

is den Kop zo ver om te buigen , dat dezel-

ve reikt tot aan den vyfden Ring. Dus behoeft

zy,alleenlyk,met haar Spintuig een Draad vaft

te hechten aan de eene zyde van haar Lyf, en

denzeiven daar over heen te brengen tot aan

de andere zyde, alwaar zy dien vaftgehechc

hebbende , op gelyke manier te rug gaat , en

dus worde gedagte Gordel geformeerd. Mid-

deler-
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delerwyl ,
egter , is haar Kop daar in hegree- V.

peo , doordien dit Bandje haar als onder de Kin xxxïx
loopt ; weshalve zy, als het voltooid is, den Hoofö-

Kop daar uit moet haaien, het welk met alle
S1W*

voorzigtigheid gefchiedt 5 en wel aan de zyde*

digt by de aanhechtinge der Draaden. Vervol-

gens haar Lyf inkortende , tot de Verande-

ring, fluit dit Bandje taamelyk, en is op ver

eaa zo ruim niet als voorheen. Het gemeene

Witje komt uit deeze Rups voort.

Nu moet ik nog fpreeken van een derde rm-oïdootop.

sier, welke fommige Rupfen gebruiken, ora m̂
te maaken dat haar Pop door een Gordel on- pULxxxr.

derfteund worde , die boven om het Lyf loopt*
*'s '

5 "

Het is de fraaije Venkel-Rups , welke de fchoo.

se Page de la Reiw uitlevert , die tot een voor-

beeld van deeze bewerking kan verftrekken.

Zie Fig. 3. Deeze Rups fchynt een Horizon*

€aale plaatzing tot de Verandering te verkie-

zen: zy begon haar Werk, gelyk de anderen»

door de plaats, daar zy zig aanhechten wil, te

faefpinneo met een menigte van Zyden Draad-

jes , waar van zy ook een Heuveltje maakt , dat

een weinig uitfteekt , om zig met de Agterpoo-

ten in vafl: te kunnen haaken , zo wel als 't

sgter-end van de Pop; even als die zig ophan*

gen* Dit gemaakt hebbende keerde zy £ig om

,

en zette vervolgens haare Agterpooten daar in

vaft 5 op eene wyze, die niet dan een byzon-

der oogmerk fcheen aan te duiden. Zy rekte

xig geweldig uit, en kromp oogenblikkelyk

I. Deel. XL Stuk, weder
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V- weder in ; het welk als een (loot gaf aan het ag*

XXXiX*
tc -^e ScJeeiCe >

^oor we'k§ herhaaling de Poo-

Hoofd ten vader in dat Heuveltje werden ingeplant.

stuk.
^jec gancije , dat deeze Rups vervolgens

Konftige fpint, beftaat byna uit een even groot getal

sJ&
Van

van Draaden, maar dikker en fterker zynde

dan die der anderen. Zy plaatfl: hetzelve in

een föprt van Keepje , dat 'er is aan de fa-

menvoeging van deri vyfden met den zesden

Ring; zo dat het niet kan af glippen; waar

toe het anders veel gelegenheid zou hebben,

wegens de glaJheid van haar Lyf. Een groot

gedeelte van het Bandje is 'er zelfs in verbor-

gen, even als in een dergelyk Keepje van dc

Pop : zo dat men op 't Oog haar als met twee

Koordjes, aan ieder zydeéén, geftevigd ziet..

Niettemin fpinnen en vokooijen zy dit Bandje,

eer dat zy hetzelve om 't Lyf doen; 't welk

eene by zonderheid is, te verwonderiyker , alzo

men van te vooren niet begrypen kan , hoe die

Draaden zig boogswyze kunnen houden, ter*

vvyl zy niet aan elkander gelymd of ondereen

geftrengeld zyn. Zy gebruikt het voorde van

den Kop, dien zy opligt en in 't ronde doet

gaan, als een Spinnewiel, en maakt dus een

Streng van Draaden,, die zy altemaal met de

Voorpooten ophoudt , als in de gemelde Afbeel-

ding wordt vertoond , brengende eindelyk , na dat

de Streng voltooid is en afgefponnen , het

voorde van het Lyf daar onder door, tot dat

de Streng ia 't gezegde Keepje ruft.

Deeze



DE P O P P Ê Si

?? Deeze arbeid, waar in de Rups in gcencn V.

5, deele geoefend is, alzo zy dien maar eenmaal VyvS
.^

,7 in haar Leven doet , vereifcht niettetriin een Hoofd-

5 , löort van behendigheid in de voorde Pooren, S * ÜK *

3, welke niet dan door OefFening zou fchynea

5 ,
verkreegen te kunnen worden. Wannéér hec

5 ,
getal der Draaden groot geworden is ; wan-

5 , neer de Streng wel is gettoffeerd , moeten de

33 vcorfte Pooten zeer behendig zyn in haar

3, beweegingen 5 om alle de Draaden vaft te

3-, houden, eo te beletten dat zy 'er niet af-

s> glippen, terwyl de Rups genoodzaakt is,

3, ontallyke buigingen en verfchillende om-

„ draaijingen te maaken met het voorfte deel

„ van haar Lighaam , om een voilen keer van

Draad te fpinnen. Verlcheide van deeze be-

3, weegiogen kunnen ftrekken om de Draacea

9 , van het bovenüc der Pooten af te doen glip*

33 pen. Derhalve ziet men de Voorpooten ook

3, zig langer en korcer maaken
,
zig omkrom-

men en meer of minder hellen naar den

Kop, naar dat het, uit hoofde van de ver-

fchillende beweegingen desLighaams, noo-

dig is, om alle de Draaden van de Streng

op te kunnen houden

De Heer R e a u m ü r , die dit dus waarnam,

verhaalt omfiandig hoe het hem gebeurde , dat

«en van deeze Rupfen, die hy opvoedde, on-

der 't fpinnen de Streng, toen die omtrent vol-

tooid was, vallen liet, en, hoe oneindig veel

moeite de Rups zig gaf om dezelve weder op

i» D&el. XL Stuk, F te
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V. te neemen; doch waar toe zy niet komen koa»

XXX
E

JX*
Een Band

j
e van eeü,ge weinige Draaden, die

Hoofd- zy opgeraapt hadt, bleef toen maar over, en
stuk. ^it was zo zw2ik $ dac ^e beweegingen, welke

de Pop inde Verandering maakte, haar deedea

vallen. Zo ziet men wederom , welk een over*

leg en voorzorg de kleinfte Dieren zelf gebrui-

ken, tot behoud van hun Geflagt.

Het grootfle getal der Rupfen , die zig du*

vaftbinden, verandert in Hoekige Poppen; doch

deeze Regel is niet algemeen. De Schildpadjes-

Rupfen, by voorbeeld , geeven 'er die rond zyn.

Ook zyn 'er Rupfen , uit welken de Kapellet-

jes voortkomen met Pluimagtige Wieken , die

zig binden en in Kegelvormige Poppen veran-

deren : doch de Gordel heeft my altoos toege-

fcheenen nader aan den Kop te zyn , dan die

der anderen , zegt Re aümur.
Devcran- Nu komt nog in aanmerking, hoe de Ver-

kering in een . . , ~ ~

fop. andenng toegaat in deeze Rupfen ; te meer f

doordien de gedagtc Gordel haar* eenigermaa-

te daar in fchynt te moeten belemmeren. De
Rups, zig vaftgebonden hebbende, blyft ee-

nigen tyd ftil ; vervolgens begint zy eenigc

vlugge beweegingen te maaken, twee of drie-

maal als heen en weder flingerende. Het ge-

deelte naby den Kop, dat men de Nek mag

noemen, wordt langs hoe krommer en zwelc

uit, by herhaalingen. Het allerzeldzaamfte,

dat een oplettend Waarneemer, in deezen*

feefpeurt* zyn de gezwinde Kloppingen in dat

ge-
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gedeelte , waar van de Vezelen altemaal in een
A FD?1 PT

Stuipagtige beweeging fchynen tezyn, die haar XxxiX*
van onderen wordt medegedeeld. Hier door Hoofd-

komt, in de kleine Kool-Rups, ruim een Et- gTüS%

maal na dat zy zig vaftgebonden heeft , de

Huid te barden, en dan wordt het Vel, mee

een onverbeeldelyke vaardigheid, afgedroópt.

De Pop zit ruim genoeg in de Gordel , om de

beweegingen, die daar toe noodig zyn , te maa-

ken: het agter-end, dat het laatde uit de Huid

getrokken wordt , kan zig vry op het voor-end

van de Pop , het welk aan den Band een Steun*

zei heeft , beweegen , en weet , op de zelfde

manier, byna, als de hangende Poppen, door

fterk draaijen als een Tol de Pooten uk de Zy-

de te wrikken, en dus de geheele Huid los eo

zig kwyt te maaken : wanneer zy het agter end

van haar Lyf , in de plaats , aanhecht.

De Pop van gemelde Kool-Rups fchynt, by

het eerde uitkomen , als met een Lymig Vogt

beftreeken te zyn, dat veele andere Poppen

niet, ten minde niet in zulk een veelheid heb-

ben* Men kan begrypen , dat , door de over-

vloed van zulk een Vogt, de affcheiding van

de Huid zeer gemakkelyk moet worden ge*

maakt, en dat hetzelve, opdroogende, als tot

een verdubbeling drekt van de Huid der Pop-

pen ; hoewel 'er tevens ook de Deelen van de'

Kapel , die by 't eerde uitkomen in veelen zeer

zigtbaar zyn , grootelyks door bedekt worden.

Zo zien wy dan , dat de figuur der Poppen 9

I. Deel. XI. Stuk, F 2
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V. io 't vervolg, eenigermaate anders wordt; doch

XXX^Ix'
^omC m ^Cen vcr8e'y^ nS by die verande-

i-IooFD-' ring, welke fommigen der Hoekige Poppen on-

stuk. dergaan. Die van de kleine Kool- Rups* by

voorbeeld , waar uit het kleine Witje komt , is

in 'c eerfl: geheel Kegelvormig , en wordt niet ,

dan naderhand, van vooren fpits, en bultig op

de Rug. Opwattydde Hoekige Poppen , die

niet veranderen, haare oneffenheden krygen,

is nog wat duider- Zy hebbenze aanftonds,

by 't uitkomen , en fchynen niettemin daar me-

de in zulk een Rolronde Scheede, als de Huid

der Rupfen uitmaakt, naauwlyks vervat te kun-

nen zyn geweefh In femmigen, gelyk die der

Gedoomde Rupfen van de Ypeboomen , is hee

blykbaar, dat gemelde oneffenheden, na het

uitkomen , allengs uitzvvellen en vergrooten.

De Poppen , daar ik tot nog toe van gefpro-

ken heb , 't zy los in de Aarde of elders neer-

gelegd ; \ zy opgehangen aan de Bladen en

Steeltjes van Boomenen Planten, of tegen ee.

nig Lighaam vaftgebonden ; zyn altemaal naakt

en bloot. Zy hebben zekerlyk, om deeze

of gene reden , ons onbekend , dat aanmerke»

lyk en overkonftige Bekleedzel niet noodig;

het welk aan een Beminnaar der Natuur , zo

wel als der Konft , tot verwondering en byzon-

der voordeel ftrekt in de Zyde-Worm. Ik

wil hier fpreeken van de Tonnetjes of zoge-

naamde Spinzels der Rupfen, die wederom een

geheel Veld openen van verfchillendheden.

AI?
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Alle Spinzcls der Rupfen beftaan uit Draa- W
den, zo fyn als Spinrag, die de Rups om zig

xX)CJX*
heen fpint, waar van zy haaren naam hebben; Hoofd-

doch men vindt 'er, die Tonnetjes maaken van STÜK*

een andere Stoffe, en zelfs van brokjes Hout, dcr£ufpie"
a

ftukjes van Bladen, Strookjes, ja co£ van Aar-

de, altemaal met Spinzel famengehecht : welke

dan te regt den naam voeren van Tonnetjes.

Onder de Spinzels zyn 'er veelen , die den laatft-

gemelden naam niet verdienen. Sommige Rup-

fen, naamelyk, vullen alleen zekere ruimte met

Draaden, die elkander kruifen, doch zo ruim

gefponnen zyn, dat menze daar binnen zeer

duidelyk kan zien werken en veranderen in een

Pop. De meeften, egter, die dit doen , wee-

ten zig niettemin te verbergen ; *i zy door één

Blad, 't zy door twee of drie, 't-zy door ver-

fcheide Bladen met haar Spinzel naar elkander

toe te haaien ; als wanneer ook dikwils verfcheide

Poppen in een zelfde bondeltje of Paket van

Bladen begreepen zyn. Men vindt 'er op de

Eiken , die dus nagenoeg een ronde Bal maaken

van de Bladen van dien Boom.

Onder de zogenaamde Tonnetjes van Zyde Tom^
of van dergelyke Stoffe, hebben aacmerkelykepi. lxxxv,

verfchillendheden plaats , ten opzïgt van de Ge-

ftaltc. Men vindt 'er, die taamelyk regelmaatig

Eyrond zyn , mee de twee enden byna even

dik : eenigen hebben het ééne end veel dun-

ner, het andere korter en dikker ; anderen
?

wederom, zyn byna Rolrond, of als Kapittel.

li »B£L. XI. STUK» F 3 ftok-.
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V. Hokjes. Van de cerftgemclden zyn cenigen

^^l^* dunner, anderen dikker van zelfftandigheid of

Hoofd- Spinzel , ja fommigen vercoonen zig yl als Gaas

,

stuk.
gelyfc in 't byzonder Fig. 5. vertoont; zynde

van een Rupsje dat in Sweeden door den Heer

de Geer op het Kruid der Bloemen van Da-

t Juiimiê maft f gevonden is. Allen hebben zy die Ei«

genfchap, dat hun Geweefzel uit een onafge-

broken Draad beftaat ; want de Rups , eens be-

gonnen hebbende haar Tonnetje te fpinnen

,

houdt met deczen arbeid , die de laatfte is wel-

ken zy verrigt, niet op, voor dat dezelve ge-

heel is voleindigd , breekende haar Draad niet af.

Men heeft zulks dikwils met verwondering

waargenomen in de Tonnetjes der Zydewormen,

welke, wanneer men den regten Draad getrof-

fen heeft, ten einde toe kunnen afgehaspeld

worden.

De Rupfen volgen in dit Werk een andere

manier, dan die gemeenlyk tot het maaken van

cene StofFe gebruikt wordt. Al ons Geweef-

zel is zyne vaftheid verfchuldigd aan het door-

fchieten van den Inflag door de Scheering van

den Weever : doch het zyn hier maar Draaden,

die de Rups tegen elkander aan , nevens el-

kander of kruislings en met allerley verande*

ringen en draaijen legt; welke aan elkander

kleeven, om dat zy nog Lymig zyn, wanneer

zy uit haar Lyf komen. Zeer frnalle Lintjes

,

evenwel , die by de Dames onder den qaam

van Nempareilks bekend plagten te zyn, en van

haar



de Poppen. 157

haar gebruikt werden toe Vlegten van het Hoofd- v *

haair, maakte raen op dergelyke wyze. Dee- xxxixl
ze, naamelyk, beftonden niet dan uic Draaden, Hoofd*

in de langte nevens elkander gelegd , en in die
STÜK#

plaatzing gehouden wordende door middel van

Lym. Men moet derhalve , orn de Tonnetjes

af te fpinnen , die ook in warm Water , of ten

minde in Water leggen ; gelyk bekend is: want

daar door wordt de Lym ofGom los geweekt >

of in 't Water ontbonden ; en daar na kleevea

de Draaden niet weder aan elkander. De Ton-

netjes van verfcheide Soorten vanRupfen kun-

nen niet afgehaspeld worden , gelyk die der Zy*

de.Wormen; men moetze kaarden gelyk Wol,
om 'er gebruik van te maaken : doch in eenigen

zyn de Draaden zo vafl: te famen gelymd , dat men

dus ook vrugteloos, daar mede te werk zou gaan.

Ik zal, in 't vervolg, omflandiger van het

fpinnen der Zyde, als ook van de Watten %

waar in de Tonnetjes gehuisveft zyn , moeten

fpreqken. Wy zullen dan ook zien > dat ieder

Draad uit twee Draaden beftaat , die nevens

elkander leggen , en haar eenigermaate plat

maaken of minder dik dan breed. Men vindt

de Tonnetjes, gemeenlyk, wit, geel, bruid

of ros ; maar fommigen hebben verfcheide van

deeze Kleuren ondereen gemengeld. Die van

den Zyde- Worm zyn fomtyds wit, fomtyds

Saffraangeel; gelyk bekend is. De Zyde van

«enige Rupfen trekt naar 't Hemelfchblaauw, en

die van anderen is groenagtig. Men ontmoet

X» Vziu XI. Stuk* F 4 ook
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V. ook groote Tonnetjes, die gemaakt zyn door

'xxxiX
zeer ^^nc ^ uP ên - IQ fommigen is het Ton.

Hoofd, netje niet met Watten bekleed, en vertoont

M'uk. 2*,g
5 van buiten, als Parkemenf. Het fchync

dat de raeeften, na het fpinnen vandeZyde,de

Tonnetjes beftryken met een Gomagtig Vögt

,

'c welke veel vaflheid geeft aan het Geweefze!,

ja;hetzelve als Lcderagtig doet zyn. Dus maakt

'er de gebochelde Rups van den Peereboom

,

die als Kanevas zig vertoonen.

Tonnet-es Onder de Tonnetjes der Rupfen vindt men ,

dfc gepoei-
we^e van goede Zyde fchynen te zyn, en die,

jefd zyn. wanneer menze aan ftukken Icheurt, een Wolk-

je van Stof uitgeeven , dat veel grooter h , dan

men wel zou denken. \ I5 even of haar ZyJe

met een Citroengeel Stof gepoeijerd ware, gc-

lykerwys een Paruik ; te meer nog , dewyl tften

,

op veele plaatfen, klompjes ziet van dit Poei*

jer, op écn gepakt. Het fchynt, dat hetzelve

dient om de yiheid van het Gewe&fzel toe té

floppen y en dus het Tonnetje een bekwaame

fchuilplaats te geeven. Een der gemeende Rup,

fen van onze Vrugtboomen , die men de Ring-

Rups noemt, en by deFranfche Tuinlieden de

•f
ULïvrêi Livrey-Rups f, van wegen de Hemelfchblaau*

we 5
geelagtige en bruine Streepen, waar mede

zy getekend is ; levert deeze Vertooning uit*

De oplettendheid van den Heer Reaümur
toont ons aan , dat deeze Rups , wanneer zy haar

Zyden Tonnetje voltooid heeft, van agterea

een vogtige Scoffc uitwerpt, welke van haar

met
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roet den Bek aan de Wanden geilreeken , en V.

dan 5
opdroogende, waarfchynlyk zulk Poeijer

^xjcfx
wordt. Het zelfde heeft men in de Tonnetjes Hoofd-*

van een Abeel-Rups waargenomen. stuk.

Een menigte Soorten van Rupfen zyn 'er , Tonnetjes

die geen genoegzaamen voorraad hebben van ^
Zyde, om een digt Tonnetje te kunnen maa- Rt1Piêli»

ken , en wien ook de StofFe van het gedagte

Poeijer ontbreekt. De Natuur heeft haar een

ander Middel aan de hand gegeeven, om de

ylheid weg te neemen en meer vaftheid te gee-

ven aan haare Tonnetjes. De zodanigen zyn

de Haairige of ruige Rupfen , van veelerley

Soort, die van haar eigen Haair gebruik maaken

tot ftrfienftèlh'ng van dezelven. Men heeft daar

van het voorbeeld in een zeer vernielende Rups

van de wilde Kaftanje-Boomen. Veele ruige

Rupfen , evenwel , gelyk de Grootkop van de

Eiken , door Reaumur de Ge-oorde of Rups

met Ooren genaamd 1 > laaten zulks naa ; heb- f cêmUk

bende mooglyk die vervulling niet van nooden. * 0r£ilk*

Eenigen plukken het Haair zig, ten dien ein-

de, van het Lyf; doch de Keer Rups van de

Ypen byt het af met haare Tanden. Ande-

ren gebruiken daar toe manieren , die zeer aar-

tig zyn; rukkende, naamelyk, zig de Haairtics

uit , door met het Lyf te wryven langs de bin-

nen-Wanden van het Tonnetje; des hetzelve

daar door ook ruig wordt: want de Haairrjes

fteeken door de Maliën van het Gewecfzcl

heen. Eene Rups , die niet zeer bekend m ,

J. Diftu XI. Stuk» F 5 plagt

/
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V, plant zig de Haaircjes als Paliffaaden om het Lyf,

XMiX en verandert dus a,s *n een kondig Prieel van

Hoofd- haar eigen Haair gevlogten. Ook zyn 'er, die

stuk»
jn Grond Tonnetjes maaken van haar eigen

Wolligheid.

Tonnetje* Onder de Rupfen , die naar *t fchync geen

tópfJmen" genoegzaame Zyde hebben om zig een Ton-
€nz

* netje te formeeren,. noch genoegzaam Haair,

om dit gebrek te vervullen, zyn 'er, die haar

Tonnetjes maaken van de Bladen der Planten,

waar op zy geaaft hebben. Zy plukken dezel.

ven ten dien einde af, en fehikkenze op de

een of andere manier, tot haar oogmerk die-

nendp. Geen fmalheid der Blaadjes verhindert

haar daar in. Men vindt 'er die , wanneer zy

geen Stof naar haar genoegen hebben, ook

brokjes Papier daartoe neemen. Eenigen, zelfs,

gebruiken kleine gruisjes Steen , om die onder

de Zyde van haar Tonnetje in te voegen , en

geeven 'er dus een aanzienlyke vaftheid aan.

Men heeft 'er , die haare Tonnetjes maaken

van Mos , dat aan Sceenen of aan de Boomen

groeit.

vaa Boom- " *n ^e MaaQ cl Mey vindt men op de Eiken,

febors, „zegt Reaumur, een Rups, die zeer
ïL/^*" v#

,, klein doch van alle de genen, welke ik ken,

3,
mooglyk wel de bekwaamde is , om ons te

toonen , hoe ver het Vernuft van deeze In-

„ fekten gaat in de famenftelling van haar

Tonnetjes ; het zy ten opzigt van de uit-

kiezing der Bquwftoffen ; hec zy ten opzigt

vaji
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van de manier om die te bewerken ; het zy , V.

„ eindclyk , ten opzigt van de gedaante , die xxxixl
„ zy 'er aan weeten ce gejeyen. Zy is van bo- Hoofd?

3, ven platter, dan de Rupfen gemeenlyk zyn: STUK*

„ zy is ruig en heeft het.IIaair ros, in,Kwaft-

„ jes of Aigretten gefchikt. Men kan, niette-

„ min , de Huid overal zien , die geeiagrig wit

„ is, een weinig trekkende naar Vleefchkleur

,

„ met twee bruine Vlakken. Onder 't Rupfen

„ zoeken in het Bofch vanVincennes, werd: 'er

„ my zodanig eene gebnjgt , die pp een klein

Eiken Takje zat, daar ik twee Vliezige lap-

„ pen aan gewaar wierd , ter wederzyde van

3, de Rups ; die ik klaar zag , dat ni(?t natuur*

9} lyk waren. By nadere Jxfchouwing wierd ik

3 ,
gewaar , dat het twee Plaatjes waren , die

aan het Takje ftonden, eenigermaare als de

„ Veders aan de Pylen der Ouden , doch met

„ het breedlte deel opwaards en van drichoe-

„ kige figuur, zynde de kant, die teg
t
en het

5 , Takje aangelymd was , een weinig langer

„ dan de Rups zelve Men ziet 'er de Af*

beeldig van in Fig. 6 : zynde in langtc en

breedte wel eens zo groot als natuurlyk.

Deeze Piaatjes naauwkeurig onderzoekende

met een Vergrootglas , zag hy dat ieder famen-

gefield was uit een groot getal Regthoekige

itukjes , zeer dun , omtrent vier of vyf maal

zo lang als breed, end aan end en nevens el-

kander geplaatft
,

byna gelyk de Ruiten der

Glasraamen in een Venftcr* De Kleur wees

I. Deel, XI. Stuk, ZCCf
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V. zeer duidelyk aan, dat zy van de Schors of

^KZXIX
va° ^et ^a^e genomen waren. Vervol-

Hoofd- gens nam hy waar, hoe de Rups dien arbeid

stuk. verrigtte: hoezy, mee de Tanden , zodanig een

ftukje van de Baft affneed en dan hetzelve aan

die Plaatjes voegde mee den Kop , gebruikende

haare Voorpooten om het behoorlyk te fchik-

ken ; terwyl zy het aan de kant der anderen

v^ft maakte met een Spinzel , byna onzigtbaar

fyn. Men kan zig verbeelden, dat iemand

een Spel Kaarten dus met de kanten aan elkan-

der wilde hechten, om den Konftigen arbeid

te begrypen van dit Infekt,

Moet jnen zig, nu, over de behendigheid:

van decze Rups verwonderen , nog meer zal

men verbaasd dienen te ftaan , wanneer men
het overleg in agt neemt , dat zy gebruikt , om
die Plaatjes ieder even groot te maaken, het

welk tot haar doelwit werdt vereifcht. Na drie

of vier van die kleine Strookjes aan den eenen

kant aangevoegd te hebben , voegt zy 'er aan

den anderen kant even zo veel. De plaatfen

van het Takje, daar zy dezelven afgenomen

heefc, zyn kenbaar aan overlangfe Streepen*

die zig als een weinig afgefchild vertoonen.

't Is maar het allerdunfte Opperhuidje , waar

van zy zig bedient. Ook was de tuiïchenruim-

te van de gemelde Plaatjes , op het Takje , ge-

heel met dergelyke Ruitswyze Strookjes be-

Ipreid.

v^Jf
Ilns Aan zodanige lafekten, die zig ronde Ton-

net-
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netjes maaken , fchynt de Natuur zo veel Ver- V.

cuft niet te koft gelegd te hebben ; aaDgezien xofx*
de beweeging van hun Lighaam eenigermaate Hoofd*

als de figuur bepaalt, welke zy aan hun Spin* STÜIC#

zei geeven : maar, als men een Rups, gelyk

deeze, zo veel behendigheid en overleg tevens

befteeden ziet , om zig , als 't ware , een Dood*

kift te maaken > waar in haar Lighaam tuften

kan, totdathec in een volmaakten Staat weder

te voorfchyn komt: dan is het zeer moeielyk,

om niet te zeggen onmooglyk , aan dit Infekc

ceaVooruitgezigt te weigeren. Stel eens dat ie-

mand , in het begin van een zwaaren Slagregea

of Donderbuy , in het Hooy kroop , of zig ia

Huis begaf; dit onderftelt, op ver naa , het zelf-

de Verftand niet, *t welk iemand heeft , die , zon-

der dat zig eenigOnweder openbaart, een Af-

dak van Boombladeren, gelyk de Indiaanen,

of van Riet en Pannen maakt; wat zeg ik, die

daar toe de Bladen affnydt of Hom en Scha-

liën fatfoeneert, en dus een Huis of Hut for-

meert. Geheele Natiën van Wilden vindt men,

die naauwlyks Verftand fchynen te hebben om
eenig Vooruitgezigt van dien aart te gebrui-

ken. Ik laat de Gevolgtrekking voor een ie-,

der over.

99 Het was buiten twyfcl, zegt Reaümür,
„ dat het oogmerk van onze Rups ftrekt om

„ zig een Tonnetje te maaken ; maar men koa

„ voorshands naauwlyks raaden, op wat ma-

„ nier zy daar toe komen zou, Men zag niet

J, Dëel, XI. Stuk. 5 , dan
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V. 9J dan twee platte Plaatjes , die langs hoe meer

XXxTx" 99 van e^anc^er afwee^en met(Je bovenranden,

Hoofd.' „ naar dat hunne verheffing grooter was; zynde

*TÜK# dit een noodzaakelyk Gevolg van de fchuinte

hunner Vlakken. Ik dagt, dat de tuflehen-

5, wydte met andere dergelyke Plaatjes zou

5,
worden toegedekt ; doch het oogmerk van

onze Rups was veel eenvoudiger. Zy meen-

„ de die Plaatjes met de kanten aan elkander

„ te voegen : een Werk van weinig omflag

„ voor een Bouwmeefter, die de JNatuur tot

„ zyn onderrigter heeft '\

De Rups , naamelyk , begint met de laagfte

enden, die digft aan elkander zyn, en trekt die

te famen, door middel van Draaden, welke

zy fpint; hier door worden degrootfte of breed»

fte enden allengs ook naar elkander toe, en

een weinig krom geboogeu, tof dat zy, ein«

deiyk, geheel fluiten, maakende een Tonnet-

je, dat naar een Peperhuisje gelykt , doch zeer

klein is , en bovendien wegens de Kleur , die

de zelfde is als der Schors , naauwlyks zig open*

baart ; zo dat men die zeldzaam vindt. Ook

hadt Reaumur geen Kapel van deeze Rups

gezien (*).

sdnüts- Deeze Vernuftige is het alleen niet, welke

nc^jesf

011" een Tonnetje maakt van zulk een vreemde en
pllxxxv. van <}en gewoonen weg afwykende gedaante,

die men, met reden, Scbuüswyze kan,- hoewel

men-

(*) Mem. Tom. L 2. Part. pag. Oftay»,
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menze mooglyk beter Pieramiedaale zou noe- V.

men , of Gekielde Tonnetjes. Zy gelyken alte--
^xx^x

maal naar een omgekeerde Schuit , laag en pun- Hoofd-'

tig van vooren , en waar van het agterfte ver- stuk.

heven is en plat of als afgefneeden. Men vindt

'er zodanigen , die van enkel Zyde gemaake

zyn, op de Eiken, en op dc Wilgen. Men
kan ligt begrypen, dat deeze op een geheel

andere manier te werk moeten gaan , dan die

deEyrondc Tonnetjes maaken, en haar arbeid

is daarom niet te minder Konftïg. Zy maaken

eerft twee Schulpswyze Dopjes van Zyde*

waar zy tufichen in zitten te fpinnen, die zy ver»

volgens aan elkander hechten, en daar mede

haar Schuitje , dat fomtyds zeer aartig van fi-

guur op de Eiken Bladen gevonden wordt*»

voltooijen.

Men vindt andere Tonnetjes , die meer of Langlet pi-

min naar de laatftgemelden gelyken ; by voor-
gc^*°**

beeld die van het St. Jans Kapelletje, waar

vzn de Rups het zyne aan een Steeltje Gras

maakt ; zynde zeer digt van Geweefzel , glad ,

half wit, half geel van .Kleur. Op een Vy-

geboom vondt Reaumür 'er, die volmaakt:

zweemden naar een Vingerhoed met een Defc*

zeltje als Fig. 8, vertoont, zynde een gedeel*

te der Oppervlakte van het Blad , daar toe , af-

gefneeden en opgerold. Anderen , van een zeer

vreemde figuur , werden door den Heer d e

Jus si eu ontdekt onder de- Seneblsden* die

L Dxix. XI. Stuk.
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V. van Mocha (*) waren gekomen. Zy vertoon-*

^XXiXe deo ziS * 8e'yk *n 9> als kleiDe Kardoesjes

,

Woofd- fchynende van het effende en witfte Papier ge-

STUK
- maakt te zyn, en ieder op een Steeltje ftaan-

9
' de, dat aan een Boomtakje gehecht was; zo

dat zy niet kwalyfc geleeken naar het Zaadhuisje

van zekere Plant. De zelfftandigheid was zeer

dik en ttyf , aan geene buiging of indrukking

onderhevig. Dezelvcn openende , vondt men

'er de afgelegde Huid in, waar uit men be*

floot, dat zy tot eene Rups behoorden; en

doorze in Water te weeken bleek, dat het fa-

menweefzel deezer Tonnetjes van Zyde was

,

onder welke egter eenige Stoffe, die naar Papier

geleek , fcheen gemengd te zyn.

van gemeng. Uit een dergelykc gemengde Stoffe , als van

ii.Zyde met Sceentjes of brokjes Kalk , fchync

een grootTonnetje te beflaan van myne Ver-

zameling , het welke van vooren als een

Dekzeltje heeft , dat door de Pop , by het uit-

komen, zal geopend zyn, en waar uitblykt,

hoe dik de Wanden zyn van dit Spinzel. Zie

hetzelve, in Fig. 10, van natuurlyke grootte.

De

(*) Mocha , dat R E A ü M U R Mok* fpelt , is een Zee-

haven en Handelplaats van Arabie, aan de Roode Zee, niet

ver van den ingmg of Stcaat van Bahelmandel. Men moet

dezelve wel onderfcheideti vin Mekk*, dat fommigen ook

Mokk* of Mecha noemen, en daar het Heiligdom der Maho-

r&ethaanen is • in 't midden van Arabie. Deeze Plaats heb ik

in
J

t voorgaande STUK,biadz* 150, alwaar
4
by njusflag Mocht

geijld is, bedoeld»
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De Heer deGeer geeft de befchryving van V.

een dergelyk Tonnetje, uit Zféc en Aarde xxxix*
beftaande, en nagenoeg even groot, het welk Hoofd-

geformeerd worde door een witte Rups, die
STÜK *

onder den Grond de Wortelen van de Hoppe

afknaagt. De Afbeelding daar van , in Fig. 1 1,

met de Pop daar in leggende 9 is van zyn Ed.

ontleend.

Verfcheide foorten van Rupfen weeten zig .

To™etjes
r 0 in de Aarde

niet alleen in Tonnetjes te verbergen , tot de verborgen.

Verandering , maar zy verbergen de Tonnetjes

zelf, zodanig dat men, fchoon dczelven dik-

wils vry groot zyn, die niet dan zeldzaam

vindt. Ik gaa nu van die Rupfen fpreeken,

welke, tegen den tyd der Verandering, in den

Grond kruipen. Dat zodanigen , die de Wor*

telen van de Salade en ander Moeskruid ee-

ten , of die zig op laage Planten , digt aan den

Grond , onthouden , en dus door het affnyden

of uitrukken van die Gewaffen vernield zouden

worden, dit deeden en doen, is zo verwon -

derlyk niet ; dan dat Rupfen , die zelf op de

Boomen gebooren zyn , en 'er al haar Leven heb*

ben doorgebragt , haare Tonnetjes vry diep in

de Aarde gaan maaken. Ondertuflchen is het

getal deezer Rupfen mooglyk grooter, dan der

genen , die zulks buiten de Aarde doen. Die

heeft in voorigen tyd, toen de Liefhebbers

van deeze Eigenfchap onkundig waren , 'er vee-

len bedroogen , wanneer zy Rupfen opvoedden

W de teeling van Kapellen. Daar zyn even.

I. Deel XI. Stuk. G wel
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V. wel eenigen, die, in vryheid zig bevindende,

XXXiX we* tot ^e Verandering in den Grond kruipen

;

Hoofd* maar die, in Doozen of Glazen opgevoed zyn*
stuk, ^gaï men geen ^arde jD gedaan heeft,

niettemin op de eene of andere wyze, 't zy

met of zonder Tonnetje, veranderen en tot

volmaaktheid komen.

Onder de Rupfen , naamelyk , die dus ia

den Grond kruipen , zyn 'er , die in 't ge-

heel geen Tonnetje maaken , zo dat de Pop

flegts, los en vry, in de Aarde legt. Op dee-

ze manier begraaft zig een gladde Rups van

de Zuuring, met zeftien Pooten , zynde vuil-

wit van Kleur , met eenige helderbruine Stree-

pen verfierd ; gelyk ook verfcheide anderen.

De meelten , egter, maaken Tonnetjes, die

alcemaal in het wezentlyke overeenkomen , dac

zy, naamelyk, als een klompje Aarde zigjver-

toonen ; doch , wanneer menze opent en van één

fcheurt of breekt, de blyken geeven van een

Konftig maakzel. Men bevindt, door de brok.

jes waar te neemen met een Vergrootglas , of

door zulk een Tonnetje in Water te weeken,

dat de korreltjes Zand of Aarde, met Zyde, w

of ten minfce met gefponnen Draaden, aan el-

kander zyn vaft gemaakt.

Hier door moet men bekennen , dat het een

geheel ander fannenftel is, dan fommigen zig

verbeeld hebben , die onderftelden , dat de

Rups, een Lymige Stöffe uitzweetende, zig

daar mede omrolde in de Aarde, cn dus een

over-
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overtrekzel kreeg. Maar , op die manier zou- v.

den immers de Tonnetjes niet grooter zyn, dan
^^xix

dat hec Lighaam van de Rups 'er door omvat Hoofd.'

werde; daar menze veel grooter vindt , gelyk sTua.

in 't byzonder blykt uit Fig. n. Het moet,

inderdaad, voor de Rups een vry zwaare ar.

beid zyn , de holligheid , die zy met haar Lig-

haam in de Aarde geboord heeft, zo aanmer-

kelyk te vergrooten , en, dewyl zy,, diep zyn-

de , den Grond geenzins kan opligten, moet

zulks door famendrukkinge gefchieden van de

Aarde , die tot dit Werk derhalve niet te hard

en droog , of ook niet te vogtig behoort te zyn.

Van de Rupfen, die niet dan tegen den tyd

der Verandering in den Grond kruipen , kan men

een groene gladde Rups der Brandenecelen toe

een Voorbeeld neemen. De meefte Spanrup-

fen , die maar tien Pooten in 't geheel hebben,

zyn van deezen aart. Men vindt, evenwel,

ook enkele Haairige of ruige Rupfen , die zulks

doen; waar onder die fraay getekende, met

een Vleezig heuveltje op de Rug, welke zig

meeft onthoudt op de Abrikooze en Pruime-

of ook op andere Vrugtboomen , en eene, wel-

ke de Haasf genoemd wordt, om dat zy zot u Uêvn

foei loopt; of de Wyngaard-Rups : hoewel zy

ruim zo veel fchynt te houden van het Balfem*

kruid (*), wanneer zy dat bekomen kan. Zy
is

(*) Coq des Jatdins, Coftps Hortend* „ Mentha Horten-

fis -CorymMfcra. C. B. Pin.

I. Deel. XI. Stuk, G 2
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V.

Afdeel,
XXXIX.
Hoofd-
stuk.

Tonneties
van Aarde
koven den
Grond ge-
maakt.

is over't Lyf bezet metKwaftjes of Bondeltjes

van rosHaair, dat vry lang is. De Poppen van

deeze zyn taamelyk klein , en van Kleur glim-

mend zwart.

Voorts moeten wy agt geeven op een foort

van Aarden Tonnetjes, die nog meer Vernuft

en behendigheid in de famenftelling fchynen

te vereifchen, dan de genen, waar vangefpro»

ken is. Sommige Rupfen maaken die buiten

den Grond , op de Bladen of tegen de Takken

aan : zo dat de Rups verpligt is geweeft , om
de Aarde om laag te gaan zoeken, verftrekken-

de dus voor Metzelaar en Opperman te gelyk.

Men vindt twee Rupfen op de Eiken , die dit

Vernuft bezitten. De Tonnetjes zyn van bui-

ten geheel glad; daar die gene, welke men in

de Aarde vindt, oneffen, ten minfte ruuwzyn

van Oppervlakte: het geen te zeldzaamer is,

alzo de Rups van binnen werkt. De Heer Re*

aümür nam zulks waar in een Rups der Ap-

pelboomen en fpreekt 'er van als volgt.

" De manier, op welke zy daar toe komt,

3, gelykt eenigermaatc naar die , welke wy

„ volgen , om zekere foort van Muuren te

„ maaken vau weeke Aarde, op Roofterwerk

van Hout en gevlochten Stroo. Na dat dee-

„ ze Rups, op een Blad, een lugtig Ton*

„ netje van Zyde gefponnen hadt , begaf zy

„ zig naar beneden , om Aarde te haaien,

welke zy, in verfcheide reizen, in hetTon-

„ netje bragt , to: dac zy, oogfchynlyk, daar

93 vm
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„ van een genoegzaamen Voorraad by één V.

hadt verzameld, tot haar Gebouw. Vervol- XXXIX*

„ gens maakte zy haar Tonnetje digt en floot Hoofd.

„ zig zelve als in een Gevangenis, waar zy STÜK *

3, niet uit zou komen , dan in de gedaante

„ van een Kapel , dat is , in een Staat van Vol-

,3 maaktheid. Zynam, alsdan, eenige Schop-

je jes Aarde , om zo te fpreeken , en , die week

„ gemaakt, of als beflagen hebbende , met zekere

3 , Vogtigheid uit haar Bek ; ging zy daar het

„ Zyden Roofterwerk of Gaas van haar Ton-

„ netje mede beftryken ; drukkende die Aarde

s, 'er ftyf tegen aan. Het weekfie dringt door

3, de openingen heen, en maakt, met dat Ly-

3, mig Vogt gemengd, door opdrooging eea

33 taamelyk gladde Oppervlakte

Daar zyn Tonnetjes van enkel Zyde, die nog veel Ton*

j , . v. i netjes by
een byzondere opmerking verdienen ; niet we- eikandet,

gens haare figuur of Kleur , maar om dat zy,

in tegenftelling van de anderen, die altemaal

op zig zelf beftaan , een Samenleeving uit-

maaken. Het zyn als de Gezellige Ruplen ten

opzigt van de Eenzaame ; en het zyn de eerft-

gemelden, wier Tonnetjes de Gezelligheid ver-

kiezen. Zy zyn als famengepakt of by één

gebonden, en maaken dikwils een foort van

Koek, die eenigermaate naar een Honigraat

zweemt: want men vindt fomtyds honderden

van deeze Tonnetjes zo netjes nevens elkan*

dei*

(*) Mem. Tom. /, a Part, png. 31 s O&atfo*

J A DEEL. XI. SïUK. G 3



IOfc Beschryving van

V, der gevoegd , als de Drukletters in een Vorm*

vvv
E
iv
Lt Somtyds hebbenze een algemeen bekleedzel;

Hoofd- fomtyds niet. Wat de reden van dit verfchil

stuk.
jn Tonnetjes zy; is, gelykerwys veele an-

dere Wegen der Natuur, ondoorgrondelyk.

De Rupfen van den Eikeboom , die men Pro-

ceffionariflen noemt, verftrekken tot een aan-

merkelyk Voorbeeld van zulke Koeken van

Tonnetjes, die zy fomtyds wel twee of drie

boven elkander maaken, zo dat het naar een

Wespen -Neft gelykt. Maar in het onderzoe-

ken , affcheuren en behandelen van deeze Koe-

ken, ontdekte de Heer Reaümur eene Ei-

gerfchap , die nog vreemder is , dan eene der

voorgemeïden. Hy kreeg, kort daarna , een

lterke Jeuking aan zyne Handen , en tuflehen de

Vingeren niet alleen , maar zelfs in 't Aange-

zigt, zodanig dat zyn ééne Oog geheel rood

en vuurig ontdoken was , ca verloep van ee-

nige Uuren. Zelfs kreegen eenige Dames, die

mede op de wandeling waren geweefK toen

men die Koeken van Tonnetjes behandelde

,

den Hals met Puiften , en fchoon hy naderhand,

voorzigtiger zynde, de Koeken met zyn Rot-

ting van de Bcomen affloeg, zonder die aan

te raaken, jeukten niettemin zyne Handen,

wel twee Dagen lang.

jeukt en Deeze Jeukt moet , buiten twyfel , door

door Haak- zeer fyne deeltjes, in de Lugt vliegende, en

Bupfea! va° deeze Tonnetjes afkcmflig, veroorzaakt

worden. Gemelde Heer 9 zodanige Koeken

met
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met zyn Rotting van de Boomen flaande, op V.

plaatfen in het Bofch , daar de Zon helder xxxtx.
fcheen , zag de Lugt aldaar vervuld met Hoofd,

een ontelbaare menigte van Stofjes, veel groo-
STlT|t'

ter en talryker, dan die men ziet in de Licht-

ftraalen , welke in een Donkere Kamer fchie-

ten. Dit waren, zo hy waarfchynlyk (telt,

kleine Haairties of brokfas van het Haair der

Rupfen , het welk zy in de famenftelling der

Tonnetjes gebruikt hebben , zyndc door den tyd

broofch geworden : want , hoe ouder de Nes-

ten zyn , na dat de Kapellen 'er uit zyn geko-

men ., hoe gevaarlyker zy zyn om te behandelen.

Evenwel zullen het geen brokjes zyn van het

grove Haair, maar van het fyne, dat niet dan

met een Vergrootglas of Mikroskoop te ont-

dekken is ,op de Huid deezer Rupfen, die,

door enkele wryving aan onze Huid, dergely»

ke Ontfteeking of Jeukt verwekt. Zekere Ge-

zellige Rupfen , van den Pynboom , fchieten

zelfs, op een zigtbaare wyze , Haairagtige

deeltjes door zekere Stippen uit , die zy op de

Rug hebben ; waar door een foort van Damp-

kring om haar heen gemaakt wordt , die , zon-

der dat men haare Neften aanraakt of behan-

delt , door enkele befchouwing van naby , der»

gelyke Jeuking verwekt (*) Men kan dezel*

ve niet beter, dan by de uitwerking van het

aan-

(*) REAUMUR, Mem. Tom, U. i. Part. pag, 250,

®&avo.

h Deel, XI, Stuk, G^4
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V. aanmaken der Brandenetelen , of van de prik-

XXXIX* keIins dier k!eine > fyne Haairtjes, welke 'er

Hoor>D- aan de Scheeden of Peulen der zogenaamde
stuk. Weftiodifche Jeukboonrjes zitten , of van de

Pluim-AIuin, vergelyken.

De Tonnet. Eene algemeene Aanmerking , die van belang

nTefa^oo? is » va ' c 'cr te maaJcen over de Tonnetjes der

tor oefcimt- Rupfen. Eenïge Autheuren , die meer cjrifc
ting der * °
Poppen. had Jen , dan een naauwkeurig onderzoek van

het Gefchnpene kan gedoogen , hebben de

voorborgen van de Natuur in het befchikken

van zulk een huisvefting voorde Poppen, op-

gehemeld. Zypordeelden , dat die zwakke Vaat-

jes daar door niet alleen een bewaarmiddel voor

uitwendig leed, maar ook een befchuttingkreegen

voor de Winterkoude , Vorfi en andere Onge-

makken van het Weer. Doch, indien dit het

Oogmerk van den Schepper ware geweeft , zou

zyne Almogende Hand, immers, den Zyde-

Worm, die maar twintig Dagen, en wel in 'c

beft van de Zomer, een Popje blyft, zulke

fterke dig:e Tonnetjes niet hebben doen fpin.

rien: terwyl een menigte Poppen van andere

Rupfen den Winter doorbrengt in zeer dunne

Tonnetjes of lugtige Spinzels
, ja zelfs zonder

iets dat 'er naar gelykt; en de Poppen van vee»

le Dagkapellen het koude Saizoen verduuren

,

terwyl zy in de open Lugt hangen onder aan

een Afdak of Geut van een Gebouw. Hieruit

zou men haift mogen opmaaken, dat de Nat-

tigheid voor de Verandering der Poppen fcha-

de.
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delyker zy dan de Vorft : dcch dan komen V.

wederom die Poppen , welke bloot in de Aar- xxXlxT
de leggen , in aanmerking : hoewel men daar Hoofd*

omtrent ook niet weet, hoe veelen van ds. $TÜK»

zeiven wel door een te grooce Nattigheid van

het Saizoen , of door een te diep gaande Vorft ,

komen te Iheuvelen.

Het is wel een algemeene Regel , dat de

Rupfen, die Tonnetjes maaken , aldaar, maar

weinige Dagen na dat hetzelve voltooid is, in

eene Pop veranderen; dochdeeze Kegel heefc

zyne uitzonderingen. Men vindt Rupfen, die,

na dat zy haar Tonnetje of Spinzel hebben ge-

maakt , daar in agt of negen Maanden blyven,

voor dat zy overgaan in den Staat van Pop.

Zo wy ons over het lange verblyf van fommi-

ge Poppen in die Staat verwonderen mogen

;

met meer reden moeten wy verbaasd ftaan,

dat een Infekt, 't welk Tanden heeft en alle

Werktuigen tot de Spysverceering , die aan het-

zelve ook niet ontbreekt, zig vrywillig gaat

opfluiten om een gedeelte van den Herfft , den

Winter en het geheele Voorjaar, te vaften.

De tuffchemyd van de Verandering der Depop

Rups in een Pop , tot die van de Pop in een <^kmm
Kapel, is ook zeer verfchillende. Sommige

Poppen veranderen reeds in tien, vyftien of

twintig Dagen ; anderen niet dan na verloop

van verfcheide Maanden of zelfs byna van een

geheel Jaar. Dit verfchil zou men kunnen toe*

fchryven aan een byzondere Ëigenfchap deezer

I, Deel. XI. Stuk^ G J In*

die Staat,
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V. Infekten: want men weet, dat de duuring van

XXxtx ^et ^eveD 9 ^e vaD wasdom en völwaffen-

Hooed" heid, in verfcheiderley Dieren
, grootelyks ver.

5TÜK
fchilt; maar dat de Poppen van een zelfde

Soort van Rupfen, naar dat zy vroeger of laa.

ter tot dien Staat gekomen zyn , een duuring

hebben van eenige Dagen of van ettelyke Maan.

den , eer zy in den Staat van Kapel overgaan

;

ichynt een Wondcrfpreuk te zyn: hoewel het

de Ondervinding beveiligt.

De fchoone Venkel- Rups , by voorbeeld , die

de Koninginne Pagie uitlevert , tegen 't end van

Auguftus of in 't begin van September veran.

derende , zo blyft haar Pop de Winter over*

en het duurt negen of tien Maanden, eer zy

een Kapel wordt ; daar die zelfde Rups , in de

Maand July veranderende , niet meer dan der-

tien Dagen een Pop blyft. Men begrypt lig.

telyk, hoe zeer het Leven van eenige Infek*

ten hier door verlangd of verkort worde : want

een zelfde Tnfekt in de Maand July uit het Ey
gekomen in de Geftalte van Rups, fterft niet

onder de Gedaante van een Kapel dan in de

Maand Juny van \ volgende Jaar : terwyl , het

gene in de Mey«maand ter wereld is gebragt

,

reeds in de Geftalte van Kapel vergaat in July

van het zelfde Jaar. Dus leeft een Rups , die

een Maand of twee laater gebooren is dan een

andere van die zelfde Soort , elf Maanden en

daar boven ; daar die andere , enkel wegens het

Saizoen , niet meer dan twee of drie Maanden

m
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in 't Leven bïyfc. Een groot getal Maskers, V.

zo van Dag- als Nagtkapellen , zouden ons

Voorbeelden van dien aarc kunnen opleveren, Hoopd-

Men ziet klaar, dat in 't eeriïe Geval een sTUiC#

vertraaging plaats heeft van de werkingen, die

het Infekt tot den Staat van Volmaaktheid bren-

gen , en eene bevordering of voortzetting daar

van in het laatfte, Even als men , in een on.

gunfëig Saizcen , de Druiven dikvvils , hier te

Lande , niet ryp ziet worden , en in tegendeel

de Tafelen, in 't vroege Voorjaar reeds, ziet

praaien met Aardbcfiën, Perfiken en andere

uitgebroeide Zomervrugten , of de Schoorfteenen

en Kamers met Bloemen in 't midden van de

Winter : zo wordt hier door de Natuur zelve

het Tydperk van der Rupfen of Kapellen Lem

ven verlangd of ingekort ; het Sterf-Uur uitge«

field of vervroegd

!

De Heer Reaumür deeze overeenkomfi: Haar uir-

tuffchen de Dieren en Plantgewaflen, die VOOr vervroegd

hem door niemand nog waargenomen was, o-

vcrwcegende, bedagt, dat het niet kon zyn

wegens gebrek van Voedzel, dat de Poppen

dus lang in die Staat bleeven; maar dat het

moeft zyn door een gebrek van die werking

,

welke tot de volmaaking van de Kapel, in de-

zeiven, vereifcht wordt. Hy hadt bevonden,

dat zekere Poppen , gereed zynde om de Ka-

pel te laaten uitkomen, lfgter waren, dan zy

in 'c eerft waren geweeft. Ook was de Uit-

waafeming van eenig Vogt uit dezelven, in

1. Deel. XI. Stuk. Pop«

worden
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V. Poppen welken hy binnen een Glazen Buis

"xXX^X 8ej[*00ten hac1c > zig^baarlyk door hem ontdekt.

Hoofd- Dus oordeelde hy, dat in 't Geval, wanneer
stuk. je Verandering derzelven in Kapellen vertraagd

werdt , een minder Graad van Uitwaafeming

moeft hebben plaats gehad , en in tegendeel

miflchien een fterkere, by 't vervroegen van

die Verandering. Op dit grondbeginzel beflooe

hy, dat men, door Konft, de Uitkoming der

Kapellen zou kunnen vervroegen of laater maa-

ken, en zelfs het Leven van allelnfekten, die

in Poppen of Nimfen veranderen , welke geen

Voedzel behoeven te gebruiken ; gelyk dat der

Torren en der Muggen , Vliegen en Wespen,

verkorten of uitrekken: even gelyk dit zelf.

de, zo lang reeds, omtrent de Plantgewaffen

is werkftellig gemaakt : neem eens het uitbroei*

jen van de Slaa en andere Moeskruiden.

door broei- Deeze onvermoeide Waarneemer bevondtj.

SJ^^f dat even 't zelfde plaats had in de Infekten.

Een menigte Poppen, die, volgens 'tgewoone

beloop , verfcheide Maanden in die Staat hadden

moeten blyven, door hem, in January 1734,

gebragt zynde in de Winterhuizen van den zo-

genaamden 's Konings Tuin , te Parys , kwa-

men fommigen in tien of twaalf Dagen , fom-

migen in drie en eenigen in zes Weeken uit.

Men hadt 'er , onder deeze laatften , die niet voor

Auguftus of September van dat Jaar in Kapellen

zouden veranderd zyn , wanneer zy aan de o-

pen Lugt bloot gefield of in de Aarde begra-

ven
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ven gebleeven waren. Middelerwyl moet men V.

niet denken , dat deeze verhaafting eenig na- XXXKC*
deel had toegebragt aan de volkomenheid der Hoofd»

Kapellen : zy waren zo fchoon en vlug als an-
STÜK*

ders : de Wyfjes leiden Eijeren op de gewoo-

ne manier. Den 21 November wederom Pop-

pen daar in doende brengen , kreeg by in 't

voorde van December reeds Kapellen , die niec

dan in Mey moeften te voorfchyn komen. Dus

zou men gemakkelyk in één Jaar twee Teelten

kunnen hebben van alle Kapellen; mids dat

men de Rupfen , door het zelfde middel , haar

gewoone Voedzel op zyn tyd bezorgde.

De Heer Rkaumur erkent, dat dit Ge-

heim tegenwoordig niet zeer voordeelig fchync

te zyn: doch wie weet, vraagt hy, of het niet

t'eeniger tyd nuttig zou kunnen worden ? In*

dien men eens een nieuwe Soort van Rupfen

„ kwam te ontdekken , die zo veel Zyde ga»

„ ven als de Zydewormen ; die gemakkelyker

„ waren op te voeden , doch waar van men

„ maar ééne Teeling 's Jaars hadt ; fchoon die

„ leefde van Bladen welke men het geheele

5> Jaar door kon vinden : dan zou men zig van

„ dit Middel bedienen, om haare Teelingen

te vermenigvuldigen." Ik voeg 'er by , dat

de Liefhebbers dus haare Kabinetten fpoedi-

ger van Kapellen kunnen voorzien : dewyl even

hetzelfde in Stoofjes of op warme plaatfen der

Vertrekken gefchieden kan: en zou het niet,

I. Veel, XL StüK.
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V. daar men thans de Eijeren van aUerley Gevo-

XXX'X*
gelce duS uitbroeit*

Hoofd- In allen gevalle moet deeze Uitvinding de
stuk.

ju fl. £ev Liefhebberen , al ware hec om de aar-

cen
P
Hen

d
2t-

ugheid alleen, opwekken, om deezenHeerde
gebroed. Proefneemingen na te doen, wanneer hy ver-

haalt, hoe dat hy de Poppen door een Hen

heeft doen uitbroeden. Hy deedt Eijeren maa-

ken van Glas, en dus regte Philofoophifchc

Eijeren, hoewel die naam aan anderen is toe-

ge-eigend. Plet Ey was van grootte als die

der Kalkoenen , en , na dat hy agt Poppen aan

deszelfs Wanden hadt vaft gelymd , Hopte hy

de opening met een Kurk, die egter niet digt

floot. Dit , by andere Eijeren , onder een

Hen gelegd zynde , die daar op reeds eenige

Dagen gezeten hadc , werdt wel dra met Waa-

fem vervuld: zo dat hy genoodzaakt was hec

Vogt een weinig te laaten uitdampen , door het

uithaalen van de Kurk: <t welk maar weinige

Minuuten tyds vereifehte. In 't vervolg was

hy daar mede niet belemmerd: zynde de groot-

fte Uitwaafeming in een Etmaal voleindigd. Vier

Dagen flegts verliepen 'er , of hy hadt reeds

een Kapel uit : den volgenden morgen vondt

hy vier andere Kapellen in hetEy; één's daags

daar aan , en twee kwamen niet te regt. Die

in hec Suikerglas gebleeven waren , veran-

derden niet voor den veertienden Dag: zodac

het uitkomen der Kapellen hier door tot een

der-
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derde van den gewoonen tyd was vervroegd : v.

Hoe veel zou dan het Uitkomen niet wel ver-
^^xix

vroegd kunnen worden van zulke Poppen , die Hoofd-

Anders Weeken en Maanden in die Staat blyven? stuk.

Doch onze Waarneemer verbeeldde zig , dat

de Warmte van een broedende Hen te fterk

ware voor eenige Poppen , inzonderheid die

van Muggen en dergelyken, met welken het

zyn Ed/niet gelukt was.

Om nu te onderzoeken , of men op derge- Haar uitke.

lyke manier ook het Leven der Infekten ver- ^g^cta
langen en de Voortteeling uitftellen kon : het Koude-

welk , in den eerften opflag ,• een wenfchelyker

zaak fcheeu te zyn : kwam aanftonds het tegen-

ftrydige in aanmerking. Men moeft de Koude

te baat neemen , en houden de Poppen in een

geduurig Winter- Saizoen. Reaumür plaat*

fte , ten dien einde , eenige Suikerglazen met

Poppen, die met Kurk waren toegeftopt, in

een Kelder. Drie der fchoone Rupfen van de

Wolfsmelk ondergingen dus de Proefneeming»

Zy waren in 't midden van Auguftus des Jaars

1733 in Poppen veranderd : en de Kapellen

moeften 'er, volgens 't gewoone beloop, niet

laater uitkomen dan in 't begin van July 1734;

dat is omtrent een Jaar na dat de Rups was

geboren. In January 1734 hadt hy ze 'er in

gebragt, en bevondt de Poppen , den 15 No-
vember nog in de zelfde Staat. Toen haalde

hy ze uit de Glazen , om te zien of zy nog

wel leefden , en daar was geen gebrek aan : zy

I. Deel. XI. Stuk* be-
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V* bewoogen haar agterfte , op de Hand, zeer

XXxTy
* Vervolgens daar weder in gezet , bevon-

Hoofd.' den zy zig in Augufïus 1735 nog onveran-
STÜK

- derd (*).

„ Zie daar dan ('t zyn zyne Woorden ,) het

„ Leven der Infckten een Jaar verlangd ofeens

5 , zo lang gemaakt, dan het anders zou ge-

„ weeft zyn : maar hoe veel zou haar Leven

„ nog wel daar boven verlangd kunnen wor-

„ den? Dit zal het vervolg der Proefneemin-

„ gen ons leeren. Alles fchynt, niettemin,

,, famen te loopen, om ons te doen denken,

„ dat haar Leven nog verfcheide Jaarcn meer

„ kan uitgerekt worden , en mooglyk meer

„ Jaaren, dan wy zouden durven onderftel-

„ len"

!

Men hadt cog alle voordeden niet in agt

genomen tot deeze Proefneeming. De Poppen

hadden te lang het zagte Klimaat genooten.

Men konze gebragt hebben in een Yskelder,

alwaar de trap van Koude niet alleen grooter

maar ook geftadiger was. Ook hadden zy een

muffe

(*} Deeze Poppen waren derhalve twee Winters overgeblee-

ven: doch men heeft hier in Holland bevonden, dat foinrni-

ge Poppen , van de genen die gewoonlyk in de Aarde een Win-

ter oveiblyveu, natuurlyk niet a
1 leen twee, maar zelfs drie

Winters overgebleeven , en dan eindclyk
, op den gewoonen

tyd des Jaars , in volmaakte Kapellen veranderd zyn, zonder

dat men eenig middel daar toe gebruikt hadt : zynde andere

Poppen van de zelfde Teelt, in 't zelfde Saizoen en de zelfde

bewaarplaats , na den eerften , anderen na den tweeden

Winter uitgekomen.
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muffe Reuk aangenomen; doordien het Suiker- V.

glas te dlgt was coegeftopt geweeft, dat een XXXIX*
weinigje gerneenfehap moet behouden met de Hoofd-

Buiten-Lugt. Die gaf hem aanleiding toe nieu-
STÜK#

we Proefneerniogen.

Den 12 Juny (zegt zyn Ed.) heb ik in de

„ Kelder Poppen doen brengen , die den zelf-

„ den Dag eerft de Huid van Rupfen hadden

„ afgelegd. Deeze Poppen waren van de zelf-

„ de Soort als die ik door een Hen had laaten

„ uitbroeden, waar onder fommigeo in vier,

„ anderen in vyf Dagen uitgekomen waren,

„ en veranderd in Dag-Kapellen. Om kort te

„ gaan , het waren van de genen , die in de o-

pen Lugt, en in het gewoone Saizoen , maar

veertien Dagen blyven in de Staat van Pop.

„ Die in de Kelder geplaatft waren , zyn Pop.

penj gebleeven tot in 't begin van Auguftus.

Kapellen , derhalve , die onder de Hen maar

„ vier of vyf Dagen in haar bekleedzel van

de Pop bleeven ; die in de open Lugt , op

„ 't meeft, veertien Dagen daar in gebleeven

59 zouden zyn; hielden het in de Kelder byna

„ twee Maanden uit, en wie weet hoe veel

„ langer cog zy het uitgehouden zouden heb*

ben , indien zy in een kouder Lugt , gelyk

in die van een Yskelder, hadden geplaatft ge-

„ weeft/'

Na dat Reaumür verder, als in 't voor- Het verlag

bygaan , overwoogen heeft , door welke manier, fetlndej

die van verhoging of verkorting des Leeftyds,
^hctykT

6^

ic dlel. xi. STüjÈt; H de
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V. de Infekten het meeflc bevoordeeld zouden

XXXIX*
worcJen

>
en Z1S a{s het l^acfte meeft begunfti-

HooPD- gende verklaard hadt: gaat zyn E J. dus voort.

stuk. ^ Niettegenstaande al wat 'er in deeze beden-

„ kingen waar kan zyn , zouden wy gaarne

5 ,
wenfchen het Geheim te hebben, om het

„ Leven der Menfchen zo wel te kunnen ver-

„ langen of uitrekken, als dat der Kapellen.

5 ,
Die zulk een Geheim bezat, was zekerlyk

meefler van de Schatten der gehcele We-

„ reld ! Zou men niet mogen denken , dat de

„ nafpooring van hetzelve tot de Herfenfchim-

men te betrekken ware? Ten minde zal het

blyken; dat al het gene gezegd is van het

Tydperk , welk de Natuur voor het Leven

„ van ieder Dier gefteld heeft ; van dien nood-

„ lottigen Eindpaal, welken men niet paffee-

ren kan ; al te los en al te algemeen gèop-

„ perd zy: dewyl thans is beweezen, dat het

3 ,
Leven van eenig Dier, of van eenig Infekt,

„ niet bepaald was tot eenige Maanden of eea

„ Jaar tyds , dan , tot dat men het Middel uït-

„ gevonden heeft, om dien Eindpaal twee,

„ drie , en meer Jaaren voor uit te zetten.

Eindelyk, na dat het wel klaar en duidelyk

is beweezen, dat een Rups Jaaren lang in

haar Eytje kan blyven, zonder daar in te

„ groeijen en zonder daar in te vergaan; moet

„ het geenszins onmooglyk voorkomen, datzy

'er Eeuwen lang , en verfcheide Eeuwen

„ agtereen, in blyve; en het gene wy gezien

9y heb-
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5, hebben mooglyk te zyn ren opzigt van de V.

35 Infekten , moet even 'c zelfde fchynen ia
xx^JX*

3 , de grooter Dieren," Hoofd/

t
Wy hebben gezien f, hoe de Heer Re au- stuk-

u a R een Midde! had uitgevonden, om de Ei- met^cmis^

jcren van *t Gevogelte lang verfch en goed ce^^/^
houden, door het uitkomen der Pullen op ge-

' lyke manier te vertraagen ; en dit niet alleen

'eenige Maanden, maar zelfs een geheel Jaar.

Het Middel beftondt in dezelven te beftryken

.met een Vernis en ze dan neer te zetten en te

houden op een koele plaats. Dit zelfde Mid-

del , dat hem voorkivam miflehien tot verlan-

ging van het Leven der Menfchen te kunnen

dienen; als wordende weezentlyk van de Hot-

tentetten en Amerikaanfche Wilden gebruikt*

om zig tegen de Ongemakken van het Weer

te beveiligen ; is door hem ook op de Poppen

in 'c werk gefteid. Hy beftreek de Poppen

met eene cplofling van Gom -Lak in Wyngecfï,

verrnydende wel zorgvuldig de Stippen, als die

haar tot de Ademhaaling, onontbeerlyk, noo-

dig zyn. Uit zodanige Poppen , die voor 'c

overige op de gewoone plaatfen gehouden wer-

den, zyn de Kapellen eenige Weeken laater

uitgekomen , dan uit Poppen van de zelfde Soort,

die niet met Vercis beftreefcen waren. De ei-

gentlyke werking van dit Middel beftaat in het

beletten van de overtollige Uitwaafeming der

Vogten.

2. Deel. XI. Stuk. H 2 XL. HOOFD»



iiö BeschrVving van

Afdeel.

HÏ0
L
FD. XL. HOOFDSTUK.

STUK.

Befcbryving van de Eigenfchappen der Kapel,

len in 'c algemeen, en haare verfcbillendbt*

den; als ook de uit- en inwendige Deelen en die

der Voorttceling in 't byzonder, meejl volgens

de nieuwe Waarneemingen van den Heer de
Geer, inzonderheid ten opzigt van de Lugt-

gaatjes of Stippen , door hem ontdekt. Voorts

de onderfcheiding en Verdeeling der Kapellen,

volgens Reaümür, Roesel eo Lin-

*f /EUS.

T Toe dat de laatfte Verandering der Infekten

van dezen Rang ,dat is die der Poppen in

Kapellen, gefchiedc , heb ik te vooren reeds

* zie h ix. befchreeven *. Wy zullen dan nog! maar agt
S T U K.

biadz. geeven op de Eigenfchappen der Kapellen in 'c al-

gemeen , voor dat ik overgaa tot de befchou-

wing van derzeiver menigvuldige Soorten in 't

byzonder.

Naam. Men plagt, weleer 5 deeze Infekten in 't Ne-

derduitfch Vlinders ofUilen te noemen ; paffende

de eerfte benaaming toe op de Dag- de ande-

re op de Nagtkapellen, gelyk fommigen nog

heden doen Q). Zy werden evenwel , al,van ouds»

Ca

(f) Zie'' aangaande de benaaming van Vlinders het Werk

vanSEPp
j

aangaande die van Vilen het Vierde Deel van
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Capellekcns geheten , volgens Aldrovandos, V.

of Botervliegen, en in Vlaanderen Boterfcbyte; ~

x£
gelyk de Engelfchen 'er, vry algemeen, den Hoofd-

naam aan geeven van Butterfiies> hoewel fom- STÜK *

migen ze ook Souls dat is Ziekjes noemen , mis-

fchien van t* Griekfch woord ^v^of T^N dac

de gemeende benaaming deezer Infekten was.

Mooglyk heefc men die van haar fnel vliegen

of van de Verandering uit een loggen kruipen-

de, in een vluggen Staat , afgeleid. De oorfprong

van den Latynfcften naam ,Papüio >is duifter; maar

de Italiaanen en Franschen hebben dien , met wei-

nig verandering , nagevolgd, noemende de eer-

ften het Mannetje Parpaglione > het Wyfje Par-

paglia ; de laatflen die beiden Papillens , de Spaan-

fchen Maripofa , de Polakken Moxü , de Hon-

gaaren LonoldeL De Duitfchers geeven 'er fom.

tyds den naam van Zweyfalter en Molken-tel-

ler , (omwylen dien van Pfeiffholter en ook van

Sommervogelin of Zomervogekjes aan ; gelyle

fommigen haar ook in Tag , Abenden Nachtvo*

gel onderfcheiden, waar onder dan eenigen zyn

die zy Scbaben, dat is Motten of Mot-Uiltjes >

noemen, 't Woord Scbmetterling wordt , by hun

,

ook wel gebruikt. Ik geef 'er mee de meefte

Liefhebbers in ons Nederland , in 't algemeen *

den naam aan van Kapellen*

Welke Infekten wy hier op 't Oog hebben , schoon*

is iedereen , ten minfte gedeeltelyk , bekend. De
hciti"

Kinderen vermaaken zig dikwils met de Kapel-

len, die hun in de Zomertyd voorkomen, na

k DEEJLt xi, stuk% ' H 5 tc
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V. teloopen en te vangen : want, behalve dat cc-

AT
\L

L
' n^en verrü '< 'v

'
e'y k fcfWPfl zY n > bèeft hetMenfch-

Hoofd- dom, in 't algemeen, van haar dien afkeer niet,

stuk. a ;s van de Rupfep : hoewel daar onder ook vce-

len, wegens haare fierlykheid , wel dubbeld be-

fchouwens waardig en ver vaoaffchuwelyk zyn.

De Geltake der Kapellen , inzonderheid der

Ooft. en Weftindifche , die wy kennen, heeft

een byzondere en onvergelykelykeSchoonbeid

,

wegens de ichikking en laifter der Kleuren , die ia

fommigen den fterkften Gcud-enZilverglans tar-

ten,of het Oog doen fchemeren, wegens den fchit-

terende Gloed van Hemelsblaauw , Geel , Rood ,

Purper , Roozekleur of Groen ,fommigeo met een

Weerfchyn , die onverbeelde! yk is ; anderen

met een mengeling zelfs van gemeene Kleu-

ren, die zeer fraay ftaat. Ik wil nu niet in 'cby-

zonder fpreeken , van de genen die op een

donkeren of flaauwen Grond zeer fierlyk ge-

oogd en als gevenfterd zyn , gelyk de Paauw-

Oogen , Alias, en die welke men Spiegeldraa*

gers noemt, ncch ook van veele anderen.

Verfchil
*n ^ a ' ieS

*
S ' C zon^er^DS» ^at men

* gelyk

der Rupfen de Heer Reaümur reeds opgemerkt heeft,

ten dfen op-geene overeenkomt, byna, vindt, tuflehen de

fchuonheid der Rupfen en Kapellen. Het is be-

kend, dat zeer leelyke, bruine, graauwe, zwar-

te Rupfen, dikwils Kapellen uitleveren die heer-

lyk gekleurd zyn : terwyl de Kapellen van fier-

lyk getekende Rupfen niets fraay s vertoonen.

Wat bevalligs is 'er , by voorbeeld , in die ruige-

Bcer-
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Beer-Rups , dat de fchoonheid van haare Kapel v.

zou evenaaren , en hoe weinig beantwoordt de ^^FEU
gemeene Kleur der Witjes die van haare Rup. Hoofd-

fen op de Kool aazende (f). Men vindt even- STUK *

wel fchoon getekende Rupfen die zeer fierlyke

Kapellen voortbrengen; gelykde Venkel-Rups,

die van de Wolfsmelk , de Ligufter , Jasmyn en

Oleander. Ook zyn 'er eenige weinige Kapel,

len , die nagenoeg de zelfde Kleuren hebben als

haare Rupfen. De Aalbeffen Rups, die onder

de Spanrupfen behoort , en het Lyf witagtig ,met

zwarteVlakjes zeer fraay gefpikke!d,aan de enden

en op zyde hoog geel getekend heeft , levert

immers het bekende Aalbeiïen.Kapelletje uit 5

dat van dergclyke Tekening is. Zo onthouden

zig op de Eiken ook Rupfen , die zeer fraaye

Schuitfwyze Tonnetjes maaken
, groen zynde en

geel geftrecpt;en het Nagtkapelletje , daar uit

voortkomende , heefc een dergelyke Kleur.

De oirzaak van die Kleuren, evenwel is in HetMeeï-

de Rupfen geheel iets anders dan in de Ka- dffwfelca
pellen. In de eerftgemelden fchynt het een

Vernis te zyn , waar mede de Huid gekleurd

is, ten minlte lydt het niets door het aanraaken
;

daar al die Schoonheid der Kapellen door enkel

aantaften of behandelen , hoe zagt en voorzigtig

ook gefchiedende , in veelen geheel verdwynt.

De

(fjZo dat het geheel mis Is , t' geen Aldrovandusvsh
de Kapellen in 't algemeen zzg;f?rvantqueipfi colorem Eruca.»

rum e qutbus ortumfuum duxér& De ïnfectis Lib. II. Cap. U
I. Deel. XI, Stuk, fj ^
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V. De Meelagtige Stofjes , die aan de Vingers
Afdeel.

y,\eoven % wanneer men de Kapellen gevat hcefc

,

Hoofd- ja die zy veelal door de fchuuriüg en wryving

stuk. jer Wieken tegen eikanderen of tegen iets an-

ders kwyt raaken, met het Mikroskoop onder-

zoekende , heeft men ontdekt de oirzaak te zyn

van die Kleuren ; zo wel van de beftendige als

van de veranderende in de Weerfchyn-Kapellen.

VeeleAutheuren hebben 'er den naam van Pluimp-

jes aan gegeven, om dat zy zig als met een (leekje

vertoonen , doch Reaumüii noemtze Schub*

t EcaiiUs betjes f. Geen van beide die Becaamingen is

volkomen eigenden mooglyk zou die van Pluis~

jes meer met de algemeene Vertooning ov7er-

eenkomftig zyn,

gelykt naar i0 de Klafie der Infekten heeft Linn^eus,
Dons ,

uit aanmerkinge van deeze Pluisjes , aan die tot

deezen Rang behooren , derhalve , ook in 'c

Latyn den naam gegeven van Lepidoptera ,,dat is

Schubvleugelige ; doch om de gemelde rede-

nen , en niet tot het uiterfte willende over-

gaan 3 van ze Stofvleugelige te noemen ; dewyi

het eigentlyk geen Stof is, dat de Wieken der

Kapellen bedekt: gebruik ik de benaaming van

Dons vleug elige Infekten , voor die van

, deezen Rangt;dewyl zy de Wieken met Meel'
Zie uet ix«

11**15
Schubbetjes gedekt hebben, die zig, op 't

Oog, als Dons vertoonen. Door Dons, weet

men > worden de Kleine Pluimpjes van Zwaanen

en ander Pluimgediert verdaan ; naar welken

deeze Pluisjes 9 met het bloote Oog of door

Biet
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niet zeer fterke Vergrooting befchouwd zynde , V.

wel wat , en immers meer dan naar Schubben Af^el *

of naar Scof gelyken,
, Hoofd-

Het gaat, hier mede, als met de meefle STÜK#

Werken der Natuur; zodanig, dat menze niet e :

g^h

yl
!

s

ligt tot eene byzonder uitdrukking kan bepaa-

^

h^^^
len. Welkeen oneindige verfcheidenheid vindt ?Jes

men niet in de Viflchen : hoe groot een ver-

fchil , (om by de Infekten te blyven,) in die

Werktuigen , welke in 't algemeen den naarn

van Sprieten voeren ? Daar is , in de gedaan-

te van deeze Pluisjes, een zo aanmerkelyk ver-

fchil , dat Reaümur zelf, dieze akemaal

Schubbetjes noemt , bekennen moeft, dat men

aan cenigen becer den naam zou geeven van

Haairtjes, ten minfle aan die, welke lang,

dun en tevens fmal zynde, het end niet plat,

maar in twee of drie Haairtjes uitloopende , en

als gefpleeten hebben ; waar van hy, onder an-

deren, eenigen in Plaat vertoont (*}, En, de-

wyl de allerbreedilen zelf een klein Steeltje

hebben , dat aan de Schubben der Viflchen of

van andere Dieren , in 't algemeen , ontbreekt,

zo fchynt de benaaming van Pluimpjes, hoe

Schubagtig fommigen , voor 't overige , zig

vertoonen, eigener dan die van Schubbetjes te

zyn ; waar in ik de gedagten van den Heer d e

Geeu

(*) Mem. des In/ TOM. I. i. Part. PL, VII. JF& 33 j

34» 35.

I. DEEL. XI. STUK. II 5
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V. Geer met de mynen byna ovcreenkomftig

A™£EL
- vind(*>

Hoofd- Door eene naauwkeurige befchouwing met
stuk. het Mikroskoop , waar van veele Autheuren

ühuhmól
er '*mn werk gemaakt hebben, komen de meeften

vanfigimc voor a j s dunne Plaatjes , fommigen byna zo
en groatte. J P J

fllxxxvi breed als lang, aan 't breedfte end, veelal,

%• »• Tandswyze ingefneeden, en ibmtyds ook rond;

aan 't anderen end of fmal en puntig uitloo.

pende, of met een Steeltje als gezegd is, dat

eenigermaate voortloopt in het Plaatje , even

als in de Pluimen. Veelen van deeze Schub*

betjes gelyken, in
5

t ruuwe, naar de Afbeel-

ding van een Tulp ,
eenigen naar Paletten van

het Kinderfpel. Men vindt 'er, die tot zeven

cn agt, ja tien, twaalf en meer Tanden of in-

foydingen hebben , tegenover het Steekje of

Puntje , waar mede zy in de Wiek worden in-

geplant. Eenigen vertoonen zig als driehoekige

Plaatjes , waar van het breedfte end jftle de ge-

melde verfcheidenheden heeft. Sommigen zyn,

over de geheele langte , gegroefd , doch in de

meeften loopt een Naad, die als een verlan-

ging van het Steeltje is, door 't midden van

ieder Schubbetje ten einde uit. Ook verfchil-

len zy in grootte ongemeen , niet alleen inde

zelfde, maar inzonderheid in verfchillende Ka-

pellen; gelykuit Hg. i van Plaat LXXXVL
en derzelver verklaaring blykt.

Dee*

(*) Mem* Tom. I. Mem. 2, p. 63.
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Dceze verfcheidenheid van figuur der Schub- V.

betjcs of Pluimpjes, (hoe.menze dan wil 110e-
Af^fl"

men,) heeft niet alleen in hvzonclere Soorten Boofd-

van Kapellen, maar zelfs, en by na altoos , in
ST^K »

eene zelfde Kapel plaats : doch op het grootfte

gedeelte van de Wiek, en 't welke een weinig

af is van den rand , zyn zy van eene zelfde

figuur, en leggen in eene verwonderlyk nette

(

Schikking. De ryën loopen evenwydig , en

fchoon de Schubbetjes weinig of niet over cl-

kander heen ichieten, is doch het Puntje of

Steeltje eenigermaate door het end der laager

geplaatlte Schubbetjes bedekt: want men moet

weeten, dat zy zodanig leggen, dat haar ftrekkiog

van de Geleding der Wiek opwaards is. Die

doet de Oppervlakte der Wieken zig in de mees-

te Kapellen, wanneer zy onbefchadigd zyn en

men deze!ven met een flaauw Vergrootglas be-

fchouwt, als van Kamelot vertoonen: doch in

fommigen zyn , tuflehen deeze Schubbetjes,

nog van dieHaairagtige Pluisjes ingeplant, het

welk de Oppervlakte Fluweelagtig ruig maakt*

Men vindt 'er ook, die aan den rand der Wie-

ken een foort van Franje hebben , dewelke uic

driekantige Schubbetjes befiaat.

Dat de gemelde Pluimpjes de eenige oor-

zaak van de Kleur der Kapellen op de Wie-

ken zyn, is niet alleen daar uit blykbaar, dat

men , wanneer zy 'er afgeveegd of afgefleeten

zyn, de Wieken byna gantfeh doorfchynende

vindt: maar ook daar uit, dat men de verande»

I. Deel, XL Stuk. ring
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V. ring van Kleur in de Duitfchc Weerfchyn-Ka-

Xlf*' Pe *'lCn * w *er eene Vlerk zig, in zekere plaat-

Hoofd- zing tegen 't Lieht , graauw , de andere He-
stuk. melfchblaauw vertoont, thans ook verzekerd

is * alleenlyk af te hangen van Pluimpjes van

deeze Kleuren , op ryën beurtlings , en zoda-

nig fchuins tegen elkander geplaacft, dat fom*.

tyds deeere fomtydsde andere zigtbaarzyn (*).

naar Mie- Ik heb van die Dons der Kapellen eerft

£Cil
* moeten fprecken, om dat hetzelve aanleiding

gegeven heeft tot de beoaaming van den Rang

der Donsvleugclige Infekten; als ook, orn dat

de Wieken haar allermeeft van de Rupfen

onderfcheiden. Zy hebben 'er vier , welke ia

de nieeften dienen om te vliegen; doch haare

manier vao vliegen is zeer verfchillende , in

fommigen vlug , in anderen tog en traag,

naar dat de Schepper dit goed gevonden heeft.

De Dag- Kapellen, in 't algemeen, die met

zeer groote Wieken zyn voorzien , vliegen wel

vlug, doch niet in een regte lyn, gelyk de

meefle Vogelen en andere Infekten , maar met

allerley daalingen en verheffingen of fprongen

op en neer, het welkze dikwiis zeer moeielyk

om te vangen maakt. Dit is het ook , hetwelk

haar merkelyk befchut tegen de vervolging van

het Piuimgediert, voor het welke zy een lek-

ker aas zyn. Men ziet de Zwaluwen dus dik-

wiis

(*) Zie zulks duidelyk en door fterke Vetgrooting aange-

weczen in 't Weik van LEDf.fi M üllea, Nem.



d e Kapellek; 125

manier.

wils miffen, wanneer zy opeene vliegende Ka. v.

pel toefchieten ; doordien dezelve de flreek
Afdeel.

van haaren Koers ontduikt. Wat de Nagtka* Hoofd*

pellen aanbelangt; onder dezelven zyn 'er vee- STÜK -

len, die men niet ligt, dan door het opkwee-

ken der Rupfen , of uit de gevonden Poppen

,

magtig wordt: 't zy dat die weinig vliegen:

't zy dat zulks alleen by Avond of by Nagt

gefchiedc. Daar zyn zelfs Wyfjes Kapellen,

die in 't geheel geen of maar zeer kleine Wiek-

jes hebben, en dus tot vliegen geheel onbe-

kwaam: het welk ook te denken is y dat veele

der andere Nagtkapellen zyn.

Onder de Geftalte van Rupfen hadden dee- Levens*

ze Infekten een grove en vafte Spyze, gelyk

de Bladen der Boomen of Planten, of zelfs de

Schors en het Hout, gebruikt; den Staat van

Poppen hadden zy, en fommigen Maandea

lang* gelyk gemeld is, als flaapende doorge-

bragt : nu gevleugeld , en in volkomenheid op

bet tooneel verfchynende , zou men mogen

denken , dat zy eerft regt begonnen te leeven

,

en dus ook byzonder eenig Voedzel noodig

hadden. Men vindt 'er, ondercuffchen, vee-

len , inzonderheid onder de Nagtkapellen , die

in 't geheel niets fchynen te nuttigen , en het

is ten hoogften waarfchynlyk, dat zulke Dag-

kapellen , die den Winter overblyven en zig

alsdan hier of daar verbergen , ten minfte ge-

duurende dat Saizoen ook niets gebruiken. An-

derzins moeten zy iets uit de Bloemen zuigen,

Deeil. XI. Stuk. dc*
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XL.

Taaiheid

van Leven

V. dewyl zy die opzoeken en van de eene op de
Afdrel.

anjerc vliegen, of ook mïffchien van het Sap

d ;r Bladen , of van de Daauw , die op dezel-

ven lege , iccs nuttigen. Het fchynt dat de

Voortteeling hét hoofdzaakelyke oogmerk is,

waar toe zy in de Wereld komen ; gelyk vee-

len ook, zo dra dezelve is volbragt, wel dra

fterven.

Wy hebben de taaiheid van hec Leven der

Rupfen , onder de Lugtpomp , in aanmerking

genomen, en gezien hoe de Poppen, zelfs on-

der Water, en zekerlyk in de Aarde, Ademhaa-

len: terwyl een ligte drukking hun beiden

doet derven. Met verwondering heb ik, meer-

maalen a in de Kapellen opgemerkt, hoe lang zy ,•

aan een Speld gedoken zynde,in 't Leven bly-

ven , niet alleen , maar hoe fommigen zelfs van

vooren met een heete Speld of Naald geprikt

,

niet gemakkeiyk dood te krygen zyn. Men
is * in 't algemeen , zeer gereed met te zeggen , dat

de oorzaak daar van zy , dat het Hart zo moeie-

lyk te treffen is. Dit brengt onkundigen in

verbeelding , als of de Kapellen een dergelyk

Hart hadden als de Viervoetige Dieren en de

Menfchen ; doch ik vind , dat aanmerkelykis,

by de naauwkeurigfte Waarneemers geen de

minde Afbeelding van het Hart der Kapellen,

en in de Rupfen hebben wy gezien , hoe zeker

Kanaal, langs de Rug loopende,en zig,op 'c

meefte , als een Slag- ader vercoonende , voor

* Biadz. s i . het Hart gehouden wordt *ï De Knobbeltjes ,daar

aan



de Kapellen. 1*7

aan door Malpickius waargenomen > en v.

voor een fchakel van Harten aangezien , zyn door A^EC*

Reaumür ontkend, en het heeft my toege- Hoori>.

fcheenen, dat men het Rugge jMerg weker «nte.

daar mede verward heeft in de Rupfen. Hoe

weinig het Hart van den inlandfchen Rhinofter-

Tor , en zelfs dat der Byën , naar de gewoo-

11e figuur van een Hart gelykt , kan men by

Swammerdam (*) nazien, Harviüs
erkent , dat het in veele Infekten naauwlyks,

zelfs met een Vergrootglas, is te vinden. Hec

uiterfte, waar toe mea in 't algemeen kan ko-

men , is door redeneering vaft te ftellen , dat

zy allen een Hart moeten hebben , of iets dat

daar voor verltrekt (f). Maar wat grond is 'er

voor deeze Gevolgtrekking ? Wy zien wel,

dat 'er een Omloop van Vogten plaats heeft in

de Rupfen ; wy befluiten met reden >dat 'er die

cok moet zyn in de Kapellen ; doch , of de be-

weegende ooraak daar eveneens zy als in de

Viervoetige Dieren , zou ik grootelyks twyfeK

agtig ftellen.Tcn minde, indien het zulk een over*

langfe Buis ook in de Kapellen mogt zyn , dan

hadt men geen reden om te denken, dat het

Hart door de doorfnyding van hetBorftftuk inde

langte meer getroffen zou worden , dan door

den Kop van het Borftfluk en dit van het Agter-

B^fe^^^l^g^ ij»

(*) Bytel der Natuur, Tab. XXX. Fig. 7 & Tab. XIX.

Tig. I.

("I") lis faut ilonc, qu'ils nycntou un Caur cïi quelque chofe

dequivalent. Lessek par LYONNtT Tem, II, p, $t
%
*

ï. Deel. XI, Stuk,



ïs8 Beschryving van

V. Iyf af te fnydeo in de levendige Kapel. De
Afdeel. Proefneeming van Sepp, op die van de Li-

Hoofd. gufter-Pylftaart, welke dus de taaiheid van der*

stuk. Zelver Leven aantoont (*) , bewyft ook ten

overvloede, dat het Natuurlyk of Werktuiglyk

Geftel, in deeze Infekten, meer met dat der

Kibvorfchen en dergelyke Dieren moet over-

cenkomltig zyo , welke nog eenige Uuren

zwemmen na dat het Hart hun is uit het Lyf

genomen '|); zonder dat men daar uit ligt be.

fluiten zal , dat de Dierlyke beweegingen in de

zodanigen fterker zyn dan in de Viervoetige

Dieren of Menfchen (§).

verfchil Qal
»

er Mannetjes en Wyfjes onder de Ka-
fici. Scxe.

pellen zyn, is een algemeene Regel. In vee-

len heeft èenig verfchil det Sexen plaats in de

Kleur der Wieken ; het welk in fommigen vry

groot is en alsdan mooglyk dient , op dat de

cene Sexe de andere zou kennen : gelyk men

dus, onder de Befchaafde Natiën, het Man* en

Vrouwvolk, in den eerften opflag, aan de Klee-

deren enderfcheidt. Maar , gelyk 'er onder

ons veel nader Kenmerken daar toe zyn; zo

hebben ook fommige Kapellen een aanmerke-

lyfc verfchil in de figuur der Sprieten , en,

in

(*) SEPP. tth Stuk. 5. Veiband. van ie Nachtvlinderu

bladz. 17-

(l) Zie het VI. Stuk deezer Natuurt. Hiftorie , bladz.

(§) De onderfcheiding ran motus Animales , ïltales , N&«.

t turaks, is bekejid. Ne Suter ultra Crcp islam, '
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in
9

t algemeen , zyn de Wyfjes dikker en van V.

agteren (lomper dan de Mannetjes 5 dac egter
Af^u

duidelykfl: waar te neemen is in de Nagckapel- Hoopp-

len, waar onder men 'er vindt, die eens zo STÜ,U

hng zyn en dik naar evenredigheid.

De Mannetjes zyn naauwlyks uit de Pop ge- P^ng.

komen en tot vliegen bekwaam, of zy zoeken
PL

^
x
f%

V1,

oogfchynlyk de Wyfjes op, om die te bevrug-

ten: want de Wyfjes, opgevoed zynde in een-

zaamheid , leggen wel Eytjes doch daar komea

geen Rupfen uit; zy zyn onvrugtbaar, ge-

lyk men 'er ook veelen onder de anderen

vindt, die door de Kleur gernakkelyk te onder-

fcheidcu zyn. Men heeft in veele Nagtkapellen

waargenomen , dat zy het Lyf nevens elkander

plaatzen , en dan de agterfte deelen te famenvoe-

gen; het welk een byzondere manier van Paa-

ring is , met Letter a in Fig. 2. aangeweezen*
'

Het Mannetje, dat dikwils aan de regter zyde

is, bedekt met zyne Wiek een gedeelte der

Wiek van het Wyfje, en de Paaring duurt,

fomwylen , een half of geheel Uur lang. Zy
hebben die maar eenmaal nooJig , en gaan, korc

daarna, aan het Eyerleggen. Anderen, gelylc

de Zydeworms Kapellen , voegen zig in een

regte Iyn , Gat tegen Gat , aan één , en bevvee- >

gen middelerwyl de Wieken, met verfcheide

herbaalingen, zeer vlug: daar de meeften , vol.

gens Reaümür, zig, geduurende de Paa-

ring, zeer (lil en byna onbewoogen houden.

Men vindt 'er veelen, waar van het Wyfje,

J, Peel. XI. Stuk. I cp
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V. op de wyze derViervoetige Dieren en Vogelen*

A
*XL

EU door ^eC bannetje 8ectekt wordt
,
zodanig dat

Hoofd- de Wieken byna op elkander fluiten , en de
stuk. beide Kapellen zig als eene , die twee Koppen

heeft , of dat van het Wyfje niets dan het Agter-

lyf zigtbaar is, vertoonen. In eenigen maakt

het Lyf van't Mannetje, met dat van 't Wyf-

je , een hoek , die fomtyds fcherp is of klein-

der dan regt, fomtyds regt of in de Winkel-

haak , fomtyds grooter of (lomp , gelyk men

'c noemt: zie de Afbeelding b , welke de Paa-

ring der St. Jans-Kapelletjes vertoont. Veele

Wyfjes fchynen de Mannetjes, door de op.

ligting van haar Agterlyf, als aan te lokken

,

of ten minfte zig gereed te houden tot de Paa-

ring; blyvende in dit pofluur, met het Agter-

fte fomtyds tot by den Kop omgekromd, Uu-

ren ja Dagen lang, indien 'er geen Mannetje

zig openbaart.

Haat Min- De Paaring der Dagkapellen heeft eenige nog

meer aanmerkelyke byzonderheden. Men ziet-

ze, met elkander, het Minnefpel reeds al vlie-

gende beginnen in de Lugt. De eene vervolgt

beurtlings en fchynt dan wederom te vlugten

voor de andere ; het welk de Vertooning maakt

van een Gevegt ; doch waar toe deeze Infekten,

als volkomen weerloos gebooren zynde, geen

Wapenen hebben. In de Herffl: gebeurt die

zeer dikwils , en dan ziet men , na dat dit Spel

eenigen tyd geduurd heeft, een van haar bei-

den, dat het Wyfje is, zig als vermoeid op

ee-
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eenig Blad , of elders , neerzetten , en het Man- V.

netje , na verfcheide huppelingen , om het oo-

genblikte treffen, wanneer zy de Wieken neer- Hoofd.

flaat, eindelyk zig daar op begeeven. Alsdan

haakt zig het agterfte van zyn Lyf, door om-

kromming 3 aan dat van
5

t Wyfje, het welk,

tevens de Wieken weder overend zettende ,

dus hec geheele Lyf van 't Mannetje als om-

vat ; zo dat men niet meer dan het Borüftuk ea

den Kop van *t Mannetje kanfcien : maar de Kop-

pen zyn règtftreeks van elkander af geplaatft

;

dat is , om zo te zeggen , de Kop van de een

naar 't Ooften , en van de andere naar \ Wetten*

Eenige Dagkapellen vindt men , die zig, geduu«

rende de Paaring , in een andere piaatzing houden

:

zy raaken elkander niet dan met het Agterfte van

haar Lyf ; de Buiken zyn naar elkander toege-

keerd en zy houden zig , elk in 't byzonder , met

de Pooten aan een Steeltje Gras of Bloem vafl.

Men zou zeggen , dat zy , in dit geval , plei.

zier hadden om elkander aan te kyken. Men
vindt 'er, die dus aan elkander blyven zitten,

niettegenftaande de Bloem of het Takje geboo-

gen , gefchüd of anders bewoogen , ja afge-

fneeden wordt; zo dat menzc gemakkelyk,

dus gepaard, in een Doos kan doen, en fom-

migen blyven wel eenige Uuren in dat poftutfrs

doch de eerftgemelden vliegen met elkander

weg , wanneer menze te naby komt of tragt te

vangen. HetWyfje, naamelyk, als de vrees*

agtigfte mooglyk, torft het Mannetje, dat zy*

1 Deel, XI, $tu&, 1 2 B$



13* Beschryvinö van

nc Wieken
,
middelerwyl , overend en ftil houdt*

XL.
* Men kanze, verfcheide maaien , van de eene naar

Huo*D« de andere plaats verjaagen, zonder dac zy el-
STÜK#

kander los laaten, en, als menze vangt, bly-

ven zy doch nog eenigen tyd gepaard : gelyk

dit in de Witjes zeer gemakkel>k waar te nee-

men ia.

Buiten twyfel heeft men , in Tuinen en op

Luitplaatfen , van dcez^ en andere Kapellen,

gelyk die men 't Paauw-Oog en Gouden Vlin-

der no^mt, nu en dan eene gezien, die de Wie.

ken plat neder hiel j op een Blad of aan een

Boom , dezelven by wylen opligtende en we-

derom nederflaande. Indien men de reden hier

van niet be^rypt, zo fchynt het vreemd: doch

dit portuur dient eeniglyk om het Mannetje te

ontvangen of aan te lokken; het welke, door

het Wyfje , dikwils een geruimen tyd , op den

tuil gehouden wordt; alzo zy de Wieken t'el-

kens opligt , wanneer hy nadert , en als hy af-

wykt wederom neerflaat; blyvende dus, fon>

wylen, wel een Kwartier Curs lang, hem af-

w.ig'en; terwyl hy t'clkens, by het aankomen,

de Wieken geflooten vindende, zig als uit het

Gezigt begeeft. Men kan , in dit Minnefpel te

zien , zig fomtyds met pleizier verluftigen.

Deelen der Zo men de gedaante en het maakzel van de
Voorttee-

u itWendige deelen der Voortteeling in de Kapel

?i. lA-xxvi. van den Zyde.Worm wü weeten, behoeftmen
*>

j]egts $c Afbeeldingen en befchry vingen na te

zien van iMalpighi us; alwaar blykt, dat

die
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die Deelen in alierley Kapellen niet evereens V.

gefchikt of geplaatft zyn. Men kanze, inde

Mannetjes, doen te voorfchyn komen, door Hoofd»

het Agterlyf een weinig te knypen , nat y de sim*

laatfte Ringen. Dan openbaart zig, in veeieo ,

regt over 't midden van het Lyf een Hoorn-

agtig haakje, in anderen twee, ffiet twee der-

gelyke holle Plaatjes, die inwaards febeppende

liaan , ter wederzyden ; zie Fig. 3. Deeze

Deelen dienen, om het Agterfte van hetWyf-

je te vatten , waar op vervolgens het Mannet-

je zyn Teellid , dat in fommigen als de Argel

van een Wesp is, inbrengt. Door ftyve druk-

king blykt, dat dit Deel, weezenrlyk , een

Scheede is , waar uit een Vleezig deel , o£

mooglyk de StofFe zelve, die tot bevrugticg

dient, voortkomt* Dezelve immers heeft ge*

meenfehap met zulke inwendige Deelen, die

men Zaadvaten kan noemen , tls Fig. 4. ver*

toont.

Het Agtercnd van 't Wyfje heeft ook twee

Hoornagtige Plaatjes, die als een foort van

Nootekraaker zig vertoonen , of naar de Lip-

pen van een punugen Nyptarg gelyken: maar

men vindtze in vtelen niet. Aan her Agterfte

yan alle Wyfjes- Kapellen zyn, in 't algemeen,

twee Openingen ; eene bovenfte a Fig 5. , die

voor den Afgang , doch inzonderheid tot de Ei-

jerlegging ftrekt; een onderfte, welke dient

tot inneeming van de Schaft in deeze Infek.

ten, en gedekt wordt door een Lp i, die men
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V. de Klink zou kunnen noemen. In veelen heeft

^XL.
1
" deeze laatfte Opening , zo wel als in de Ka-

Hooed- pellen der Zydewormen , de figüur van eeo
STÜ1C Halve of Waflende Maan* De inwendige

Pl. LXXXVI
i^, 5 S

6. Teeldeelen van een Wyfjes-Kapel zyn in Fig*

6.> ook een weinig grooter dan natuurlyk, af-

gebeeld , vercoonende a 9 de Lyfmoeder; h^b
*>

de Eyerftokken ; c , een Blaasje van de dikke

Bry, welke de Kapel in de eerfte Dagen uit*

werpt, en d 9 twee Blaasjes , waarin bet Ly«

mïge Vogt fchynt vervat te zyn , dat tot aan-

hechting van de Eytjes dient. Alle deeze Af-

beeldingen der Teeldeelen zyn ontleend vaneen

donker geele Nagtkapel met bruine Vlakken *

de Wapendraager by ons genaamd , voortko»

mende van Rupfen > die op de Eiken gezellig

leeven (*).

BeEyer- Men hadt > in eea Franfch Maandelyks Werk-
ftokken. v '

.

je(f), aan t end van een uittrekzel , doo?

dejefuiten gemaakt van het Eerfte Deel der

Vertoogen over de Mekten, de Aanmerking

geplaatft, dat de Rups geheel Aardagtig zy, de

Pop geheel Wateragtig en de Kapel uit Lugt be~

flaa. Indien de Wyfjes . Kapellen * die zo log

zya

{*) Ik vind de uitwendige Teeldeelen van het Minnet*

fe enWyfje dier fchoonc Sweedfche of Duitfche Kapel, welke

de Apollê genoemd wordt, ook wel in 't Werk van Sch^f*

ïer afgebeeld ; doch deeze zyn zo duidelyk niet als de Af-

beeldingen van den Heer dk GïEii 3 daar wy hier gebruik

van gemaakt hebben.

(\) Mem. de Trevêux % 17$$. Juillet. page iz6%»
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zyn door de menigte van Eyeren , vol Lugt V0

zyn , zegt Reaumür; zo moet dit zekerlyk
a^el.

wel een verdikte Lugt zyn. Inderdaad het Hoofd.

laatfte van die Aanmerking firookt zo weinig SÏÜK*

als het eerfte: de Kapellen zyn ruim zo vafl

van zelfflandigheid als de Rupfen en deeze im-

mer zo Waterig als de Poppen. Een Wyfjes-

Nagtkapel openende , \ zy aan den Buik, 't

zy op de Rug, komt een menigte van Eytjes

te voorfchyn , zo verbaazend groot , dat 'er

naauwlyks plaats overblyft voor de Ingewan-

den. Deeze Eytjes zyn nevens elkander ge-

plaatfl: als Kettingjes Kraaien , en de agt Vaat-

jes, waar in dezelven vervat zyn, worden van

Malpighius nu eens de Trompen , dan

Takken of Armen van den Eyerftok genaamd;

zie Fig. 6. b, b. In dezelven moeten , volgens

zyne Waarneemingen , de Eytjes geformeerd

zyn of groeijen. Deeze Vaatjes zyn byna on-

zigtbaar dun en doorfchynende , het welk de

Eytjes , als aan een Draad gereegen , zig doec

vertoonen. Hy heeft, in ieder, meer dan vier-

enzeftig Eytjes geteld , befluitende daar uit, dat

de Kapel van een Zyde-Worm 'er over de vyf-

honderd legt; wanneer zy zig ontlaft van alle

genen , die zy in 't Lighaam draagr.
x

De Eytjes, van het grootfle getal der Soorten De Eytjes.

van Kapellen , hebben de figuur van Eyeren ; lxxxvl
dat is zy zyn , hoewel fommigen min , anderen r%l% 7*

meer , rondagtig. Eenigen zyn volkomen Kloot-

rond,eenigen een weinig langwerpig of Ovaal,

I, Deel* XI, Stuk, an„
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V. anderen een weinig plaragtig of ingedrukt 9

A
XL

EL
^at f°mi™ëen noemen Knolrond (*). Van deeze

Hoofd laa(te gedaante wyft Letter c een Voorbeeld aan.

stuk.
j^jcn y jncj c

»er ^ van deeze foorc % die zeer piat

zyn byna als een Hollandfche Kaas , gelyk Letter

a y
b vertoont, en van de anderen die zeer lang*

werpig en byna Rolrond of Cylindrifch zyn,

vertoonende zig byna als Tonnetjes gelyk d 3

dat een fterk vergroot Eitje is van de grooce Au.

relia of Gouden Vlinder. Eenigen zyn van onde-

ren plat ) van boven rond ; eenigen loopen

fpits als een Suikerbrood, of (lomp , als een

geknotte Kegel. De Oppervlakte is , in fona-

migen, effen en glad, in anderen fterk gegroefd;

zo dat zy zig als een foort van Knoopen ver-

toonen. Dit is de figuur van de Eytjes der

Kapellen vaneenige Rupfen, die op de Eiken en

de Kool leeven , als ook van die fchoone Rups

,

welke haar Voedzel vindt op het Wolfsmelk

met Cypreffe- Bladen: maar die der Rups wel.

(*) Men weet de Gelchillen , die 'er zyn geweeft over de

figuur van den Aardkloot, wiens langfte MidJellyn eenigen

door de Poolen rekenden te gaan ; anderen door den Evenaar

,

kruiflings op den As. Hier uit zouden die vcrfchillende fi-

guuren gebooren worden , die men in 't Franfch Spheroide al-

hngé en Spheroide aplati noemt , in 't Neerduitfch Ey- of

Knolrond ; welke laatfte gedaante , met de Rekeningen van

Newton overeenkomftig , de Aardkloot kan gefteld

worden te hebben; doch indien de figuur van deeze Eytjes

niet meer van Klootrond verfchiide f dan die dei Aardkloots ,

zou het zekerlyk in deeze kleine Lighaampjes niet. waar te

neemen zyn.



db Kapellen. 137

ie de fchoonfle van de Kool geheten wordt, V.

en een kleine groene van die zelfde Plant,
A3^EL

*

hebben een nog veel zonderlinger en aartiger Hoofd*

figuur. Het zyn als kleine agtzydige Piera- trm*

mieden ,waar van de Voet aan het Blad is vaft-

gelymd. Ieder Paneel is door een ingroeving

van de anderen afgelcheiden 9 en heeft nog een

ontelbaare menigte van dwarfè Groefjes, die zig

byna als de trappen van de groote Pieramied

van Egypte vertoonen. Deeze zyn by e> j
afgebeeld. Men vindt 'er anderen die naar Tul-

banden gelyken , of naar Ketels en Potten 3

zonder Pooten en Dekzel, of naar Vingerhoe-

den en wat dies meer is; komende van de-

zeiven byna oneindige verfcheidenheden voor.

De Kleur van deeze Eytjes , wanneer zy Kleur der

nieuwlings gelegd zyn, is witagtig of geelagtig
Eyfje5e

wit ; men heeft 'er die glinfterend wit zyn , als

Paarlemoer , en eenigen van verfcheide an-

dere Kleuren. Daar zyn geheel bruine , gree-

ce% blaauwe en Roozekleurige Eytjes. Men
vindt 'er van eene enkele en anderen die ge*

vlakt zyn of van gemengelde Kleur. Sommi.

gen behouden die Kleuren
,
nagenoeg , van dat

zy gelegd zyn tot aan het uitkomen toe; doch

in anderen gelchiedt een groote verandering

van Kleur ; gelyk dit aan iedereen bekend is en

blykbaar in de Eytjes der Zydewormen, die

vry fchielyk van bleekgeel blaauwagtig paarfch

worden. In eenigen gebeurt die verandering

J. Dbejl. XI Stuk. J ^

r
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van Kleur veel laarer. Zy wordt eeniglyk

door de doorfchynendheid van het Eyerdopje

veroorzaakt, en heeft derhalve geen plaats in

Eytjes die dikker zyn van Dop , wier zelfflan-

dighcid p in de allerhardften zelfs, niets over

eenkomfligs heeft metEyerfchaalen , maar veel-

eer , volgens Malpighius , J3oornagtig ge-

noemd mag worden ; alzo zy zig, met een

Schaartje, fnyden Iaat.

Ieder Eytje bevat niet meer dan ééaeRups
9

en de Kapellen leggen öezelven op Planten of

op Boomen* wier Bladeneen bekwaam Voed*

zei aan de jong gebooren Rupsjes kunnen ver-

fchafFen. Allerley Soorten van Kapellen komen

den Honig likken op de Bloemen van meni-

gerley verfchillende Plantgewaflen ; maar tot de

Eyerlegging begeeven zy zig op die , welke

haar in de Staat van Rups gevoed heeft. Tot een

voorbeeld kunnen die van de Kool en van de

Brandenetelen verflrekken. Men bevindt even-

wel dat deeze Regel zyne uitzonderingenheefc ,

en dan moeten de jonge Rupsjes of haar Voed*

zei elders gaan zoeken of door gebrek van t' zel-

ve vergaan. Men kan zig , zeer gemakkelyk ,

door een Proefneeming dien aangaande verze-

keren.

. Eenige , inzonderheid der Dagkapellen , ver.

fpreiden haare Eytjes , hier en daar
, op het Loof

der Planten of Boomen , maar anderen voegen

d!e , zo veel doenlyk is
5
plekswyze by elkan-

der. Van alle , zo wel Dag -als Nagtkapellen ,

zyn
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zyn deEytjes als mee een Soort van Lym aan-

gehecht. Een byzonder aartige fchikking en

famenvoegicg heeft plaats in de Eyer-Neften

der zogenaamde Ring-Rupfen , welke aan ieder-

een , die een Tuin of Buitenplaats heeft 9
1' over

bekend zyn. Men vindt deeze, die naar platte

Ringetjes of Brafeleeten gelyken, zeerdikwils,

onder 't fnoeijen , aan de jonge Takjes der

Appel-, Peer- , Pruimen en andere Boomen.

Ieder Ringetje beftaat uit twee of drie honderd

en meer Eytjes , volgens de Waarneeraingen

van Rraümur, die aanmerkt, dat 'er een

verbaazende veelheid van Lym noodig zy tot

het maaken van zulk een Ringetje, welks fa-

menftelling een byzonder Vernuft onderfielt in

deeze Kapellen.

Hoe weinig dit laatfte ook plaats hebbe ia

deeze Infekten , wier vlugheid veelal onbe-

kwaam fchynt tot zaaken , waar in behendig-

heid wordt vereifcht; vindt men 'er doch, die

eene zorgvuldigheid gebruiken tot bewaaring

van haare Eytjes , welke een oplettend befchou*

wer doet verwonderd (laan. Sommige Eyer-

Neften zyn niet alleen in 't geheei met Haair

als toegedekt, of in zekere Wolligheid begra-

ven , maar ieder Eytje legt afzonderlyk in een

holletje van Dons ; zo dat zy naauwlyks te

vinden zyn, hoewel men de Neften gemakke-

lyk aan de Kleur ontdekt. Een groot getal van

Nagtkapellen heeft deeze bekwaamheid en ei-

genfehappee. De ruige , witte 3 Bafterd Satyo*

1» deel. xi. stuk Ka.

v.
Afdeel*
XL,

Hoofd,
stuk.
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V. Kapellen, welke van zeer gemeene doch fraaije

A™ EEL
* Rupfen komen, maaken van haare Eyrjesdik-

Hoofd- kc Bondeltjes, en plaatzen die op zulk een

Wyze tegen een Blad, dac men ifi den eerften

opflig zig verbeelde een ruige Rups te zien ,

die in elkander is gekrompen , roodagrig of

Koffykleur van Haair, datieven als op een

Hoed of Kaltoor , altemaal over ééne zyde

lege, en zig als Fluweel vertoont* befenucten-

de dus de Eycjes voor den R.*gen, en moog-

lyk ook voor de verflinding door Vogeltjes,

enz. Men vindt 'er evenwel, die haare Eyt-

jes maar gedeeltelyk met Haair bedekken , zo

dat men dezeiven , daar onder , zeer wel kan

zien,

tl. Geen grooter bewys van dceze bekwaamheid

j%.'t,P, der Kapellen, zal men ligt aantreffen, dan in

de Afbeelding van dat zonderling raare Eyer-

neft, het welke aan den Heer Reaimpr,
om een takje Haagedoorn als 't ware geflin.

gerd, uit Neder-Poüoa was toegezonden. (Zie

Fig. 8. PI. LXXXVI). Hy vondc de Eytjes,

daar in , ook tegen het Takje aan gelyrnd met

een foort van Gom, gelyk die der Ring - Rup-

fen, en zo verholen zittende, dat zy niet dan

door wegneeming van een gedeelte der Wol-

ligheid, als in Fig. 9 > zigrbaar waren. Deeze

Haairtjcs lagen niet neer , maar (tonden overend

en maakten bet Eijerneft ruig, als een Vof.

fen-ftaart of cabel , Mu'fvaal van kleur. Hoe

de Eytjcs zig door vergrooting met het Mi,

kros-



kroskoop vertoonden , is uit JFÏ£. io. blykbaar, v*

Men behoeft geen groote ïofpanning van den

Geeft» om te begryp n, van waar de Haairt- Hoofd-

jes komen, die de ftytjes aldus bedekken. Zo

men de Kapellen voor, onder en na de Eyer-

legging btfehouwt ,zal men wel haaft overtuigd

worden, zegt Reaümür, dat zy de Wolligheid

van haar eigen Lyf daar toe gebruiken , even

ds de Vogelen haar Dons, Het is dan hier

flegts de vraag; door welke Werktuigen deeze

Iofekten zig van Haair ontblooten, en hetzelve

dus in orde fchikken kunnen , en deeze zwaa*

righeid, hoe gering in den eerftcn opflag ook

voorkomende, is zekerlyk vry groot. Die vïy*

tige Waarneemer hadt , fchoon reeds weetende

dat de Wyfjes- Kapel , eer zy aan 't leggen

gaat , een groote kraag of Paruik van Haair aan

\ Gat Kerft, het welke, zo hy meende, bui*

ten twyfel daar tce dienen moeft : niettegen,

ftaande zulks , zeg ik , hadt hy de grootile moei-

te om agter dit Geheim tc komen. Hoor hem

zelf fpreeken.

„ Verfcheide maaien heb ik in myn Kabi. Hoe zy de

5 , net van deeze Kapellen gebragt , die aan de Haair dek-

Eyerlegging toe waren , en zy voleindden de-
ke*'

i, zelve 5 't elkens , zonder dat ik kwam te

t, ontdekken , waar in haare behendigheid be-

99 ftond : het Werk gefchiedde onder myn

„ Oogen , zonder dat ik de bewerkingen van

„ de Kapel kon zien: want het Haair zelf,

dat zy tot Werkftof gebruikte > diende om
U Deel. XI. Stuk. dg
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V, f, de handgreep te verbergen. Het Paket Eye*

AF
XL

EL
* " ren is om laag Dier zo zeer met Wolligheid

Hoofd- » bekleed > als van boven: dit deedc my den-

STÜK* „ ken , dat ik gemakkelyker zou kunnen zien

„ hoe hetzelve van onderen door de Kapel be-

„ werkt worde. Ik deed 'er verfcheidene, die

„ aan 't leggen toe waren , in vierkante Doo.

„ zen van Glas: deeze maakten met de Eyer-

3, legging geen aanvang voor dat de Nagt be-

>5 gon; een tyd, die my niet gevallig was,

omze waar te neemen. Wat had ik dan te

,j doen? ik maakte voor anderen , die ik in

j dergelyke Doozen deed , dat het Nagt wierd

3, op 't midden van den Dag ; door haare Doo.

„ zen toe te dekken , en , na eenige Uuren ver*

„ loops , vond ik 'er , die met Eyerleggen be-

„ gonnen waren. Ik weet niet , of zy al-

3> toos de Nagt daat toe afwagten ; maar die

3y weet ik , als zy in de donkerheid daar mede

„ een aanvang hebben gemaakt , dat zy daa

daar mede in 'c allerfterkfte Daglicht voort-

„ gaan.

„ Wanneer men deeze Kapellen befchouwt

,

zo als ikze befchouwde door het Glas heen

,

„ terwyl dat zy aan 't Eyerleggen bezig zyn ,

s, ziet men het agter-end zig veel meer uic-

„ rekken , dan men hetzelve zou denken te

kunnen doen. Het is wel waar, dat men,

,> het Agterlyf van een Wyfjes Kapel tuflehen

twee Vingeren knellende, uit het Agterfte

„ een foorc van lange Tepel doet voortkomen

,

„ die
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„ die uit Ringen fchyr.t famengefteld te zyn , .

V.

, 5 en in wier end de opening is van t tonda- XLf

„ ment : maar , wanneer de Kapel dit Deel Hoofd-

verlangt, om dat zy de uitrekking daar van
S1ÜK*

„ noodig heeft 3 zo geeft zy 'er meer dan eens

„ zo veel langteaan, en naar dat zy dit Staartje

„ een weinig verder, nader, hooger, laager,

„ ter regter of ter flinkerhand brengt , kan zy

5, de Eytjes hier of daar plaatzen : want de

„ gemelde opening maakt tevens haare Leg uit.

„ Dit kleine Lighaamsdeel , waar van wyfpree-

ken, is tot zo veelerley buigingen en be»

5,, weegingen bekwaam , dat men hetzelve t

niettegenstaande de plaatzing en kegelvor-

„ mige figuur , als een foort van Hand kan aan-

„ merken, daar zy zig zeer gevoeglyk van be-

„ dienen kan , zo om de Eytjes in een gere-

gelde fchikking te brengen , als om die met

5 9 Haair of Wolligheid te bekleeden en te

dekken.

Wy hebben hier voor * gefproken van * Blad&

55 twee Hoorcagtige Plaatjes , die men aan

het Agterfte van de rneefte Wyfjes Kapellen

3, vindt, zyndein fommigen Lepelswyze hol,

, 5
in anderen platter , en te famen een foort van

,> Nyptang uitmaakende. In dezelven eindige

5, de gemelde Kegelvormige Hand, en uit het

„ maakzel kan men genoegzaam befluiten , dat

zy daar van gebruik maakt om de Haairtjes

, 9
af te plukken , die zy noodig heeft ; want

3 , de Haairtjes zelf maaken , dat men haar ma -

I< Deel XL Stuk, lier
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V. „ nier van werken niet zo duidelyk kan zien 9

^XL? » a ' s men we ' zou werjfchen. Evenwel kan

Hoofd* „ men 'er genoeg van waarneemen, om ver-

wonderd te ftaan over de onbegrypelyke be-

hendigheid van Infekten , die door het Werk,

„ dac zy als in den blinden en op \ gevoel ge- -

maakt hebben, den fcherpftziende Bontwer-

5, ker doen befchaamd (taan, Eerfl maakt zy een

„ foort van Bedding ,om de Eytjes op ce leg*

„ gen ; dan plaatft zy anderen rondom de«

„ zelve , en bedekt eiodeiyk het geheele Nefl

5, met Haairtjes ,'t zy overend of in een zelfde

5> Streek geplaatft; waar toe zy zig dan van

m haar Agterfle als vm een Stamper bedient.

Inmiddels groeijen die Haairtjes met de Eyt-

„ jes ce famen vaft in de Gommige ftoffe , waar

5> mede zy dezelven aan elkander lymt."

Sommige Liefhebbers, hier te ArnflcrJam,

hebben duidelyk waargenomen , dat cenige Ka-

pellen, in de Eyerlegging, tevens een Wollige

Streng of Draad, als vanSlymen Haair,uithee

Agterlyf ontladen , die dan verder , met de Leg

,

over de Eytjes geftreeken wordt. En , fchooa

dit niet bewyft, dat die Haairtjes niet te voo-

ren van het Lyf waren geplukt geweeft; zo

moet ik evenwel bekennen , dat zulks zo ge-

makkelyk niet te (jegrypen is in de Grootkop

der Eiken , wier Kapel met hetEyerneft in Fig 1

1

is afgebeeld ; aangezien dezelve geen bruin Haair

,

gelyk dat waar mede de Eytjes bedekt zyn,op

het Lyf heeft. Niettemin is hetgereeder te

oo-
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endcrftellen , dat ditHaair, afgeplukt zynde V.

en ingehaald , door Vogt van Kleur kan ver-
A^™*

anderen , dan dat die Haaittjes , als zy in het Hoofd.

Lyf groeiden , van zulk een eenpaarlge langte, STÜic *

in Slym vermengd , daar uit zouden komen*

Om dien aangaande een befluit te rnaakea ,

ftaat nog nader te onderzoeken of de ruige

Krans, aan het Gat der Bafterd Salvo- Kapel-

len, na de Eyerlegging weezentlyk verkleind

is, gelyk Reaumür verzekert.

„ Men zou zig mogen verwonderen over de P i|TXXxn

„ grootte deezer Eyerneften, die veel groo- 1If

ter zyn dan het Lyf van de Kapel zelve

was, voor dat zy de Eyerlegging begon:

maar men moet weeten , dat dit daar van

daan komt , dat zy de Eytjes en het Haair

„ zo digt niet heeft kunnen te famen drukken r

yy als die in en op het Lyf zyn geweeft. Een

„ der enden van het Pakët is gemeenlyk pun-

„ tig , maar rondagtig en taamelyk plat , het

„ andere verhevener en hol. Dit laatfle heeft

„ de Kapel laatft voltooid , en de holte is de

„ vorm zelve van haar Ageerde , waar mede

zy dit heeft gedaan, Onder *t werk réft

de Kapel fomwylen, en zit dan met haar Ag-

„ terfte in het Eyerneft, aan welks voltooi*

5 ,
jing zy doorgaans een L,maal en ook wel

twee geheele Dagen t'zoek brengt; zie Fig.

M xi. Men vindt Eyerneften van veelerley

3, andere figuuren , Koekswyze plat of Piera-

u drej.» xi? stuk* K 9> mi*
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V. s) midaal , en fommigen zeer zeldzaam gefat-

A
XL

EL#
" foeneerd

>
a,s gemeId is "

Hoofd- " Alle de Wyfjes der Nagtkapellen , door

STÜfC
» „ my waargenomen, zegt Reaumür, leg-

„ gen haar Eytjes niet lang na dat zy uit de

Pop gekomen zyn; maar ik heb reden om

5, te vermoeden , dat verfcheide Soorten van

Dagkapellen , fchoon in de Zomer uitge.

„ komen , de haare niet leggen , dan na dat de

9} Winter verfireeken is, In de eerfie dagen

3y van April heb ik verfcheide Soorten van

3 , Dagkapellen zien vliegen, die tot de Ge«

33 doomde Rupfen van de Ypeboomen en Bran-

„ denetelen behooren. Deeze waren even zo-

j, danigen, als ik, geduurende de Winter, in

,3 holle Boomen gevonden had. De Rupfen

waren 'er toen nog niet geweeft. Een vaa

3, de Wyfjes openende , vond ik , dat zy de

„ Buik vol Eytjes had : waar uit blykt, dat

5,
deeze Kapellen de Eyerlegging tot na de

„ Winter hadden uitgefteld. Derhalve, fchooa

3, de Eytjes van een menigte Soorten van Ka-

„ pellen, den geheelen Winter, de Ongemak*

„ ken van het Weer verduuren kunnen, fchy-

„ nen doch anderen in 't koude Saizoen be.

„ waard te moeten blyven binnen 't Lighaam

„ van de Rups (*),

Dat ik dus omftandig van de Eigenfchappen

der Kapellen gefproken heb , voor het befcbry-

vea

(*) Mm. Tom, II. x. Part. Mem. 2. ad fïnem.
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ven van derzelver Gcflalte , is om dat deze v.

eigcntlyk de onderfcheiding in Geflagten en ^ Fnf £ï»

Soorten uitmaakt. Ik gaa dan nu tot dezelve Hoofd-

over, en za! eerftelyk de uit- en inwendige Dee« stuk.

len in *t algemeen , dan vervolgens die byzon-

derheden befchouwen , welke aanleiding gee-

ven tot de Verdeeling der Kapellen , om in

order van elk in 't byzonder te kunnen han-

delen.

Buiten en behalve de vier Vleugelen, wier Ughaaa**

Stand in fommigen Loodregt of overend ftaan*
dweitn "

de, in anderen Horifontaal of vlak, en in vee-

len Dakswyze afl. opende is, beftaat het Lig-

haam uit drie deelcn, Kop, Borftftuk en Ag-

terlyf. Van deeze Lighaamsdeetlen heb ik

reeds , ten opzigt van de Infekten in 't alge-

meen, gefprokenf: des ik thans de voornaam- t^r. stuk,

fte byzonderheden maar zal aanroeren. enz."

De Oogen , die voor aan den Kop (laan , De Oogen»

hebben de zelfde figuur niet in alle Kapellen.

Hoewel zy gemeenlyk een gedeelte uitmaaken

van een Kloot, is doch hetzelve in eenigen

kleiner , in anderen grooter dan een halve Bol.

Ook zyn zy, in grootte, niet altoos met die

van den Kop der Kapellen evenredig. Hec

uiterfle bekleedzel , dat men als het Hoornvlies

van onze Oogen zou kunnen aanmerken, heeft

een foort van Glans of Weerfchyn , die

dikwils allerley Kleuren vertoont : maar de

Grondkkur, die men de eigentlyke noemen

kan, is in eenigen zwart, in anderen bruin , in

ti Deel, XI- Stuk, K 2 vee-
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V. veelen graauw of grys, en in een menigte van
Afdebl.

Kapenea zeer giiufterend Goud- of Bronskleu-

Hoofd- rig , fomtyds naar 't roode, fomtyds naar \
sim' geele, fomcyds naar 't groene trekkende. Ee-

nige Autheuren, waar onder de la Hire,
zelf, hebben getwyfeld, of het wel regteOo-

gen zyn : doch iedereen, die zig ooit met

het vangen der Kapellen bemoeid heeft, is ze-

kerlyk van de fcherpheid van haar Gezigt o-

vertuigd. Vanwaar, nu, kan dezelve anders

ontflaan, dan uit de menigte van Facetten,

welke in deeze Lighaamsdeelen zyn. Mal*
pighiüs merkte dezelven ieder als een Oog

op zig zelve aan , en dan zoude een Kapel

,

in plaats van twee, volgens de rekening van

Puget, tuflchen de vier. en vyfendertig dui-

zend Oogen hebben. Het gedagte Hoornvlies,

naamelyk, is vervuld met kleine verhevenhe-

den, die ieder den zelfden dienft fchynen te

doen ais het Kryftallyn in de Oogen der Vier.

voetige Dieren.

De Tromp Veele Soorten van Kapellen zyn voorzien met
of ruiger

een<^romp 0f Snuitje , dat haar baarblyklyk dient,

om eenig Vogt uit de Bloemen te zuigen : doch

hetzelve fchynt aan de meefte Nagtkapellen

,

gelyk ia 't byzonder aan die van den Zydeworm,

te ontbreekcn. In de genen, die zulk een Zui-

ger hebben, is dezelve regt in *t midden on-

der aan den Kop geplaatft , en , wanneer de

Kapel geen Voedzel tragt te gebruiken , Slangs»

wyze , of gelyk de Veer van een Orlogie , opge-

kruld
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kruid. Men vindt 'er korte , die niet meer dan V.

A.PPEEL»
anderhalve of twee draaijen maaken; midde!- ^L.
maatigen van drie of vier, en zeer langen, Hoofd-

van agt of tien draaijen. Dus zyn 'er veel lan-
STÜK#

ger dan het Lyf , ja van drie Duimen langte.

Een Kapel, zig daar van bedienen willende,

als zy op de een of andere Bloem gezeten is,

ontrolt den Zuiger en brengt het end tot aan

het diepfte van de Kelk* SomwyJen haalt zy

denzelven, een oogenblik verloopen zynde,

wederom daar uit en doet hem omkrullen ; dan

maakt zy den Zuiger weder regt en (leekt den-

zelven als vooren tot binnen in de Bloem , haa-

iende hem dan daar op nieuws uit. Dit zeven

of agt maaien hervat hebbende, vliegt zy naar

een andere Bloem. Sommige Kapellen gaan niet

op de Bloem zitten , maar haaien 'er , op der-

gelyke manier, den Honig, even als eenige

Byën of Hommels, al vliegende uit.

Wat het maakzel van dit Snuitje aangaat,

hetzelve vertoont zig, op 't bloote Oog, als

een Degenswys Staafje, dat aan 't end zeer

fpits uitloopt ; doch fommigen hebben het

kort en breed , als een Lancet. De Heer

Reaumur heeft door 't Mikroskoop ont-

dekt , dat hetzelve weezentlyk dubbeld is,

en dat de twee deelen zig dikwijs van elkander

fcheiden, zodanig dat het Infekt veel moeite

heeft , om die weder famen te voegen ; hoe-

wel dit tot de Zuiging naauwlyks noodig fchync

te zyn. Immers ieder deel heeft van binnen

een hol Kanaal , bekwaam om het Vogt in te

I. peel. xi. stuk» K 3 nee-
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V A neemen en op te voeren ; waar tuflchen nog

Afdeel.
een mjddei.Kanaal fchynt tezyn in veeleTrom-

Hoofd- pen. " Dienen zy alle drie, om het Sap der

stuk.
99 Bloemen in het Lighaam van de Kapel te

3, brengen? (vraagt Re au mur.) Ik zou den-

„ ken , dat 'er van deeze Kanaalen zyn, die

9i itrekken om de Lugt te voeren, welke de

Kapel in-ademt, en dan zou de Tromp of \

„ Snuitje zo wel voor Neus als voor Mond

„ verftrekken. Een byzondere Waarneeming

Icheen my dit Denkbeeld te beveftigen

dient voor " Ik befchouwde een Kapel der fchoone Rups

Keus tef- ï$ van het Wolfsmelk , die pas uitgekomen

„ was, en de twee helften niet tegen elkander

9i aan hadt kunnen voegen ; zo dat zy van el-

„ kander afgtfeheiden bleeven tot vry digt aan

99 den wortel van het Snuitje. In de hoek

,

„ die door derzelver van één fcheiding gefor-

„ meerd werdt , bevondt zig een Druppeltje

3, zeer helder en doorfchynend Vogt , het wel-

3, ke, zonder eenige kmnelyke beweeging van

„ het Snuitje, nu voor- dan agterwaards werdc

5,
gedreever». Naar maate hetzelve verder voor-

9, uit ging, fchecn het te zwellen even als een

9, Lugtbel , die men van Zeepwater maake

door blaazen, en in te krimpen, naar maate

het agteruit ging. vSomwylen werdt het één

„ of twee Lynen voorgedreeven, en keerde

9, dan naar zyne voorige plaats te rug. Dit

„ Spelletje duurde lang. De beurtlingfe be-

,s
weegingen van het Druppeltje , zo even ge-

9, meld , konden niet toegefchreeven worden,

» daa
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„ dan daar aan , dat hetzelve week voor die v.

„ der Lugt , welke de Kapel in- en uit-adem-
AF
^
E

J
L*

„ de. Het viel 'er fomwylen af, en dan ver- Hoofd.

„ toonde zig wel dra een ander, dat voortge- SÏÜK»

dreeven een langwerpige figuur aannam

,

„ bevogtigende de beide Takken. Miflchien

5, dient het daar toe , of mooglyk ook om de

Baardjes overend te doen ryzen , dieTands-

5, wyze in elkander moeten fluiten ; hoedanigen

3, 'er aan \ end zyn van de Tromp. S w am-

merdam fcheen ook te gelooven , dat de

» Kapellen door dezelve Adcmh3alen ,
dochhy

py
brengt geen bewys daar van by.

"De Trompen of Snuitjes, die dik en kort

zyn, loopen uit in een harde en fpitfe Punt*

3, welke naar die van een verfneeden Schryf*

pen gelykt. Men vindt Kapellen, die het

end van haar Snuitje zo ftyf hebben , dat het

„ in de Vinger kan prikken ; gelyk die groo*

3 , te en zeldzaame, welke de Doodekop ge-

„ ty teld worde. Men kan dan niet twyfelen %

,3 of deeze fcherpte, die men ook bevindt

,3 plaats te hebben in de Snuitjes van andere

55 Kapellen , dient om daar mede zo diep in de

53 Bloemen of fomtyds ook in de Bladen te boo-

3 3 ren , dat zy het Sap, tot haare voeding, daar

3, uit kunnen haaien : doch gefchiedt zulks by

3, wyze van Zuiging , of door de menigvuldige

j, omkrullingen van het Snuitje "?

De Heer Reaümur vondt zig, dooreene

gevallige Waarneeming» in ftaat, om dit ftuk

• Deel.j XI, Stuk, K 4
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v« eenigermaate op te helderen. Terwyl hy een

XL." fraaije Nagtkapel deedt aftekenen, die negen

Hoofd. Dagen aan het Dekzel van het Suikerglas ge-
STÜIC

* zeten hadt, zonder Voedzel , en zeer onruftig

tan Zulging! ^a^ï even of zy naar Aas zogt: kwam hernia

'c hoofd, haar een brokje Broodfuiker aan te

bieden. Dit daagde naar wenfch : de Kapel

voegde 'er aanftonds het end van haar Snuitje

aan , en bleef byna twee Uuren dus in ruft*

Dat meer is , zy liet haar met het Dekzel op*

neemen, en op alleriey wyzen met een Ver-

grootglas bcfchouwen , zonder af te laaten van

haar bezigheid. Het Snuitje hieldt zy, ver-

fcheide Minuuten agtereen , aan de Suiker; dao

krulde zy hetzelve, als voor een oogenblik,*.

op, en (tak het dan weder regt uit, boorende

'er zeifs fomwylen mede in het brokje. De
doorfchynendheid van het Snuitje deedt hem

befpeuren , dat daar in , van tyd tot tyd , een

kolommetje Vogtopfteeg, en wel door het mid-

den van de Tromp; door dat Kanaal, hetwelk

door de famenvoeging van de Geutjes, die 'er

in de beide helften zyn, geformeerd wordt*

Maar, aangezien het een droog brokje Suiker

was; zo fcheen het duifter, waar dit Vogtvan

daan mogt. komen. Het Opperwezen heeft dc

kleinfte Diertjes middelen van werken ingefcha*

pen, fomcyds zeer eenvoudig, en die wy eg*

ter van vooren niet kunnen raaden, terwyl de

fynheid der Werktuigen dezelven dikwils voor

ons Gezigt verbergt, Püget oordeelde een

Ho.
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Honigagtig Vogt te dik en taay, om te paffee* V.

/\f DEEL
ren door zo enge Buisjes, en wy zien hier een ^ *

Kapel aazen opdrooge Suiker; dat meer is, in Hoofd-

zulker voegen , dat men het brokje, daar zy op stuk.

geaaft heeft , hier en daar als week gemaakt of

half gvfmoken vindt!

„ Terwyl ik, zegt onze Waarneemer , naauw-

„ keurig agt gaf op de Tromp van de Kapel

,

waren 'er, behalve de tyden, wanneer ik

„ kolommetjes Vogt zag opftygen , ook tuffchen-

,, poozingen, doch zeldzaamer , in welken ik

een ftroom van Vogt , door het zelfde Ka*

„ naai , naar de punt zag nederdaalen. Dit

„ Vogt befloeg fomtyds de helft
, fomtyds wei

,, twee derden der langte van de Tromp. Dus

„ begrypt men ligt, hoede Kapel zig voeden

„ kan met Honig, dikke Syroop of droogeSui-

,, ker. Het Vogt, datzy neerwaards ukfehiet,

„ zal waarfchynlyk zeer vloeibaar zyn , en dat

„ hetzelve tot weekmaaking of ontbinding van

„ de Suiker dient, is uit het voorgemelde blyk-

„ baar. Wy hebben gezien, dat de Kapellen met

zulk een Vogt voorzien zyn , en buiten twy.

„ fel wordt hetzelve van haar, als het met Sui-

ker of Honig beladen is , weder ingezoogen.".

Maar , hoe deeze Zuiging gefchiede dit was

het eigentlyk dat te onderzoeken ftondt. Wy
hebben gezien , dat de Kapel , van tyd tot

tyd , haare Tromp uit het binnenfte van de

Bloem, of van het brokje Suiker terug haalt,

om dezelve op te krullen- Zou die mogen zyn,

I. Deel. XI- stuk, K 5 om
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V. om dat zy dezelve zo lang niet regt uit kan

^XL^' houden: of zou het alleen tot verpoozing ftrek-

Hoofd- ken? Het is waarfchynlyker; dat zulks dient

otuk. om de opftyging van het Vogt te bevorderen 9

gelyk Reaö m u r door Afbeeldingen aantoont.

Ondertuflchen is deeze omkrulling aan de Trom-

pen eigen: men vindtze opgekruld in doodeKa»

pellen , en , als menze in Water week gemaakt

heeft en dan uitrekt , krullen zy van zelf we-

der op. De dwarfe Vezelen , die de Tromp
famenftellen , zyn als zo veele Geledingen of

Gewrichten, als zeer kleine Wervelbeenderen

of liever als de Kraakbeenderen van onzeLugt-

pyp: buitendien zullen 'er overlangfe Vezelen

zyn , die tot de uitftrekking dienen , doch wel-

ker fynheid ons Oog geheel ontglipt,

zonderlinge ^e Veerkragt van de Snuitjes der Kapellen

v*Tdf
St is ten duidelykfteblykbaar uit een zonderlinge

Tiomp. Waarneeming van den Heer de Geer (*).

„ De dubbele Tromp, (zegt hy,) welke ik

„ met een Schaartje affneed aan eene myner

„ Kapellen van den Wilgeboom , gaf my een

5 , zeer aanmerkelyke Vertooning. Het een en

3 , andere deel bleef zig op den Tafel , daar

„ ikze geworpen had, beweegen, omkrullen

33 en uitftrekken , by verfcheide herhaalingen.

3, Dit is het niet al ! Een Uur, na dat zy af-

3, gefneeden waren , maakten zy nog de zelfde

3,
beweegingen : zy hielden zig by beurten ftil ;

33 maar,

(*j Mem. pour VHlft. des Inf. Tom. Ii Mem, 2. p. 77,
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maar, zo dra ikze aanraakte, begonnen zy, v.

„ op nieuws , zig te beweegen. 1 en einde A^Et"

van drie oi vier Uuren gaven zy nog de zelf- Hoofd.

de tekenen van beweeging, of Leven , zo stuk.

„ men 't noemen wil: doch verdroogden ein-

delyk. De Kapel, waar ik de Tromp aan

?,
afgefneeden had, was zo even eerft uit de

„ Fop gekomen : des de Tromp nog geen tyd

hadt gehad , om zig op te krullen. Vervol-

„ gons die zelfde Operatie doende aan twee

„ Kapellen van twee Dagen oud , maakten de

Trompen 9 van den Kop afgc fcheiden , geen

„ de minfte beweeging meer. Men kan der-

„ halve dit Verfchynzel niet zien , dan in Ka-

„ pellen die zo eerft uitgekomen zyn."

Gelykerwys in langte en dikte , zo verfchil-

len de Zuigers der Kapellen ook in Kleur; men
vindt 'er die geheel zwart , die ros of Kaftanje

bruin, die graauwagtig of bruin en die geel

zyn. Sommigen hebben Haairtjes aan de on-

derfte Oppervlakte, eenigen op zyde van de

Tromp, die in anderen geheel glad en Haair*

loos is. In de genen , die kort en zeer breed

zyn , vindt men maar ééne holligheid of Buis ,

niet een Pees of Spier ter wederzyden.

Het Borftftuk, dat aan den Kop volgt , fchynt HetEorft-

het voornaamfte fteunzel van de Kapel te zyn,
ftuk *

en is, ten dien einde, ook uit Hoornagtige

Hukken
f
zonder eenige onderlinge beweeging,

famergefteld. In hetzelve, raamelyk, zynniet

alleen de vier Wieken of Vleugels ingeplant

,

x. desjl. xi. stwk. maar



rjS 15ESCHRYVING V A r?

V» niaar de Pooien hebben aldaar ook hunne aan-

Afdbbl. hccluiog. Deeze Lighaamsdeelen vereifchea

Hoofd- Seen byzondere befcbryviDg , zo min als *e

&?uk» Agterlyf, dat uic vericheide Ringen beftaat , ea

in de Mannetjes Kapellen dikwils zeer klein

is. Ik zal hier nog kortelyk van de Stippen

of Lugtgaatjes , volgens de Waarneemingen

van gemelden Sweedfchen Heer, fpreekcn (*).

wssmee- >, De Vliegen mee twee Wieken , en ver-

fcheide Soorten met vier Wieken, hebben

„ aan het JiorltUuk vier Lugtgaatjes of Stip-

,5 pen, vier ^roote openingen der Ademhaaling:

het geen de Waarneemingen van den Heer

„ Rüüümür ons leeren. Maar deeze be-

roemde Autbeur heeft bovendien ontdekt,

i% dat deeze Inièkten twee Lugtgaatjes hebben

op ieder Ring van 't Agterlyf, By vergely-

„ king redeneerende heeft hy geoordeeld, dat

„ de kapellen , bchaiven die van 't Borftftuk,

5, ook Lugtgaatjes moeiten hebben aandeRin-

„ gen van het Agterlyf: doch hy heeft dezel-

„ ven aldaar vrugteloos gezogt : hy heeftze

„ niet in 'c Oog kunnen krygen, wegens het

9y groot getal Schubben en Haairtjes , waar me-

de het Agterlyf der Kapellen bedekt is , die

de Lugtgaatjes verborgen houden. Hy ver-

„ haalt ons, niettemin, dat de Heer Bazin

„ dezelven gevonden hadt, dcch door die te

zoeken binnen in 't Agterlyf, na hetzelve

ü geopend en 'er alle de Ingewanden uit gehaald

* tQ

(*) Ibidem, p, 7*.
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te hebben. De Heer Bazin heeft ook V,

twee Lugcgaatjes aan hec Borftfluk der Ka-

pellen gezien, Wat de Lugrgaatjes of Stip. Hoofd-

pen, aan hec Agterlyf inzonderheid , betreft, s2m*

,> ben ik nog gelukkiger gewcefi: , zegt de

„ Geer, dan die beide Heeren : ik hebze t

M en op eene gantfeh niet twyfelagtige wy&e,

5, gezien* Zie hier myne Waaroeemingendaar

H omtrent."

Dan verhaalt gemelde Heer , hoe hy een

menigte Poppen van de gedoomde Rupfen van

de Brandenetelen , die -de kleine Aurelia of

Goud vlinder geeven , verzameld hebbende , één

daar van opende, zo als de Kapel gereed ftondt

van 'er uit te komen , en dat hy toen, zeer

duidelyk, op ieder Ring van 'cAgterlyf twee

Lugtgaatjes waarnam , dat is veertien. De Ka-

pel nog nat zynde, zo lagen de Schubbetjes

en het Haair vlak neer , en konden de Lugt-

gaatjes niec bedekken. Op dergelyke wyze

hadt Bazin de twee Stippen aan het Borftfluk

gevonden ; die de Heer na Geer ook waar-

nam; doch dus waren 'er uog twee minder, dau

de Rups gehad hadt. Rëaümür gifte, dat

de Kapellen 'er zo wel vier op 'c Borftfluk

hebben moeften als de Vliegen, voorgemeld.

Dit deedt den Heer de Geer naar dezelvea

zeer zorgvuldig zoeken, en, toen hy op hec

punt ftondt van de zaak kamp te geeven , hadc

zyn Ed. het pleizier van de twee ontbreekecde

I, Deel. XI. Stuk. Stip*
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V. Scippcn te vinden; doch niet op 't Bortftufe

^F

£l,

EL
' Om de plaatzing derzelven te doen kennen

Hoofd- geeft hy de volgende befchryving van hetAg-
STUK

terlyf.

'

HetAgter- ^ Het beftaat uit negen deelen, van figuur

als Ringen, die in elkander fluiten, als een

„ Doos in zyn Dekzel . Zeven van deeze

yj Ringen zyn zeer gemakkelyk kenbaar > en

„ wy hebben gezien, dat op iedereen paar

Lugtgaatjes gevonden worde. Wy neemen

„ voor een onderfcheiden Ring het end des Ag-

terlyfs, alwaar het Fondament en de deelen

„ der Voortteeling zyn gcplaatft. Deeze Ring

is, in zyne namurlyke gefteldheiJ, bynage-

heel binnen den voorgaanden ingetrokken,

„ en de lange Haainjes, die denagter*rand van

„ denzelven omzoomen , helpen nog meor om
„ deezen te verbergen ; maar een zagre druk-

3 , king op het Agcerlyf dwingt hem dat hyzig

„ vertoone. Zie daar agt R ;ngen: de negende

„ is het Deel , door het welke 't Agcerlyf mee

„ het Borftftuk famengevoegd wordt , zynde

„ doorgaans bedekt van de lange Haairen , die

„ zig agter aan het Borftftuk en voor aan hec

Agcerlyf bevinden, Djeze negende, of,

„ om beter te zeggen, eerfteRing, heeft min-

„ der uitgeftrektheid in dikte dan de anderen:

,, dewyl hec Agterlyf, in zyn geheel
, eeniger.

maate van figuur is als een langwerpige Olyf.

Hetzelve beftaat, derhalve, uit negen Rin-

ss* gen , waar van de voorfte en de agcerfte ver-

» bor-
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*, borgener zyn dan de zeven daar tuflchen. V.

Het is de voorde of eerfte Ring, dien men A^El*

s, wel kennen moet, om de twee Stippen of Hoofd.

„ Lugtgaatjes te ontdekken , die wy tegenwoor- STÜK*

5 , dig op 't oog hebben ; want zy zyn op dee-

„ zen geplaatft. Men vindt 'er één aan ieder

5 i zyde , die , wanneer met een Penfeel of ee-

„ nig ander Werktuig de Haairtjes en Schub-

„ betjes 5
op de zyden van deezen Ring , wor-

$j den weggenomen ,
zig duidclyk openbaaren.

3* Ten minfte heb ikze aan verfcheide Kapei-

3, len gezien 5 en men ontdektze gemakkelykft

5 , in de genen > die men uit het bekleedzel vao

^ de Pop haalt. Zy zyn grooter dan de ande-

„ ren ; ovaal maar zo langwerpig niet als die

?5 der overige Ringen. Men vindtze fchuins

3, geplaatft ten opzigt van de langte van het

y$ Lighaam ^ en onderfcheidt gemakkelyk, dat

5, zy een indrukkïng, eene holligheid, in 't

midden hebben , en dat de randen witagtig

„ Het zyn deeze Stippen of Lugtgaatjes

,

welken de Heer Reaümür, op vergely.

„ king redeneerende , gemeend heeft aan het

„ Borftftuk te moeten zyn, Ik ben verzekerd

? , dat ieder Waarnecmer , die dezelven zoekea

„ wil , ze even zo duidelyk zien zal , als ikze

„ heb gezien: maar de roem der Ontdekkinge

behoort niettemin , Rechtswege , aan dien

5! doorlugtigen Heer : op zyn aanwyzing heb

„ ik beflooten 'er naar te zoeken * dat ik waar*

1, debl. xi. stuk. „ fthya-
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V, „ fchynlyk anderszins verzuimd zou hebben*

A
XL

EEL
" indicn hy my Diet °P den Jcoer$ g^olpco

Hoofd- „ haddc 3 door het weinige , dat hy 'er van
STÜK# „ zegt.

Lngtgaatjes » Wy zien uit deeze Waarneemingen, dat
ofstippen. ^ de Kapeiiea voorzien zyn met agttien Lugt-

gaatjes, waar van negen aan ieder zyde van

„ het Lyf; volftrekt als in de Rupfen: datde

„ agt voorfte Ringen van 'c Agterlyf 'er ieder

„ een paar hebben ; doch de laatfte en agterfte

„ Ring geene. Even 't zelfde heeft in de Rup-

„ fen plaats , ten opzigt van den agterften

„ Ring. Wy zien daarenboven, dat het Vüe-

„ zige Deel, naar een Hals gelykende, waar

door de Kop en het Borftftuk te famen ver-

„ eenigd , en daar de twee voorfte Pooten aan-

5 , gehecht zyn , ook voorzien is met twee

Slippen, die overeenkomen met de twee op

3f den voorden Ring van de Rups. De twee-

„ de en derde Ring van de Rups heeft geen

Stippen of Lugtgaatjes: het zyn deeze die

„ overeenkomen met het Hoornagtig Borftftuk

5 , in de Kapel, het welkze ook niet heeft.

„ Hier door wordt ons de aanmerkelykegelyk-

formigheid aangevveezen , die 'er tuflehen de

5, Lighaamsdeelen van de Rupfen en Kapellen

99 plaats heeft.

5, De holle Dop van de Pop is van binnen

3) geftcffeerd met verfcheide dikke witte Draa-

„ den als Zyde, welke met één van hunne

„ enden aan den rand der Stippen zyn aange-

s, hechra
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v becht , en voor 't overige los hangen. Hun - V*

3, ne aanhechting maakt het zeer blykbaar, dat

„ dit opgedroogde Lugtpypjes moeten zyn of Hoofd*

gedeelten van Lugtpypjes, welken de Kapel sïüK*

3 , aan de Huid van de Pop heeft laaten bly-

„ ven, toen zy die verliet. Alle deeze Draa-

„ den zyn geftrefct naar de zyde van den Kop

,3 van het Iofejct. Ik fchryf hier flegts de uit-

„ drukkingen na van den Heer Reaumük,
35 die op de volgende manier voortgaat '\ Dit

doet ons denken (zege hy,) dat de Lugtpyp-

jes, die tot de Ademhaaling van de Rups dien*

den , ten minde een gedeelte van de genen

die daar toe dienden , niet
|
doordrongen toe

in 't binnenfle van de Kapel ; dat zy kroopea

tulTchen de eigen Vliezen van de Pop en

de gecen , die aan de Kapel eigen zyn.
99
Zie

„ hier de Waarneemingen , door my daar om-

\, trent in 't werk gefield op de Dag*Kapellea

„ van de Brandenetelen en van den Wilge-

„ boom
H Dat men zagtelyk , en met voorzigtigheid,

5 , de Huid wegneeme van een Pop , daar de

„ Kapel gereed is uit te komen : dat men waar*

neeme het geen alsdan aan de Stippen ge-

3, beurt : zo zal men zien dat witte Draaden ,

3, die van binnen aangehecht zyn aan de Stip.

„ pen van de Huid der Pop, allengs getrok-

„ ken worden uit de Lugtgaacjes of openingen

3, der Ademhaaling van de Kapel. Ik heb dit

5,
wei duidelyk , zo aan de Stippen van 't Ag-

I. Deel. xi. Sxuz;, L 3, ter*
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v« „ terlyf als aan die van 't Borftftuk, gezien
.A.FDEEL

XL.
#

en i!c ^eb ^e Proefneeming m er dan eens

Hoofd- J5 herhaald , om daar van wel verzekerd te
6TÜK#

zyn. Somwylen kwamen uit ieder Lugtftip

„ drie Draaden voort; op andere tyden heb ik

, 5
*er niet meer dan twee kunnen onderfchei-

„ den. De Lugtpypjes , derhalve , die aan

„ de Huid van de Pop blyven zitten en *er

5, niet dan met hun ééne end aan vafl: zyn

,

„ hebben weezentlyk toe binnen in de Ka-

pel doorgedrongen : want , na 'er geheel

„ uitgehaald te zyn , zweeft het andere end los

en vry Reaümui fchryft , dat de Draa-

den van de eene Lugtftip zig met die van een

andere vereenigen , doch hy moet 'er zekerlyk

de Stippen van de Pop en Kapel door verdaan

hebben.

59 Deeze aanmerkelyke Draaden , welken de

„ Kapel agter laat , wanneer zy uit de Huid

5, van de Pop voortkomt 5 zyn dit de geheele

5, Lugtpyojes , of zyn bet niet dan de inwen-

3 ,
dige Hmd der Lugtpypen van de Kapel? Het

is waarfchynlyk dat de Lugtpypen, zo wel

„ als de andere Ligbaamsdeelen , eene veran-

5 , dering moeten ondergaan , in de Giftalte-

$i wifleling van de Rups > waar door zy tot

een

(*) Dit eou wel eenigzins tegen het voorgaande , zo eveü

bygebragt, fckynen te ftryden ; doch 't is blykbaar dat de

Heer de Geer geen andete Lugtgaatjes op het Borftftuk

tikent , dan die twee op dat Halsagtige gedeelte, het welk

<&& Kop en 't Bwftfluk famcavoegt.
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,» een Kapel worde , en dat dezelven inwen- V.

„ dig vaD Huid moeten verwiflelen, byna op
Af^u

„ gelyke manier , als de Maag der Kreeften Hoofd.

„ by elke Vervelling wordt vernieuwd. Ik ge- STÜK*

5, loof dan dat deeze Draaden de inwendige

„ Huid der Lugrpypen zyn" (f).

,, H«t gene de Heer Reaüm ür niet fchynfc

op te merken , wegens den uitgang der Draa-

„ den of afgeftroopte Lugtpyp-n uit het Lyf

„ van de Kapel ; heeft hy zeer wel waargeno-

„ men in de Infekten, die deö naam van Juf*

„ fers draagen. Hy heeft gezien dat 'er Draa-

s , den, witte Koordjes, in de Geftaltewifle-

3 , ling uit de Stippen van het Juffertje getrokken

worden. Deeze Infekten
,
zegt hy , leggen

3, die Koordjes, die Lugtpypen af, als voor

„ haar van geen gebruik meer zyn de. Zou het

3, niet veeleer een waare Vervelling der Lugt-

3, pypen zyn ? Want de Juffers, zo wel als

„ de Kapellen , blyven nog Ademhaalen door

3, de Stippen van het Borftftuk, even als zy

3, deeden in de ftaat van Nimfen en Wormen.

Van de Deelen der Voortteeling, die in by* ingewanden^

zondere Kapellen eeuigermaare verfchillende

zyn, reeds in 't algemeen gefproken hebben*

de, gaa ik thans over tot de andere inwendige

Deelen of Ingewanden. Alleen zal ik nog kor*

te*

(t) Swammekdam heeft zulks in de Vervellingen van

den Worm der Rhinofter- Torren ook waargenomen. Zie zyn

Weik genaamd Byhl der Natuure L De Bi. bladz. 309,

L a
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V telyk in aanmerking neemen 5
hoe de Heer de

Afdeel. geer jn ieder van de agt Pypjes of Vaatjes , die

Hoofd- de Eyeren bevatten , geteld heeft tuffchcn de

«tuk. zedig en zeventig ; zo dat hy in 't geheel re«

kent ten minfte vierhonderd en tagtig Eytjes in

de Eyerftokken van één zyner Nagtkapellen ver-

vat te zyn : een groote hoeveelheid, inderdaad ,

voor ééne enkele KapeL Hy merkt aan , dat

deeze Vaatjes niet gemakkelyk te ontwikkelen

zyn ,
wegens de menigte van Lugtpypjes , die

dezel ven aan elkander verbinden ,
Zilveragtig wit

van Kleur. Ik zal zyn Ed. niet navolgen in

het gene hy van de Deelen der Voortteeling in

de Mannetjes Kapellen zegt , om niet te zeer

uit te weiden of te verwarren in de omftandige

befchryviag van Zaaken , wier nafpooring het

geduld van de meefte Liefhebbers te boven

gaat.

Wy hebben gezien, dat in de Rupfen het

grootfte deel des Lighaams , wanneer menze

opent en ontleedt, vervuld gevonden wordt met

eene flymerige Scoffe, die doorgaans meer of

min witagtig geel is, het Vetagtig Lighaam by

tzïe hier Reahmur getyteld f. Deeze Autheur fchryft
voor,Biadz.

d^ ^ het gebru jk toe ^ van te dienen tot

voeding en verfterkiDg der Lighaamsdeelen van

de Kapel , die uit de Rups (laat voort te ko-

men ; maar het zonderlingfte is , dat een niet

minder veelheid van dergelyke Stoffe, die geel

is en uit een menigte van dunne Vaatjes fchynt

te beftaan, in de Kapel gevonden worde. Wat
moet

Vetagtig

Lighaam
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moet men natuurlyk daar uit opmaaken, vraagc

de Heer de Geer?,, Zulks fchynt aan te dui-

„ den, dat, indien het Vetagtig Ligbaam van

de Rups tot het gemelde einde ftrekt , zulks

„ doch het eenigfte gebruik daar van niet kan

„ zyn ; want anders moed men dit Lighaatij
5

die geele Stoffe , geheel verteerd bevinden.

;

daar moeft niets meer van te vinden zya,

wanneer de Kapel zyne volkomenheid heeft

V.
Afdeel,
XL.

Hoofd»
stuk*

>5

55

99

„ bereikt. Het is derhalve een Stcffe?die, ten

minfte voor hec grootfte deel
9 in wezen

blyft, en dus wezentlyk tot het Infekt, in

alle zyne Snacen , behooren moet. Het denk-

beeld van Swammerdam , die dezelve

voor hec waare Ver gehouden heeft
?

is dan.

niet onwaarfchynlyk
r
V

„ De Hoornagcige deelen van Lepelswyze splcre

3 , form r die aan het Ageerfte van het Man-

„ netje zyn , en waar mede hetzelve het Ag-

„ terlyf van 'c Wyfje in de Paaring vat , zyn

„ aan den grondfteun voorzien met cenigedik-

ke witte Spieren, die met haar andere end

55 gehecht zyn aan de Hoornagtige Huid der

Ringen , en dus tot beweeging zo van de

Lepels dienen als van de andere Deelen van

het Gat. Boven en behalve deeze Spieren*

zyn de gezegde Deelen nog omringd met een

dun Spieragtig Vlies 9 dat vereenigd is aan

de inwendige Oppervlakte van den laatftea

Ring. Over de geheele inwendige Opper,

vlakte der Ringen , ziet men een groot ge
I, Deel,, XI. Stu&, L 3 tl|

3>

1>
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V. „ tal van witte Spieren, in de langte uit

^F

XL
L#

» geftrekc , hebbende de gedaante van kleine

Hoofd- Lintjes , of gelykende naar die , welke mea
*TUK „ in de Rupfen op de zelfde plaars vindt. Zy

5 , hebben haare aanhechting in de famenvoe-

s> ging der Ringen. De gemelde Spieren, eg*

f,
ter ,zyn niets, in vergelyking met degenen,

„ welke zig aan 't Borftftuk openbaaren, maa-

„ kende bmdels uic ; zo dat bet byna gevuld

„ is met Spieren. Zy moeten 'er in groote

menigte en met uitmuntende kragt begaafd

5 ,
zyn , alzo zy ftrekken tot de beweeging der

99 Wieken en der Pooten (*)

Wy hebben gezien, dat het Wyfje in-

t,
wendig , naby het Fondament , een Lighaams*

deel

(*) Veel te dikwils wordt 'er gelykformigheid gefield 'm

dingen , d'e geen volmaakte overeenkomft hebben. Zo is

het, wanneer men de Uitwerkingen met elkander vergelykt,

zonder verzekerd te zyn, of de Oorzaaken niet verfchillen.

Wie , immers , zou van vooren gedagt hebben , dat de Vleelch-

vezelen der Spieren , in een Olyphant , niet dikker zyn dan

in een Muis. Doet nu een Muis of Springhaan, naar evenre-

digheid ,
Sprongen , waar toe een groot Viervoetig Dier onbe-

Juvaam is, zo kan zulks afhangen van de dikte der Vezelen;

zonder dat zulk Diertje , daarom , een grooter veelheid van

Spieren noodig heefr. Daar kan nog een andere oorzaak zyn p

ons bekend, en wie weet hoe veelen, ons onbekend* De

werking der Spieren hangt af van den invloed des Bloeds, en

dee^e van de werk ng des Harts in de Dieren , die een Hart

hebbenjd 't kenbaar is ; maardeeze laat/te hangr af van zekere

Ei^enfchp des Levens , Irritabilitcit penaamd, een aandoen*

lykheid vjor pri 'keling, welke ongelyk groote Uitwerkingen

voortb en »t dan de Oorzaak is Dus ziet men, dooreen klei»

BS $t$ek 4ie een Zenuw raakt , door een weinsje Venyn,
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p deel heeft als een langwerpige Blaas, die V.

„ den Afgang bevat , of dat dikke Vogt , het ^L?

„ welke de Kapel gewoon is van agteren uitte Hoofd*

s, werpen. Het Mannetje heeft 'er een volko-
A££*tet

9y men dergelyke , die ook eveneens is geplaatft. Kapellen.

„ Ik heb duidelyk gezien , hoe deeze Blaas

gemeenfchap met het Fondament heeft , en ,

5, dat meer is , ik heb gezien dat de Darmen

5> zig naar de Blaas vervoegen en hunnen uit-

„ loop hebben in dat Lighaamsdeel. Ik was

ten uiterfte vergenoegd met die Ontdekking.

want op deeze manier begrypt men gemak-

9 y kelyk , hoe de Afgang , of die foort van

Sf Pap , in de gedagte Blaas gebragt worde : dat

zy afkomt van de Maag en Darmen, van

waar

een kwaade Reuk ofStank , de geheele werking des Hnrts in

een Menfch , die ten minfte op een kragt van eenige honderd

of duizend Ponden gewigts kan gefchat worden , roer een

tyd,of in 't geheel ,als oogenbükkelyk weggenomen ,of hem

in Stuipen vervalen, die verbaazend zyn. Een Kikvorfch , die,

na dat het Hart 'er uitgehaald is , nog eenige Uuren leeft,

ipringt of zwemt , valt aanftonds dood neer, als men het Rug»

je- Merg, by den Kop,heefr afyefneeden. In dergelyke Dieren

derhalve , en vooral in de Infekten, fchynt men veeleer te

jnoeten denken om eene werking der Zenuwen , dan om eene

werking des Harts: want zo min aU zy weezentlyk Bloed

nebben , zo min is men verzekerd , dat 'er een Omloop der

Vogten of Circulatie in dezelven plaats heeft. Het fchynt

veeleer, dat, even als de Longen door het geheele Lighaam

.

der Infekten verfpreid zyn , zo ook ieder gedeelte of Difoikt

(Cantonl daar van, zegt du Vernf.y, zyn byzonder Hart

en Groote Slagader heeft. Vergelyk het gene , hier voor^

bladz. \r6— 1*8, door my, dienaangaande is gezegd*

i. Deel, XI. Stuk* L 4
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V. „ waar zy voortgaat in de Blaas , om vervol

«

A
XL

EL
' §ens door het Fondament te worden uitge-

Hoofd- „ worpen
stuk. Men moet evenwel in aanmerking neemen >

dat de uitwerping van Vuiligheden in de Ka-

pellen, die veelal zeer weinig Voedzel gebrui-

ken, zeer gering is in vergelyking met die der

Rupfen, uitgenomen, wanneer zy zo eerft uit

de Poppen gekomen zyn , of liever , zo dra zy

in ftaat zyn om te vliegen : want dan fpuiten

fommigen een groote veelheid van een dik Vogt

uit, het welk aanmerkelyke Vlakken maakt op

de Boomfchors en Bladen , inzonderheid op

Hout en Papier zeer zigtbaar en bcftendig. Ilec

Vogt , dat zy dus uitwerpen , is in vëëlen bruin

of vritagtig, doch hoogrood in eenige Dagka*

pellen, gelyk die van gedoomde Rupfen ko.

men, als de Aurelia, Nommer- Kapel ,t' Paauw-

Oog, enz. De Bloedregen, die men fomtyds

zig wys maakt dat hier of daar gevallen zou

zyn , wort niet ten onregt aan de Uitwerpfelen

van zodanige Kapellen toegefchreeven

verfabelden- De verfcheidenheid der Rupfen en Kapellen
hcid

"

is ongemeen groot, Juffr, Merian hadt van

de inlandfche of Europifche , met die van Su-

riname, omtrent tweehonderd en zeftig Soorten

opgegeven ; doch de Heer N-Strüyck heefc

van Ooft- en Weftindifche , Afrikaanfche en

ander uitlandfche, uit de Kabinetten van ver.

fchei,

{*) Z'e Journal des Scavan^ Fevr. 17*7. Art-» $,
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fcheide Liefhebbers, driehonderd agl en zeven- V.

tig ,en bovendien honderd drie en vyftig Inland-

fche , door hem zelf om en in Amtterdam ver- Ho->fd»

zaïueld, op het naauwkeurigfte doen aftekenen

in haare natuuVïy&e Koleuren: zo dat dit een

getal uitmaakt van vyfhonderd een en dertig by-

éondere Soorten van Kapellen (f). Naderhand

zyn nog verfebeide onbekende overgekomen;

hoewel Linn/eüs 'er niet meer dan vyfbon-

derd vyf en dertig, in de Tiende Uitgaave van

zyn Samenflel der Naruur, geteld heeft. De

Heer Ly on net verhaalt, dat hy zelf, in

minder dan vier Jaaren , over de driehonderd en

veertig Soorten van Kapellen, in een bellek van

omtrent een Myl in 't ronde , by 's Graavenhaa-

ge waarfchynlyk , heeft gevonden (*). De
Vraag is , of de Mannetjes en Wyfjes door zyn

Ed, niet wel eens voor byzondere Soorten ge-

rekend zyn ?

Men is van ouds gewoon geweeft, deeze In-pag enNag

fekten in Dsg en Nagt-Kapellen te onderfchei-

den , en dit maakte een aanzïenlyke Hoofd-

verdeeling uit, De Heer Rkaü mü r is ook op

die wyze te werk gegaan , en hy merkt aan

,

hoe in de Kapellen regt het tegendeel plaats

heeft van de Vogelen , onder welken diebycagt

vliegen > veelal Roofvogelen genaamd
,
ongelyk

min-

(|) Inleiding tot de Algtmemt Geographie of Aardryfa-fo*

Jthrymng. Amfterd. 1740 bladz. 90, 91.

(*) LES S EK 'TkteL des Irfftes, Remarq. Tom. I. p#

X. Deel. XI Stuk. L 5

Kapellen,
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Onderfchei

ding door

de Sprieten

V. minder in getal zyn , dan die zig over dag vertoo*
A
*XL

EL
nen * 0nder de ^^odfche of Europifche zyn

Hoofd thans wel eens zo veel Nagc - Kapellen als

stuk» Dag- Kapellen bekend. Na dat men die uk de

Rupfen begonnen heeft te teelen , komen nog

langs hoe meer Nagt -Kapellen te voorfchyn;

dat niet te verwonderen is , aangezien men zel-

den by nagt uitgaat op den Vangft der Infekten.

Onder de Uitheemfche, in tegendeel, hebben

wy , waarfchynlyk om die zelfde reden , toe

nog toe veel meer Dag. dan Nagt- Kapellen.

De Kentekenen , tot onderfcheiding der Dag-

en Nagt- Kapellen van eikanderen, zyn niet dui.

fier, zo de Heer Rbüümur aanmerkt. Men
onderfcheidtze , inzonderheid , door de figuur

der Sprieten , het welk die Lighaamsdeelen

zyn in de Kapellen , hoe zigtbaar en uitmunten-

de ook , van wier gebruik men nog naauwlyks

t zïe 't tx. een denkbeeld kan maaken f. Men vindt , boven-
STnK bladz. £-ien 5

verfchillendheden in derzelver figuur, die

deezen Heer aanleiding gaven, om verfcheideGe-

flagten daar van te vormen. Die van het Eerfte

* Antennes a Geflagt noemt hy Geknopte * , om dat zy , toe

digt aan 't end even dun blyvende, aldaar een

dikken Kop of Knopje hebben ; hoedanigen men

in de Witjes en veele andere waarneemt: cïe

van het tweede Geflagt noemt hy Knodsagtige f ;

om dat zy , van den wortel af allengs dikker

wordende, aan 't end flomp uitloopen : die van

het derde Geflagt komen met de laatftgemeldea

overeêa * ukgenomsq dat zy platagug rond zyn,
ea

f en majflit



de Kapellen,

en aan 't end wederom versmallen ; gelykende v.

dus eenigermaace naar Ramshoorncn f. Zodanige
Afdeel.

Sprieten hebben die Graskapelletjes , welke Hoofd-

men St. Jans beertjes gewoon is te noemen .

r
sTÜIC

^
Deeze driederley Sprjeten houdt men voor

Kenmerken der Dag - Kapellen.

De Nagt-Kapellen , zegt Reaumür, heb»

ben Sprieten van drie andere Geflagten , te

weeten de genen die ik Prifmatieke f getyte!dM**«**

heb, als over de geheele langte nagenoeg even ques

dik en driekantig a!s een Prifma, doch aan 't

end fpits zynde. Haar bovenfte Oppervlakte is

rond , doch het overige beltaat uit twee egaale

vlakke zyden , die onder aan de Spriet famen-

loopen. Het getal der Leedjes , waar uit de

Sprieten famengefteld zyn , is in deeze veel groo-

ter dan in die van 't eerfte Geflagt. Die van

het vyfde loopen , van 't begin naar 't end toe
,

allengs dunner ; hy noemtze Kegelvormig en

Gekraald*, om dat men gemeenlyk met het bloo- * a filets

te Oog zelfs kan zien, hoe zy als uit Korrelt-^^7 ^

jes ,die tegen elkander dïgt aangevoegd zyn , be~

ftaan, omtrent als in een Paternofter of Ket-

ting Kraaien* Van deeze Korreltjes zyn 'er ron-

dere en plattere; als ook die eenigermaate naar

Wervelbeenderen gelyken , en deeze figuur der

Sprieten is onder de Nagt «Kapellen zeer gemeen.

Die van het zesde Geflagt zyn de genen, wel-

ken men Gepluimds \ of Gebaarde noemen kan; \ en fhm%

doch zulke Sprieten (trekken meeft tot onder-

fcheiding van de Mannetjes der Nagt-Kapellen,

i 1. Deei. xi. Stuk. MeO
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V. Men moet evenwel deeze onderfcheiding, zo

A
XL

EL
ze^ aanmer 'cl:

> n *ec ten allernaauwften op-

Hoofd, vatten, en zig verbeelden, dat gelykerwys de
sruiu Dag. Kapellen altemaal by dag vliegen , zo] ook

ór Nagt, Kapellen niet dan des nagts of in de

duifterheid. Men ziet van deeze laatften ook

fomtyds over dag , en men kan *er gemakkelyk

veelen van te zien bekomen , wanneer men hec

Loof van fommige Boomen en Heefters, of digt

gewaiïen Kruiden , fterk fchudt of op de Takken

flaat. Evenwel neemen zy doorgaans geen groo»

te vlugt, gaande zig Wel haaft wederom ver-

fchuilen. Men zietze ook wel in de Boflchen,

inzonderheid tegen den avond , vliegen , doch

het zyn dan meeftal Mannetjes, met gepluimde

Sprieten ; hoedanigen men ook met een bran-

dende Fakkel of Lantaarn 5 in 't donker, in de

Tuin gaande, op het Licht ziet toevliegen. Hec

fchynt dat zy door dit Licht verbyfterd worden,

even als de Roofvogelen, Over dag ziet men

^er ook wel eenigen op de Bloemen , doch on-

gelyk zeldzaamer dan de Dag-Kapellen. Men
vindc zelfs verfcheide foorten van Nagt-Kapel-

len , die van haare Wieken , om te vliegen
£

weinig of geen gebruik fchynen te maaken.

vcrdeeiing De Heer R e a UMüR heeft de Dag- Kapellen
J
'in Klaffen verdeeld, De eerfte formeert hy vanM TJ R.

Src
P
i!

IICn
de zonnige» met Geknopte Sprieten , die de

li.
Wieken overend houden , en in welke de laag*

fie rand der or.derfte Wieken het ondcrfte van hec

Lyf omvat, en die op zes Pooten gaan of ruften.
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De Tweede begrypt de genen , die in alle opzig- V.

ten met de voorgaande overeenkomen
,
uitgeno-

Af^l*

•men dat zy niet meer dan vier Pooten gebruiken. Hoofd-

De twee voorfte Pooten houden zy doorgaans om- stuk.

geboogen : het zyn onechte Pooten , die uit-

loopen in een foort van ruige Scaartjes,gelyken-

de naar de Sabels van Bont , welke de Vrouws-

personen om den Hals plagten te draagen, Van

deeze laatften geeft de kleine Aurelia , zo wel

als van de eerden het Witje een voorbeeld. In

de Derde Klafle hadt hy zulke Kapellen ge- 111*

plaatft, die van de laatften alleen verfchillen,

doordien de twee voorfte Pooten niet in Staart-

jes eindigen : het zyn .waare Pooten , maar zo

klein , dat menze met het bloote Oog naauw-

lyks kan zien. De zogenaamde Zand- of- Gras-

Oogjes, die men in de Zomer zeer menigvul-

dig op de Velden vindt, behooren tot deeze

Klafle. Die van zyn Vierde verfchillen van

die der Eerfte Klafle daar in , dat de rand der

onderfte Wieken zig omkromt, om het boven-

fte van het Lyf te komen omvatten en bedek-

ken , laatende het overige 't eenemaal bloot.

Zy hebben , bovendien , een foort van Staart of

uitfteekende punt aan ieder Wiek; hoedanigen

die Kapellen zyn » welke men deswegen Pagies

noemt. Die van de Vyfde Klafle der Dag» Ka* vy

pellen verfchillen van die der Eerfte daar in ,

dat zy de Wieken niet regt overend > maar

meer of min vlak en evenwydig aan de Vlakte,

waar op zy ruften, houden. Men vindt 'er

I. Deel, XL Stuk, 20.
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V. zodanig een , die uit een gïadde Rups van de
Afdeel

^Itbéa voortkomt , hebbende de Wieken van
XJL/«

Hoofd* boven Aga akU ur , met zwarte bruine en wit*

stuk*
|u Vlakjes fraay gefprenkekU De Pop van

deeze zit in een Tonnetje of Dop ; daar die

van de vier eerde Klaüen altemaal naakt zyn

en hangen. Men ziet van deeze Dagkapellen

nooit voortkomen uit langhaairige en zeer rui-

ge, of u:t Kupfen die Knobbeltjes hebben ,

naar Turkoifcn of andere Edele (leenen gely*

kende. Alle de Gedoomde Rupfen verande-

ren in Kapellen van de Tweede Klaffe. Maar

van de gladde en korthaairige zyn 'er fommi*

gen die Nagt 5 anderen die Dag. Kapellen uitle*

veren.

VJU Reaumur heeft, in zyne Zesde Klafle, zo-

danige Kapellen gefchikt , die de Sprieten Knods-

agtig hebben ; hoewel Juffrouw Meriah
deeze tot de Nagt-Kapellen betrokken hadt : want

alle, die hy daar van kende, vliegen byna den

geheelen Dag , en , dat meer is , fommigen

maaken een brommend Geluid , iq 't vliegen ;

weshalve menze Onruft-Kapellen noemt. Be-

nige geeven 'er 5 wegens de manier van zwee-

ven, en in de Lugt te btyven hangen zonder

byna van plaats te veranderen, den naam vaa

Sperwer aan. Zekere kleine Kapelletjes, die

men Glaswiekjes noemt , bihooren ook tot

Vu. deezo Klaffe, De Zevende bevat zódanige

Dagkapellen , wier Sprieten platagtig zyn als

Ramshoornen , gelyk de zogenaamde St. Jans

Ka-
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Kapelletjes Irdien alles naauwkrurtg afge- V.

beeld is op de XX.Ïte Plaat der Surinaamfche
A
xï.

EU

Infckten van Juffrouw M & r i a n , zegt hy , Hoofd.

zou men 'er nog ten Agtlte Kalle moeten by-
S

yiiu

voegen , van Kapellen die de Wieken regc

overend houden , en niettemin de Sprieten

Kegelvormig , dat is naar *t end verknallen-

de hebben , gelyk de Surinaamfche Pagie.

Een der voornaamfte Kenmerken , tot onder- Nagtkapei*

fcheiding van de Nagc-Kapellen onder elkander

,

worde door gemelden Heer afgeleid van de

Trompen of Zuigers , welke aan fommigen

ontbreeken, of ten minfte niet duidelyk zigt-

baar zyn. De Eerfte Klaffe wordt door hem Klaffe Tm

geformeerd van zodanigen die Prifmatieke

Sprieten hebben , en deeze allen zyn met Zui-

gers voorzien. Veelen der grootfte en fchoon-

fte Nagtkapellen , gelyk die van de Jafmyn ,

Oleander , Ligufter, enz. behooren tot deeze

Klaffe , waar in hy de byzondere Geflagten

door de langte en figuur der Zuigers onder-

fcheidt. Die van de Tweede zyn by hem de *L

zulken , ook Zuigers hebbende , wier Sprieten

Kegelvormig in een fpitfe punt uitloopen , en

die van de Derde verfchillen daar van alleen 9

doordien zy geen Zuiger fchynen te hebben.

In zyne Vierde Klaffe plaatft hy de Kapellen 1V*

met gebaarde Sprieten en een Zuiger ; terwy 1 de

Vyfde wederom de zodanigen bevat , die gebaar- Y*

de Sprieten en geen zigtbaare Zuigers hebben.

Een Zesde Klaffe heeft zyn Ed. geformeerd vl,

I» Deel. xu Stuk. van
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V. van zodanige Kapellen , wier Wyfjes van Wie-

Afdeel. ^n ont5iooc Zyn 0f ongevleugeld ; hoedani*

Hoofd- gen 'er veelen voortkomen van Spanrupfen of

stüic, Landmeeters , als ^ook van Boritei- Rupfen.
VtL Zulke Kapellen , eindelyk, wier Wieken als

uk Pluimpjes beftaan , maaken zynen Zevende

Klaflc uit. Deeze laatften heefc hy , wegens

de figiiiir der Sprieten , niettegenftaande zy by

Dag vliegen, hier 't huis gebragt.

Gcflageeïu De talryke veelheid van Nagt. Kapellen gaf

den Heer Reau m ü r aanleiding tot verfchek

de Onderdeelingen , afgeleid van de houding der

Wieken, waar door hy ieder der vyf eerfte

u Klafien in Gtfiagten finaldeelc. Die van het

Eerfte Geflagt houden de Wieken evenwydig

aan de Vlakte, waar op zy zitten ; maar zo-

danig, dat de twee bovenfte eikanderen krui-

fen , leggende de een over de andere heen.

2
Dit hebbeu die van het Tweede Geflagt niet

,

alzo de binnenzyden der twee bovenfte Wie-

ken, die ook de onderden bedekken , tegen

elkander zyn aangeveegd. Die van het Derde

Geflagt hebben in de houding haarer Wieken

een byzonderheid , welke haar zeer kenbaar

maakt* Dat gedeelte der beide Wieken , 't

welk het Lighaam van boven dekt, legt niet

even zo vlak als het overige : het omvat het

Lighaam en voegt zig daar tegen aan , zo dat

men de figuur van 't zelve daar uit gewaar

wordt. Een Vierde Geflagt maakt hy van de

genen , wier bovenfee Wieken ook of byna

even«
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evenwydig zyn aan de Vlakte , daar zy op zit- V.

ten , doeh dezelven zyn van 't Lighaam afge-
A^EU

fcheiden, zo dat zy 't zelve niet alleen niet Hoofd*

bedekken , maar zelfs de onderfte Wieken STÜK*

bloot laaten. Men zou in dit Geflagt verfchei-

de Onderdeelingen kunnen maaken, naar dat

zig een grooter of kleiner gedeelte van de on-

derfte Wieken ontbloot bevindt. Tot een Vyf- $•

de Geflagt worden van hem de zodanigen be-

trokken , wier onderfte Wieken door de boven-

ften t'eenemaal bedekt zyn , die met de bin-

nenzyden tegen elkander aan gevoegd, wan-

neer de Kapel zit te ruften, een foort van

fcherp toeloopend Dak over 't Lyf formceren.

Deeze zou men fcherp Gerugde kunnen noe-

men. Men vindt 'er van , in welken de Rug van

bet Dak zig agterwaards zodanig verheft , dac

zy als gezadeld zig vertoonen. Die van het <?,

Zesde Geflagt verfchillen van de naaft voor-

gaanden , doordien zy rond Gerugd zyn. De
Wieken krommen zig, op het Lighaam, een

weinig om, en daar aan zyn zy gemakkelyk

van de fcherp Gerugde te onderfcheiden. Vee*

le Kapellen worden 'er gevonden vau deeze

Gefialte , cn daar onder zelfs vry groo-

te. Die van het Zevende zyn meeftendeels 7.

klein. Men onderfcheidtze doordien het Dak,

dat de hovende Wieken met elkander maaken,

plat Gerugd is. Bovendien hebben zy de Ei-

genfehap , van zig als breed van Schouderen

te vertoonen. Men vindtzc, naamelyk, van

X, .Deel, XI. Stuk, M VOO»
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V. vooren of in 't midden, een weinig breeder
AF
XL

ELi dan Daar aStereD >
alwaar de Wieken zig iets

Hoofd- fchynen famen te trekken. Eenige kleine Ka-
stüic. polletjes hebben de Wieken geheel om 't Lyf

*' geflagen , gelyk die der Vogelen , en deeze

raaaken het Agtfte Geflagt by Rëaümur uit.

Men vindt 'er onder , die wel deeze Houding

hebben als zy ftil zitten, doch die, loopende,

de Wieken overend zetten > bykans als de Dag.

9* kapellen, In het Negende Geflagt fchikt hy

zodanige Kapelletjes , meeftendeels nog kleiner

dan de voorgaande , wier Wieken , na zig byna

over de geheele langte van het Lyf omgeflagen

te hebben, boven hetAgterfte breeder worden

en zig verheffen > om een foort van Staart te

*•# formeeren , welke eenigermaate naar die van

een Haan zweemt. Daar is, eindelyk, een

Tiende Geflagt , wier Houding van alle de ove-

rigen daar in verfchilt, dat de Wieken niet en-

kel elk aan haar zyde het Lyf omvatten , maar

zelfs ook aan de andere zyde ; zo dat de bo.

venfte, die haare weergaa ten grootften deele

bedekt, als om het Lyf gedraaid is.

Deeze tien Geflagten hadt de Heer Reaü-
mür gefchikt tot eene Onderdeeling van de

Klafien der Nagtkapellen , en dan wilde hy de

Soorten verder onderfcheiden hebben , door

den trap, waar in ieder de Kenmerken van het

Geflagt , meer of min , bezat : by voorbeeld

naar dat de Wieken > Dakswyze 9 meer of min

fcherp Gerugd j meer of min van het Lighaam

af.
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afgefcheiden waren ; naar de evenredigheid der V£

onderfte Wieken in grootte , tot de bovenften ;
A™*zt*

naar derzelver figuur en uirgeftrektheid ofplooi- Hoort -

jing 3 als de Kapel zig in ruft bevindt, enz. ?TUK -

Ook zoude men
,
zegt hy , van de Baarden , die

onder aan den Kop zyn , en waar tuflehen het

Snuitje, de Tromp of Zuiger geplaatft is, nog

andere Onderdeelingen kunnen afleiden. Men
vindt 'er ook, die als Gekuifd fchynen te zyn.

Een groote zwaarigheid , welke deeze Heer

tegen zyn eigen Verdeeling oppert, is, dat

men Kapellen vindt , wier Mannetje en Wyfje

in houding der Wieken verfchillen. Ik weet

niet of deeze dan iets anders de oorzaak zy ge-

weeft, welke de Hedendaagfchen andere Ver-

deelingen heeft doen ter baan brengen. Ik zal

hier eerft van die fpreeken f welke tot nog toe

den meeften ingang by de Liefhebbers gevon-

den heeft.

De Dag»Kapellen worden door Roe- taêeding

sel flegts in t<wes Klaflen onderfcheiden , waars-ai..
° E*

van de Eerfte is van die met vier, de tweede

van die met zes Pooten. Ook heeft hy onder

de Dag-Kapellen geen andere geteld , dan die

de Sprieten Haairagtig dun en met Knopjes

aan 't end hebben ; zo dat die, welke de Sprie-

ten Knodsagtig hebben , of als Ramshoornen ,

by hem van de Dag Kapellen uitgeflooten zyu.

Van de Nagt-Kapellen heeft hy vier

Klaflen gemaakt. De Eerfte bevat de genen ,

die men thans, wegens het fpitfe Hoorntje,

l, Deel. ZU «tuk. M 2
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V* dat zy agter op het Lyf hebben

, Pylftaarten
A™EL

' noemt ? voerende , in 't Latyn , den naam vaa

Hoofd* Sfhinges. Sommige Liefhebbers noemen dee-

stuk, ze 9 jn »
t algemeen , Onruften of Onruft-Kapel-

len. De Tweede Klaffe der Nagt-Kapellen is

van zodanigen , die de Wieken niet plat ofHori-

fontaal , maar Dakswyze of fchuins afloopende

houden, en zodanig, dat het Agterlyf door

dezelven , van boven, geheelenal bedekt wordt*

De Rupfen , daar de Nagt- Kapellen van de

twee eerfte Klaffcn, en alle de Dag-Kapellen,

voorgemeld , uit voortkomen , hebben alte-

maal zeftien Poocen ; doch die van de Derde

Klaffe der Nagt Kapellen , by Roes el, heb«

ben maar tien en eenige weinigen twaalf Poo-

ten. Het zyn die genen, welken men Land-

|Bladz. ig #
meeters of Spanrupfen noemt , gelyk hier voor f
gemeld is. Deeze Kapellen hebben de Wie-

ken nooit zo digt om 5

t Lyf geflooten, als

de overigen, maar breiden dezelven meer uit

en houdenze tegen 'tgeene, daar zy opzitten,

't zy een Muur, Schutting of Boom, zodanig,

als of zy 'er aan geplakt waren. Haar Lyf is

ook altoos ranker of dunner dan dat der ande-

re Nagt-Kapellen. Eenige weinigen egter heb-

ben de Wieken Dakswyze, gelyk die van de

tweede Klaffe. Die van de Vierde onderfcheidt

hy voornaamelyk door de kleinte van de an-

dere Nagt-Kapellen , en daar onder zyn de

meeften begreepen die van de Rupfen komen

,

welke zig in Bladen infpianen en daarom Blad-

rol.
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ders of Binders genoemd worden , benevens V.

de zogenaamde Motten of Mot-Kapelletjes. XL^
Wy zien dus, dat het getal der KlafiTen, by Hoofd.

Roes el, ongelyk kleiner is dan by Reaü-
jniur, wiens manier van Verdeeling meer Kon-

ftig dan Natuurlyk fchynt te zyn. De Geftal-

te immers der Rupfen of Maskers , dient te-

vens in agt genomen te worden , zal men een

compleete Hiftorie opmaaken van de Infekten

van deezen Rang. Indien Roes el, egter,

zo veel uitheemfche Infekten te befchryven

had gehad , als
f
er thans bekend zyn , zou hy

waarfchynlyk zig in verwarring gebragt be.

vonden hebben, met zo weinig Hoofdverdee-

lingen. Hierom werdt 'er een Orde vereifcht,

die niet alleen op de Natuur gegrond was,

maar ook al het behulp te baat nam , het welk

deKonfl en een fchrander Oordeel, op 't voet-

fpoor van twee zulke voornaame Leidslieden,

aan de hand kon geeven.

Onze Autheur hadt tot algemeene Kenmer- verdeling

ken der Infekten van deezen Rang, die ik Dons- ™* f
f/ N-

vleugelige noem , gefield , dat zy vier Wieken,

die met Schubbetjes gedekt of op de wyze van

Dakpannen belegd zyn : tot Bek eene Spiraal

omkrullende Tong , het welk de gedagte Zui-

ger is; en het Ly&Haairig hebben. Van dee-

ze maakt zyn Ed. drie Geflagten, waar van

het Eerfte de genen bevat , die men gemeen-

lyk Dag-Kapellen noemt. Deeze heb-

ben, zegt hy, de Sprieten naar 't end toe dik-

i. deel. xi. stuk. M 3 ker
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V. ker en meeftal Knodswyze geknopt : de Wie*

^XL***
^en ^aan > iö de zittende Kapel, regt overend,

Hoofo- ja voegen zig opwaards tegen elkander aan : zy
stük. vliegen over dag. Het Tweede Geflagt bevat

de genen , daar wy den naam van Pylstaar-
tkn aan geeven, om dat de Rupfen, waar

zy uit voortkomen , op hetagrer.end een Hoorn-

agtig Pyltje hebben. De Sprieten zyn in 't

midden dikft, en loopen dunner, zo naar 't

begin als naar 't end toe, eenigermaaten drie-

kantig : de Wieken zyn Dakswyze of weder*

zyds afloopende: haar vlagt is zwaar: zy vlie-

gen by avond of 's morgens vroeg. Het Der-

de Geflagt, waar in de genen geplaatfl: sya

die men Na gt- Kap ellen noemt
, begrypt

alle de overigen, wier Kenmerk is, dat de

Sprieten naar 't end verdunnen, en de Wie-

ken , in de zittende Kapel , meeflal vlak leg-

gen : als ook , het vliegen by nagt. Ieder vaa

deeze drie Geflagten is door hem gefmaldeeld

in verfcheide Artikelen > gelyk wy vervolgens

zien zullen. Het Eerfte bevat honderd-twee-

en-negentig, het Tweede agt-en-dertig en hec

Derde drie honderd en vyf Soorten.

Eer wy tot de byzondere befchryving over-

gaan , zal ik nog gewag maaken van de Ver-

deeling, welke de Franfch* Heer Gkoffroy
in de Befchryving der Infekten, die omftreeks

Parys voorkomen ,
gevolgd heeft. Hy fcheidt

de Veer-Uikjes of Piuim-Beeftjes, als ook de

Motten of Mot-Uiltjes , van de Nagt-Kapel-
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len af, maakende daar van byzondere Geflag- V.

ten: zo dat hy 'er vyf van de Kapellen heeft, ^^l*"
By de Kenmerken voegt hy die der Poppen, Hoopi*

welke in de Dag-Kapellen naakt en blooc, in
S1U1U

de Pylftaarten en Nagt-Kapellen in een Tonnet.

je , Dop of Spiczel zitten. Die der Veer*

Uiltjes , zegt hy ,
zyn ook naakt , en die der

Motteti in het bekleedzel van het Rupsje ge-

huisveft. De Sprieten van deeze beide Geflag-

ten zyn Draadagtig, die der Pylftaarten Pris-

matiek of driekantig , en die der Dag-Kapellea

geknodft. Van de OndcrdeeliDgen , welken dee-

ze Heer maakt , zal ik nader fpreeken.

XLI. HOOFDSTUK.
Befchryving van het Geflagt der Dag-Kapkl-
lem, volgens derzelver Verdeeling in zes Ben-

den , van Trojaanfche en Griekfche Ridders

,

Parnas-, Danaus- en Nimf- Kapellen, zo ge*

cogde als enge -oogde , benevens die Gemeene

worden genoemd> en Ongefchikte , als niet tot-

de gemelde t'huis gibragt zynde.

|T7at men doorde Dag-Kapellen, in Kaamt

* * onderfcheiding van de Nagt-Kapellen

,

verftaat, heb ik reeds gezegd: naamelyk zoda-

nige Kapellen , welke by dag vliegen en by

nagt, of in't donker, zig ftil houden, Deeze

JEigenfchap is zeer algemeen , en dient tot een

h Deel. XI. Stuk, M 4 Vtd
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V, veel vader Kenmerk dan het vüegen by nagt

^£[
EL<

in de Nagt-Kapellen. De Latynfche naam Pa-

Hoofd- pilio en de Franfche Papillon , als ook de Ne*
stuk. derduitfche Vlinder

y worde in 't byzonder aan

de Dag-Kapellen gegeven.

Kenmerken» Van de Kenmerken van dit Geflagt is ook

breedvoerig genoeg gefproken. Alle de Rup-

fen, daar zy uit voortkomen , hebben zeftien

Pooten. De genen , die Gedoomd zyn over 't

Lyf, geeven altemaal Dag-Kapellen, en wel zó-

danigen , die maar vier Pooten hebben of ge-

bruiken, maakende de twee voorften van de

zes als een Sabel aan den Hals. De Poppen

zyn naakt , dat is zonder Tonnetje of Spin.

zei , hangende doorgaans aan haar agter-end

,

en fommigen met het midden van haar Lyf

,

aan eenigen Tak of onder tegen een Geut , of

elders, daar zy voor den Regen befchut zyn.

Zy zyn gemeenlyk hoekig of met verfchei-

de Punten : men vindt 'er onder die Stippen

of Vlakjes als van Goud hebben, of geheel-

enal verguld zyn. Voor het overige hebben zy

vericheiderley Kleuren. Ik heb van dit alles

reeds gewag gemaakt.

Eigenfchap' De Dag-Kapellen (trekken, door haare Schoon-
Fen>

heid en verfcheidenheid van Kleuren, in de Zo.

mer tot een groot fieraad van onze Velden,

Tuinen en Bloemperken. Wanneer de Rups

tydig ter Wereld gekomen is , en niet te laac

in een Pop verandert geduurende de Zomer,

ziet men de Kapel, in veertien Dagen of drie

Wee.
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Weeken op 't hoogfte , verfchynen. Dit ge- V.

beurt aan hetgrootfte getal van Kapellen, maar A
^lj

EL *

zo ecnige agterlyker Rupfen niet eer in Poppen Hoofd-

veranderd zyn , dan tegen 't end van den STÜK-

Herfft , zo brengen zy den geheelen Winter in

die Staat door, en de Kapel verfchynt niet dan in

9
t volgende Voorjaar. De genen , welken riien

in de eerfte fchoone Dagen van de maand April

ziet, komen van deeze overwinterende Pop-

pen , of het zyn Kapellen die zelf den Win-

ter, in eenige verfchuilplaats, hebben doorge-

bragt.

Geoffroy gebruikt in de Dag-Kapellen de verfeeiiag.

volgende Verdeeling. Hy onderfcheidtze in twee

Famliën , waar van de eerfte der genen is die

vier, de tweede der genen die zes Pooten heb-

ben. De eerfte Familie wordt van hem in drie

Paragraaphen gefmaldeeld ; de eerfte , die van

gedoomde Rupfen komen met de Wieken hoe-

kig; de tweede van dergelyke Rupfen met de

Wieken rondagtig; de derde van ongedoornde

Rupfen, met de Voorpooten zeer kort en geen

Kraag maakende. Deeze Verdeeling kon be-

ter plaats hebben in een Werk over de Infek-

ten omftreeksParys voorkomende, dan in een

algemeene Befchryving van alle Europifche en

Uitheemfche die bekend zyn; want van deeze

laatften zyn meeftal de Rupfen onbekend* Ook

heeft Li n NiEüs een geheel andere gebruikt,

te weeten dus:

I, Deel. XL Stuk,
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v. PAP1L10NES
Afdeel, .... . r
XLL dividuntur in fex

Hoofd. PHALANGES.
STUK.

t. EquitïS. Alis primoribus , ah angulo poflico ad a}U

cerz, frngioribus ,
quam ad bafin : his fApt Anttn*

na. fikformes.

ui i — Trojani , ad Petlus maculis fanguineis^

(f&piut nigri) i-i 7.

, Xchivi', Peüore incruento , Ö^/Z* ad angu-

ium Ani. Alis absque fasciis, 1$ , 19 5 Alis fascia-

tis. 20-40.

II, KEi-lCONir. Alis angujlis integerrimis ftriatis : frU

moribus oblongis , pofticis brevijfimis. + l~SS%

IIL DA PT AI. Alis iniegerrimis.

— Candidi, ^/ü albidis. 56-74.

Feftivi, ^Ürj variegalis. 75-87.

IV. NYMPHALES. ^f/ii denticulatis.

— Gemmati , ^//x; Ocellatis : Ocellis in Alis

omnibus, 88-103: primoribus. 204-106 : in pejïi*

Cis. I07-IIO.

' Phalerati, Alis cmis absque Ocellis. 111-I44»

V# PLEBEJI. Parvi : Larvd ftpius contratla.

m Rurales, Alis maculis obfcurwribus. 145-I61,

mmm - Urbicolx , Alis fjtpius maculis pellucidis»

162-163.

VI* BARBAR 1. Corollarii loco adjetli & ad Ordines non

rciati. 169192%

(*) Om deeze uitdrukking te verftaan , zo moet men wee-

!°n, dat de voorfte Wieken der Kapellen een eenigermaate

driehoekige figuur hebben, waar van de punt, die verft

van
J

t Lyf komt, deT;^, en dc zydc, die tegen de agierfte

.Wiek
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DE DAGKAPELLEN
worden verdeeld in zesBENDEN.

!• Ridders. Die de roorlle Wieken , van den Agterhoek

haar de Tip toe, langer hebben dan aan dan Grond-

fleun (*) en de Sprieten mee&al Draadvormig.

1 i i 1 Tfojaav/cèe, Aan, de Eorlt met Eiocdkiciirï-

ge Vlakken, (de mce.'len zwart} 1-I7.

» 1

Crlckfche. Zonder roode Vlakken aan de

Eocit, maar een Oog-je aan den hoek by 'tx\gter*cnd

van't Lyf : met ongebandeerde is, 19! met ge-

bandeerde Wieken. 20-40.

II. P ar N A s s Y n s. Met dc Wieken fmal, niet ingefnee-

den, en geftreept : de voorftcn. langwerpig, de a<j~

terften zeer kort. 41-55,

III. DanaüïSen, Met de Wieken niet ingefheeden.

Witte* Met de Grondkleur witagtig. 5**74.

1 Sierlyke: Met de 'Wieken bont. 75-87.

IV. Nimf-Kapellen. Met de Wieken Tandswvs io-

gcfneeden.

eogde. Met Oogswyze Vlakjes op alle.

88 103. op de voorde alleen. 104-106; op de agter-

(le Wieken. 107-110.

»» Ongeneigde* Zonder Oogjes od de Wieken,

111-144

G E M EEN E Die klein zyn : en de Rups veelal kort.

'LmdtSedctim Mee de Vlakken der Wieke»

donkeragtig. 145-161.

Stedelingen» Met de Vlakken meeftal door-

fchynende, 162-168.

VI. Ongeschikte. Die als een toegift 'er bygedaan

zyn: niet t'huis gebrast tot de voorige Benden,

T R O-

Wiek aan komt , de Crondfteun kan genoemd" worden
,

zynde de agterfte punt derzclve de Agterhoek > en dus maakt

deeze gedaante der Wieken dat de Ridders zeer breed gewiekt

zig venoonen, in tegenfteüing van de Parnas* Kapellen c

V.

Afdeel.
XL!.

Hoofd.
STUK.
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Afdeel
TROJAANSCHE RIDDERS.

LXf.
Hoofd- (ï) Ridder-Kapel met gekartelde Fluweelagti*

STÜK
* ge Wieken , die van boven groen zyn en

Priamus. zwarte Zoomen hebben; de agterjlen met

Groene zes zwarte Vlakken getekend.
Amboniche
Fluweel-Ka-

.

• -
. .^ Deeze Kapel, de pragtigfte die men kent,

en mooglyk wel hec fchoonfte Werkftuk , dat

de Natuur onder de Infekten voortgebragc heeft

,

is een voornaame zeldzaamheid van Ooftindie.

Zy komt van Amboina, en wordt in weinige

Kabinetten gevonden , zynde zelfs in dat van

Seba niet geweefl. In de befchryving van

dat van Vincent worde dezelve genoemd,

ArnbonfcbeKapel , die op een uitmuntende wyze de

Wieken heeft als van groen en zwart Fluweel.

In het Kabinet van Petersburg werdt 'er de

naam aan gegeven van Kapel of Atlas van Am*
bon, die de bovenfle Wieken Fluweelagtig zwart

beeft, met groene zoomen. Dit fchynt derhalve

een verfcheidenheid te zyn van deeze Soort j

welke L i n n je ü s aldus befchryft.

" Het Lyf is van de eerfte grootte: de Kop

„ en Pooten zyn zwart: hetBorftftuk heeft, op

„ de

( i) Papilio Eques Alis denticulatis tomentofïs fupra viri-

bus, inftitis atris, pofticis maciilis fex nigris. Syft, Nat, J\f.

Gen. 203. Papilio Amboinenlis , viridi & nigro holofêriceus

iniïgnis, Vinc. Muf lo. Papilio fivc Atlas Amboinenfis

Alis fupcrioribus hololericc nigris, inftitis vüidibiuu Muf%
Fetrop, 664.
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de zyden, een tekening van hoogroode dwars- V.

„ ftreepjes: het Agterlyf is by uicftekgeel: de
A?
xiA^

Sprieten heb ik niet gezien. De voorjie Hoofd*

„ Wieken zyn van boven groen , met een zwar- STÜK#

„ ten rand en hebben een groote, langwerpig

„ ovaale, zwarte Vlak, op haar vlakte : van

5,
onderen zyn zy zwartagtig. Daar loopt een

5 5 groene ftrecpswyze Vlak 3 van egaale breed-

„ te , naar den voorden rand en de tip van de

Wiek, die op haar klakte nog een dubbelde^

„ kleine, groene Vlak heeft, en een groote

3 , naar den agterllcn rand , in welke Vlak zes

,, langwerpige Stippen zyn, zwart van Kleur.

„ De agterjle Wieken zyn ook van hoven groen,

„ en zwart gerand , met vier zwarte Vlakken

„ naar den agterften rand , en een grootere

„ roffe Vlak , die van de voorde Wieken be-

s , dekt wordt : van onderen groen , met een ge-

„ tanden zwarten rand , binnen welken zy zes

„ ronde zwarte Vlakken hebben , en een roffe,

„ die langwerpiger is, daar voor. De binnen-

rand is zwart, met een zeer lange Yzer-

„ graauwe Wolligheid

In deeze uitneemend fchoone en groote Ka-

pellen, moet dan een weezentlyke verfchillend-

heid zyn ten opzigte van de Kleur; alzo ik 'er

gezien heb , die van boven , aan de voorde

Wieken , zwart zyn met groene zoomen , van

onderen groen met zwarte zoomen, Zy heb-

ben de Sprieten rolrond, by uitfiek dik, en

naar 'c end toe allengs egaal verdikkende als

h peel. xi. stuk. een
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V.- een Kegel , zonder Knop of Knods , anderhalf
Afdeel. Dujm jang ^ het Lyf twee £)ujmen f en

Hoojro- breedte van de geheele Kapel is, ten minfte,

5TÜK# zeven Duimen Voetmaat. Zy heeft een lange

opgerolde Zuiger , die zwart is, gelyk de Sprie-

ten, het Lyf geel.

it, (2) Ridder-Kapel met gefiaarte Wieken , die

Groo'c nvederzyds zwart zyn 9 de voorjlen wit

rag?e

ndilchC gebandeerd, de agterfien met rooie Vlak-

ken.

De voorde Wieken van deeze , hebben,

volgens Linn^eüs , eeu witten Band, be-

ftaande uit agt Ovaale Vlakken, die gefpleeten

zyn, buiten en behalve de overigen: de ag-

terfte Wieken hebben een dubbelen Boog van

hoogroodeVlakken , halfmaanswyze, met de hol-

te agtervvaards gekeerd. Het Voorwerp bevondt

zig in 't Kabinet van haare Koninglyk Sweed-

fche Majefleit. Die Kaapfche Kapel, welke

op't XXV III. Tafereel van 'tVierde Deel vaa

Se ba, in Fig. 23 en 24, afgebeeld is, wordt

hier t'huis gebragt , doch ik begryp dan niet,

hoe R a y deeze de allergrootfle of by uitflek

groote zwarte Indifche Kapel kan noemen. Ik

heb 'er evenwel, doch zeldzaam, in deeze

Stad ook van zodanige tekening gezien.

(2) Papilto Eqaes Alis cauditis coneolörlbus nigris, prl*

inoribus fascia alba
,

pofticis Maculis rubrïs. M,L*U. Syft,

Wat. J& Papiiio Indica maxima nigra. Ra y, /«ƒ. ih & i 3 7»



de Dag - Kapellek- ip*

(3) Ridder- Kapel met geftaarte Wieken die V,

zwart zyn , de agterfien met een Hemelfcb* ^LL
blaauwe Vlak en Purperkleurig Oogje, Hoofd.

van onderen met zeven Oopjes*"
* HL

Deeze Ooftindifche is , in 't Werk van Groene

Knorr, zeer fraay uitgefchilderd. Van bo-^^
ven , zegt L 1 n n m ü s , zyn de Wieken als

beftrooid met Hemelsblaauwe ziertjes, de ag-

terften van onderen met witte Pluisjes, en zy

hebben zeven Oogjes binnen den agterfien

rand. Men vindt deeze Soort ook ongeftaart.

Ik oordeel dat de Kleur der Wieken , veeleer

Grasgroen, dan Zwart zou mogen genoemd wor-

den. De grootte der Agtervleugelen maakt,

dat deeze Kapel , die ook zeer groot is , een

geheel andere Geftalte dan de voorgaande heeft,

(4) Ridder • Kapel met geftaarte Wieken die £^
zwart zyn* de agterfien met een witte

Vlak en van onderen drie witagtige y bt-

nevens zeven Tzergraauwe Maantjes.

Vty naauwkeurig komt met deeze Soort o- pl

vereen, die Chineefche Kapel
3

waar van de ^^f/
1*

Afbeelding in natuurlyke grootte hier nevens

gaat;

(3) TtpilU Eques Alis candatis nlgrls, pofticls Maculi

coerulea Ocelioque purpmeo ; fiibtus Occllis fèptexn. M. L, U.

iCNORR. Delic. T. C. t« £ I.

(4) Papllio Eques Alis caudatis nigris, pofticis Macufè

3flbl, iubtus tribus albidis , kunulkque feptem Fenugüids.

,M. L.U, Syft. Nat. X.

h ZU STUK.
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V. gaat ; hoewel de Maantjes eigentlyk Oranje

A
xli

el
' zyn en de Grondkleur donI<er bruin

- zy is uic

Hoofd- de Verzameling van den Heer W. van der
stuk. ]M jeu len, waar in ook de eerfte Soorc ge-

vonden wordt.

v.
Troilui.

VT.

(5) Ridder - Kapel met gejlaarte Wieken die

zwart zyn , de vcorfien gerand met blee-

ke Stippen , de agterfien , van onderen ,

met rojje Vlakken getekend»

Deeze Indifche en de drie voorgaande, zo

wel als de twee volgende, bevonden zig in 't

Kabinet van haare Sweedfche Majeftek.

(6) Ridder «Kapel met gefiaarte Wieken die

zwart zyn, van onderen, aan den Grond»

fteun, rood gevlakt; de agterfien met

zeven roode > eenigermaate Ringswyzc.,

Vlakken.

Een zeer groote zwart agtige Kapel van de

Philippynfche Eilanden , met hoogroode Vlak-

ken, door Petiver afgefchetft, wordt tot

deeze Soort betrokken. Het is bekend, dat

men

($) Papiïio Eque$ Alis caudatis nigris, primoribus Pun&ii

xnarginaiibus pallidis, pofticis fubtus Maculis fulvis, M.L. U.

Syft. Nat. X.

(6) Papilio Equn Alis caudatis nigris, fubtus Bafi rubro

maculatis 5 pofticis Maculis feptem rubris fubanrmlaribus,

M. L. U. Syft. Nat. X. Papilio Luz, maximus nigrescens^

Maculis coccineis. PET» Gaz % T. 1 1, f, s.
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men alle deeze, wegens de breede Staartjes, v.

die aan de agterfte Wieken zyn , Ooftindifche A
^j

ELi

of Chioeefche Pagies noemt. Die Uitheem- Hoofd»

fche, welke op Plaat XLVil, Fig. 5, 6, in STÜK-

'c IV. Deel van Seüa afgebeeld wordt >

fchynt met deeze Soort vry overcenkomftig te

zyn. De Rups zelve is, in Fig.$ 9 daar by ge-

voegd en ftrookc niet kwaalyk met die Ge-

doomde uit myne Verzameling , waar van ik

voorheen gefproken heb f. | Biadz, 24..

(7) Ridder Kapel met gejlaarte Wieken, die vju

wederzyds zwart zyn, de agterjlen met
G ")W°

roode Maantjes en een vy[dubbele witte

Vlak.

Deeze Soort is op het XXVII. Tafereel van

'c IV. Deel van Seba, in Fig. 23 , 24

,

afgebeeld.

(8) Ridder- Kapel met gejlaarte Wieken, die vnr;

wederzyds zwart zyn , allen aan den rand
Pammn°

gevlakt, de agterjlen met een Band van,

zeven witte Vlakken.

Indien het deeze Soort is > welke op Tab.

XXVIL

'

(7) Papilio Eques Alis caudatis nigris concdorlbus
, po/K-

cis Lunulis rubris
,
Maculaque quinruplki alba*. M. L. U.

EHRET. Piti. T. IO.

(8) Papilio Eques Alis caudatis nigris concolöribus , om-

nibus margine maculatis ; pofticis Fascia Maculis feptem ilbiig

Syft. Nat. X.

h Deel. XI. Stuk,. N



194 Beschryving van

Afdeel
XLI.

Hoofd*
stuk.

Hf.

x;

XIVII. van dat Werk, Fig. Lr, 12, bedoeld

wordt, zo moet de Kleur zeer verfchooten zyn

geweeft; want de Kapel, die men daar heeft,

was flaauw bruin, niet zwart; het welk egter

die van Tab. XLI, Fig. 21, 22, zou geweeft

zyn: des ik niet begryp, waarom deeze een

Variëteit van de Pammon genoemd worde.

Ondertuffchen ontbreeken alle de Staarten der

Ondervleugelen, t'eenemaal, in die Afbeeldin-

gen: 't welk fommigen als een verfchil der

Sexe aanmerken. Ik hebze 'er in de mynen aan.

(j>) Ridder-Kapel met de Wieken een weinig

geftaart , nvederzyds bruinagtig; dewou
ften met een geele Vlak , de agterfien

met een rqjje Vlak aan den Aars.

Deeze en de twee volgende zyn afkomftig

uk Amerika. Over de onderfte Wieken loopt

een dwarfe bruine Streep , die in tweën ge-

fcheiden was : voor 't overige gelykt deeze

zeer uaar de Tröilus.

(10) Ridder-Kapel met de Wieken getand en

njoederzyds zwart, de agterjien met zeven

Ovaale Plakken, die hoogrood zyn.

Van

($) PapUlo Eques Alis fubcaudatis ncbulofis concoloribus

,

primoribus Macuia flavl, pofticis Macuia Ani fulva. M. L.U.

Srf. Nat. X.

(10) Papilio Eques Alis dentatis nigris concoloribus, pofti-

cis Maculis (èptem coccineis ovatis. M. L. U. Syft% Nat. X.

MERIAN. Surin* 17. T. 17. SLOAN. Jam. II. p. 116

T,*35>«f. EDW. Av.T*ZQ7< EHRET» «Piff,T*9%
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Van deeze Kapel, wier Rups, welke een V.

PyKlaart wordt gezegd te zyn, zig op de Ci- /jjj
6*

troenboomen in de Weftindiën onthoudt, zyn Hoofd.

verfcheide Afbeeldingen uitgegeven. In die STÜK#

van Fig. 27, 28, op Tab» VIL by Seb a, was

de Kleur der Bovenvlerken niet aan beide zy-

den eveneens, en die van Tab. XI. Fig. ft, 12,

fchynt zelfs maar ligt-bruin geweeft te zyn :

doch men weet dat de Kleuren der opgezette

Kapellen door den tyd kunnen veranderen.

Cu) Ridder-Kapel, die de Wieken getand en xr.

, r /* 7 7 ,
Polydamau

zwart beejtf met een afgebroken geelen

Band ; de agterjlen , van onderen , rood

getekend.

Van deeze Kapel zyn , volgens de Waarneé.

ming van LinNjeus, de Wieken van boven

met een geelen Band, beftaande uit evenwy.

dige Pylswyze Vlakken ; de rand der agterfte

Wieken is van onderen met zeven Liniaale of

lynregt loopende en drie bogtige Vlakken,

hoogrood van Kleur. De Rups onthoudt zig

op de Chineefche Roos , die aan een Boompje

groeit, dat tothetGeflagt der Althéa betrokken

wordt, en 't geen men ook in de Weftindiën

ontmoet. Indien het die is van Tab. XXXIX.
by Seba, gelyk men wil; zo moet de Kleur

niet

(11) Pafilh Eques Alis dentatis nigris, fascia interruptl

flava, poflicis fubtus rubro notatis. AL L, U, Sy/l. Nat. X*

M E B. 1 A N. Sur. 3 1. T. 3 U

I. Deeju XL STUK* N %

/
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XLf
Hoofd
STUK*

V* niet wel uitgedrukt zyn , en ik vind ook , in die

Ay^ SLb AfbeeldiDg, geen blyk van de roode Vlakken

aan de Borft, die het byzonder Kenmerk der

Trojaanfche Ridderen uitmaaken. Bovendien

fchynt dezelve geftaart, dat is een Pagie-Kapel

te zyn: welk alles my doet verwonderd ftaan,

dat men die tot deezc Soort heeft willen t'huis

brengen.

TÜ.
'Memmn*

VI.

txxxvtr.

(12) Ridder-Kapel met de Wieken getand en

zwart ; allen van onderen , aan den

GrovJfteun , met rood getékend.

Deeze heeft de voorfte Wieken , van onde-

ren , met een ovaale roode Vlak ; de agterften

met zes gepaarde Vlakjes , die rondagtig en

zwart zyn. Men vindtze by Petiver af-

gebeeld.

Ik zou niet beter dan hier kunnen t'huis bren-

gen, die Chinecfche Kapel, uit myne Ver-

zameling, welke ook, myns weetens, nog

nergens afgebeeld is, dan in Fig. 2. Dezel-

ve is van aanzienlyke grootte, beflaande in

breedte, van het eene end der voorfte Wiek

tot aan het andere, omtrent vyf en een half

Duim , in langte ongevaar twee Duimen Ryn-

landfch. De Kleur is over 't geheel zwart,

doch als beftrooid met eenige Hcmelfchblaau-

we

f12) Papiiïo Eques Aüs dentatis nigiis, omnibus Bafi fab-

tus mbro notaris. M. L, U4 Syft. Nat. X. Pst. Gaz % T. u,

f, 2, &AY. Inf. 13
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we ziertjes. Aan den bovenkant zyn in 't ge-

heel geen Vlakken , maar aan den onderkant

vindt men 'er, by het Borftftuk, tien die Me-

cie-rood zyn, tuflchen de ribbetjes der Wie-

ken ; eene aan ieder voorde Wiek , vier aan

ieder agterfte Wiek ; dus vvederzyds vyf zulke

Vlakken , van vcrfcheiderley figuur. Aan het

agter-end der agter-Vleugelen , daar die tegen

elkander fluiten, zyn, op ieder, twee of drie

Oranjekleurige of hoog-geele Oogen , in 't

midden Fiuweelzvvart , van taamelyke grootte.

Deeze Kapel is ongeftaart , hebbende de voorde

Wieken gelyk van rand , de agterften met ron-

de tandjes gekarteld. De Sprieten zyn Draad,

agtig, doch aan 't end met Knodsjes , die

fpits uicloopen, eenigermaate zweemende naar

die der St. Jans Kapelletjes. Zy is uit China

afkomflig.

(13) Ridder Kapel met de Wieken getand en

zwart, aan den Grondjleun Bloedkleurig

:

de voorjten geftreept; de agterjien in 't

midden wit , met zwarte Vlakken.

Deeze , die veel gelykt naar de zesde Soort,

heeft de voorde Wieken aan beide zyden van

de zelfde Kleur, met breede witte Streepen:

de agterften zwart , doch in 't midden wit , en

ag-

(13) Papilio Equss Alis dentatis nigris, Bafï fanguineis

;

primoribus ftriatis; pofticis Disco albo Macuiis nigris. Syft%

Nat. X.

V.

Hoofd-

1, Deel» XI, Stuk, N 3
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V. agterwaards met zeven zwarte Vlakken, die

^XLL* Daar den Aars toe met rood befmet zYn * Ik

Hoofd- moet bekennen, dat ik weinig overeenkomft
&TUK vinden kan, van deeze befchryving, met de Af-

beelding , en 't gene daar van gezegd wordt

,

by Seba, Tab. XLVI. Fig. 15, 16, welke

men tot deeze Soort betrokken heeft. Het is

een Ooftindifche.

xiv.
Sarpedon,

XV.
Mneas.

(14) Ridder-Kapel , die de Wieken getand en

zwartagtig beeft, met een groenen Band 9

de agterften van onderen rood gezoomd en

met vyf roode Vlakken.

Deeze Ooftindifche wordt als een Verfchei-

denheid aangemerkt van die , welke op Tab.

XXXVII. Fig. 15, 16, by Seba, afgebeeld

is , en aan den rand een ry heeft van Hemels-

blaauwe Vlakken.

(15) Ridder-Kapel, die de Wieken getand en

zwart heeft> de voorflen van boven met

een groene Vlak, de agterften met een

gevingerde, die Bloedkleurig is.

Van deezen geefc Roes el, ia het Vierde

Deel van zyn Werk , de Afbeelding- Men be-

trekc

f14) Papilto Eques Alis dcntatis nigrican ïibus , Fascia vi«

ïidi ,
pofticis fubtus liaei Rafeos Maculisque quinque rubris.

Syft. Nat. X
(15) Papilio Eques Alis dentatis atris, primoribus fupr*

Macuü viridi, pofticis Macula paimad languined, Hoe&
Inf. IV. p. 2+ T, II. f. %.
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trekt 'er ook toe, die van Seba, Tab. VIL v.

Fig. 25, 26, en die van Tab. XX, Fig. 17,
A™E*U

18, wordt befchouwd als een verfcheidenheid Hoofd.

van de iEnéas. Van onderen hebben de agter* STÜ£«

Vleugels, zegt Linnjeus, vyf Bloedkleuri-

ge Vlakken, die met den Grondfteun by el-

kander gevoegd zyn. Zulk een Chineefche , uit

myne Verzameling , heeft de Vlakken op de

voor-Vleugelen blaauwagtig groen , en op de

agter- Vleugelen Roozerood.

(16) Ridder-Kapel met de Wieken getand en

aan beide zyden zwart , de voorften wit

gevlakt, de agterften met witte Vlak*

\en y die met zwart gevuld zyn.

Tot deeze Indifche van het Kabinet der

Koningin, wordt betrokken de Ambonfche Ka-

pel , by Seba, Tab. XLIV, Fig. 22 > 23

afgebeeld. .

(17) Ridder-Kapel , ieWiéken eenigermaa»

te getand heeft , zwartagtig met wit fcp****

gevlakt aan beide zyden , deagterjten geel

met zeven zwarte Oogjes.

Die heerlyke Ambonfche Kapellen , zo wel

van

(16) Vnfilio Eques Alis dcntatis ftigris concoloribus
; prï-

moribus albo maculatis; pofticis Maculis albis nigr4 foetis.

M. L. U.

(17) Papilio Eques Alis fubdentatis nigricantibus albo-ma-

culatis concoloribus ; pofticis fiavis , Occllis feptcm fiigris,

5y7?. Ndt. X.

h Deel, XI, Stuk* N 4

XVI.
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V. van Tab. XVI, Fig. 6,7> als van Tab. XLV,

A
XU.

EL§
FiS* 17 »

12
* 19 9 20 9 gelYken zeer naar deeze

Hoofd Soort. Men heeft, mooglyk, op de volgen-
5TÜK

* de Tafel , nog meer Verfcheidenheden van

deeze Trojaanfche Ridders willen afbeelden.

GRIEKSCHE RIDDERS.

*y* TT
- (18) Ridder-Kapel, die de Wieken getand en

aan beide zyden zwart beeft 5 deagterjien

met een vergulde Vlak, aan beiden ge-

meen.

De grootfte figuur, die op de Tytelplaat

van 'c Werk van Juffrouw Merian, over

de Surinaamfche Infektcn, gevonden worde,

heeft LinnjEUs tot deeze Soort betrokken,

welke zig cpde Bloemen van de Weftindifche

Areekplant, zegt hy , onthoudt. Dezelve,

voegt hy'erby, is by uitfiek fierlyk, van we-

gen een fchitterende Goudkleur , die weder-

zyds
, op 't midden der agterfte Vleugelen , de

gedagte Plek maakt.

Hoe vreemd het ook voorkomt, dat men

Helena , die wegens haare Schoonheid berugt

was , in de Rang der Ridderen geplaatft vindt

;

nog zonderlinger is \ , dat die Kapel , welke

by Seba, Plaat XLV, Fig. 9^ 10, is afge-

beeld, betrokken wordt tot de Griekfcbe Rid-

ders,

fis) PapHio Equss Alis dentatis atrls concoloribus, pofticls

Disco comtnuni aurato. Syjl. Nat.X^ MER» Surin* in T**

feiila Tituio prefix! a figua m«udmae
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ders , wier ondcrfcheidend Kenmerk van de Vj

Trojaacfche, (in 'c ftuk van Kapellen,) daar AgJ*
in beftaat, dat zy geen roode Vlakken aan de Hoofd-

Borft en een Oogje aan den hoek by 't agter- STÜK#

end van 't Lyf hebben f. In de befchry ving , t zie Bladz.

immers, worde duidelyk gemeld, dat deeze,

die bovendien van Amboina was, de Borfi: van

onderen met fchoon roode Vlakken hadt, en

van het Oogje kan ik geen blyk vinden, zyn-

de de Kleur der Plekken flegts geel , met zwar-

te Aderen, en die der anderen, Fig. 11, 12,

Koffykleurig , met flaauw geele Plekken.

( 1 9) Ridder* Kapel , die de Wielen getand beeft, xix.

van boven' zeer glanzig HcmelfcbblóaufltoVfeaauw sa-

wan onderen Nevelig met bruine Vlak*

ken.

In deeze is de Hemelfchblaauwe Kleur, op

de bovenzyde der Wieken , zo glanzig en ef-

fen, dat dezelve den luider van blaauw Satya

byna te boven gaat. Sommigen hebben aan

den onderkant der voorfle Wieken twee , aan

die der agterilen drie Oogjes. Men vindtze

in Zuid-Amerika.

(20) Ridder -Kapel , die de V/ielen geflaart x*.

beeft,
J

(19) Pdpiliê Equês Alis dentaris fupra ccrmle's nitidiffimis,

fubtus nebulofis Punflis fuscis. M E iu A N. Surin. 53. T.

53. KNORR. Z)?//V. T. C. 4. f. 2.

(7.0) Papilio Eques Alis caudatis nigris , Disco coemleo ra»

diante; pofticis fubtus Occllis feptem, Syjl. N*t t X,

L DEELt XI. STÜX^ N 5
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beeft, zwart van Kleur, met een ge*

ftraalde Hemelfcbblaauwe Plek ; de ag-

terjlen , van onderen , met zeven Oogjes

getekend»

Volgens LinNjEUs heeft deeze Ooftindi-

fche Kapel de voorde Wieken zwart , van den

Grondfteun tot aan het midden met een He*

melfchblaauwe Vlak , die zeventandig is , door-

dien zeven Lancetswyze, evenwydige, bruine

Vlakken, in het zwarte gedeelte der Wieken»

te gelyk in de Hemelfcbblaauwe Vlak fchieten.

De Afbeeldingen , Fig. 9, 10, op Plaat XLVI
en XLVII, in 't IV. Deel van Seb a, geevea

eenig denkbeeld daar van.

xxt. (ai) Ridder -Kapel , die de Wieken geflaart

********
heeft , zwart van Kleur met groene Vlak*

ken , de agterjlen > van onderen , met een

Halfmaanswys' Oogje en rood gevlakt.

De Heer O s b c c k heeft deeze Soort in Chi-

na waargenomen. Zy heeft de agterfte Wie-

ken , van onderen , met zwarte rood getipte

Vlakken y en gelykt naar de Banannen of Pi.

fang»Kapel (*) , die de drie en-dertigfte Soort

is ; doch is zwarter dan dezelve en heeft klei-

ner geelc Vlakken.

O*)

(21) Papilh Equcs Aiis caudatis nigris viridi-macula-

tis ,
poft i cis fubtus Ocello lunato Maculisque mbris. Syfl.

Not. X-

(*) SimUis T:*cro , fed magU nigtr 6cc»

V.
Afdeel.
XLI.

Hoofd-
stuk.
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(2a) Ridder-Kapel met gsjlaarte Wieken die V.

zwart zyn , van boven inwaards groen ; ^XLJ
U

de agterjlen met boog blaaivwe Maantjes. Hoofd-
stuk.

Deeze, uic de Indiën afkomftig, hadt de ag. xxir.

terfte Wieken van boven, naar den Grond-
Dl0mtie**

fleun toe, hoog blaauw, mee Maantjes van

dergelyke Kleur , tuflehen de puntjes der Wie-

ken; van onderen met zes half geoogde Vlak*

ken , zydelings. Van dergelyken aart vindt

men 'er op de laatftgemelde Tafelen.

(23) Ridder-Kapel , die de Wieken gejlaart en xxnt-

wederzyds bruin beeft , met een regtlyni-
*******

ge Streep die wit is , en met witte tip*

pen.

Deeze , ook uit de Indien , heeft de Sprie-

ten Draadagtig , dat is zonder Knods of Knop,

en aan 't end maar een weinig dikker of ge-

pluimd ; gelykerwys de Sprieten zyn in de

Kapellen, die men de groote Argus en Atla*

noemt.

(24) Ridder- Kapel, die de Wieken tweeflaar* xxrr.

tig en bruin beeft, met een gemeentn wit*
Pyrrkus*

ten

(22) Papilio Eques Alis caudatis nigris
,

fupra ïntrorfum

Tiridibus; pofticis Lunulis cyaneis Syft Vat. X,

(23) Papilio Eques Alis caudatis concoloribus fuscis , Fas«

cil lineari albd Apicibusque albls. Syft. Nat. X.

(24.) Papilio Eques Alis bicaudatis fuscis , Fascia
4

4
comra*«

ui alba ; primorum tlim'diaca. Syft. Nat.X.

I, Deel. XL Stuk.
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V* ten Band 9 hopende maar ten balve uit

Afdeel.
0p fa voorften.

^tukT aSter^e kieken , van deeze Indiaanfche

,

hebben twee punten langer dan de anderen.

Haar rand is geel, met drie rofle Maantjes; het

vierde verder af.

x*v - (25) Ridder-Kapel , die de Wieken geftaart en

wederzyds zwart heeft , met een band
khe Fagic

cn mnigVUidige Streepen , die glanzig groen

zyn,

Deeze Kapel , wier Rups zig op de Citroen-

boomen in Amerika onthoudt , is thans gemeen

cn zeer bekend onder den naam van de Surinaam-

fche Pagie, waar van de Afbeelding by Merian

en anderen gevonden wordt. Op Taf. XXXVI

,

in 't Werk van Se ba, vindt men twee Ka-

peilen van deeze Soort , die merkelyk verfchil-

lcn in gcftalte en kleur ; doch ik zou die van

Fig. 1, 2 > eerder dan Fig. 3, 4, voor eene

Verfcheidenheid van deeze Soort aanzien ; de-

wyl de Grondkleur van dezelven aldaar gezegd

wordt eenigzins paarfchagtig te zyn. Evenwel

zyn , in de twee laatflgemelde Figuuren , de

Sprieten van die der eerltgemelden verfchillen-

de, loopende,naamlyk 3 iets dikker naar 'tend;

ter*

(25) Ptpilio Eques Alis caudatis coitcolonbus nigris, Fasw

cia lineifquc Viridibus nitentibus numcrofis. Syft Nat X. Me
RIAN Sur. 29. T. 29. S L O A N. JAM 2, f. 2l5. T. 235*

f. ii, iz, Kn*ï.Ri Ddic. X. C, f. i.
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terwyl in dceze Kapellen , zo men aanmerkt , V.

die byzonderheid plaats heeft, dat de Sprieten XLf
*

*

fpits uitloopen , gelykerwys in de Nagtkapcl- Hoofd*

len; hetwelk, indien zy Dag-Kapellen zyn,
STÜK#

een uitzondering is van den gemeenen Regel.

Ik heb van deeze Pagies met een weerlchyn of

glans van Goud.

(26) Ridder. Kapel, die de Wieken Jiomp ge. xxvu

flaart en wederzyds bruin heeft, met ge?l- ^nc, geel

cigtige Banden , aan den agterboek Oran- sebande<^e*

jekleur.

Schoon de Kapel, welke, uit Noord-Ame-

rika afkomftig , van Edwards is afgebeeld

,

in de gedaante der Banden merkelyk anders is,

kon ik egter niet bekwaamer , dan tot deeze

foort , die Ooftindifche t' huis brengen , van

myne Verzameling, in Fig 3. afgebeeld, welke PL#
-

in andere opzigten zeer veel naar dezelve ge-
pj£

x*VII>

lykt. De Grondkleur, immers, is ook bruin,

cn die der Banden , welke hier in de langte

ioopen , Okergeel* Voorts heeft deeze Kapel

,

aan den agterhoek van ieder agterfte Wiek,

een roodagtige Vlak. Maar wel het aan-

merkelykfte is , dat de Staarten , die zeer lang

zyn , aan 't end breeder uitloopen ; het welk

'erLiNNiEus het Kenmerk aan doet geeven

van

(t6) PapWo Eques Alis obtufe caudaris concoloiibus fu«

jGbis, Fafciis flavefcentibus
?
angulo Ani fulv©. Syfl. Ndt X*

KA]* Inf. III. fliËDW, Av. 34.

h DEEX,, XI, $TUK,



206 Beschryvinö van
V. van Stomp geftaarte en Edwauds van Zwa-

*XU
EL

* luw^aar"Se Kapel ; zynde die Staarten in de

Hoofd- myne , zo wel als in de zyne , ook overlangs

«TUK. mec gee j getekend , het welk nog meer over-

eenkomft maakt. Bovendien zweemt de geheele

Geftalte , grootclyks , naar die der volgende

Soort. Dat deVoorfte Wieken aan den agter-

kant langer zyn, dan aan den binnenkant of

Grondfteun , het welk het Kenmerk der Rid-

der-Kapellen 3 byLiNNiEus, uitmaakt , is io

deeze van onze Afbeelding zeer blykbaar.

xxv n. £27) Ridder-Kapel , die de Wieken geflaart
Jiachaon.

V iJ
1 7 » t , f »

Konïnginnc en wederzyds geel heeft > met bruine Ban*
?a*ie#

. den , aan den agterhoek Oranje-Kleur.

By zeer veele , zo oude als nieuwe Autheuren,

is deeze Kapel befchreeven en afgebeeld, die

in Europa zïg onthoudt , en in Vrankryk,

Duitfchland, Engeland en de Nederlanden niet

alleen 5 maar zelfs in Sweeden , gevonden wordt.

Men noemtze thans , gemeenlyk , Page de la

Reine , dat is Koninginne-Pagie ; hoewel Juf-

frouw Merian *er , mooglyk by verbafle-

ring, den naam aan geeft van BaJJe la Reine.

Dee-

(27) Papilio Eques Alis eaudatis concoloribus flavis , Fas*

cis fufcii
,
angulo Ani fulvo. Faun. Snee. 791. MOüïf. In/.

5>s>.T. <><sg. Merian Eur. t. 24. & itf?. Aldr. /*ƒ. 96.

n

m

5.6. f, I.Frifch. fa/a. t. xo. joifsT. Inf. t. 5 , 7. Rl A U M.

Jnf, 1. T. 19» f, u &. t. 30. Column, 2* t. 86. Roes
•

Jnf. I.Pap. z>tt I. R A J. InJ. HO. n, I, WlJLK. Pap. 47,
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Deeze Kapel verdient den voorrang onder V/

alle [de Europifche, zo wegens haare fchoon-
A
xlj

EL#

heid van Kleur , als die van haare Rups, wel- Hoofd.

ke van fommigen de VenksURups , van andc -
De

s™
^du

ren de DM -Rups getyteld wordt, om dat zy^ups,

zig meeft onthoudt op dergelyke Kroontjes,

draagende Kruiden , die fterk vao Reuk zyn.

Men vindcze insgelyks op de Wynruit, en, dat

zeldzaam is , op het geheel ongeurige Loof

der zogenaamde Wortelen. Op onze Plaat

LXXXV. Figê 3 , is deeze Rups afgebeeld

,

in haar poftuur , gelyk zy zit te fpinnen , en

de Pop in het Bandje hangende s waar mede

die opgefchort worde. Het is een taamelvk

groote t gladde Rups , met zeftien Pooteo , hel.

der groen van Kleur , met een breede donker

zwarte ftreep , overdwars het Lyf , op ieder

Ring ; zynde dit zwart getekend met roode of

Oranjekleurige Vlakjes of Stippen,

De Rups heeft een aanmerkelyke byzondcr.

heidj hier in beftaande, dat zy, geplaagd of

gedrukt wordende, een weinig agter den Kop,

by den eerften Ring , een Knopje en uit het*

zelve twee Hoornen kan doen voortkomen ,

die zeer groot zyn , naar de grootte van haar

Lyf te rekenen , en waar mede zy zig , het

Lyf omkrommende , tot over haare Staart km
verweeren. Mooglyk dienen die Werktui-

gen tot het wegjaagen van de Wcfpen en

fteekende Vliegen , die anders haar Worm»

Eytjes op of in het Lyf zouden leggen: want,

I. DEEL XI, STUK. hOS*
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V.
Afdeel,
XLL
Hoofd-
stuk.

JConinginm
Pagie,

Tekening
van dc Ka-
pel.

hoewel deeze Oranjekleurige Hoorntjes zeer

flap zyn , geeft de Rups daar door een fterke

Reuk uit , welke naar de hoedanigheid der Krui-

den ,
mooglyk , die zy eet , zal verfchillen.

JuiFrouw Merian, immers , noemtze aan-

genaam , en F R J s c h , in tegendeel , onverdraag^

lyk; geevende, deswegen, aan deeze Werk-

tuigen den naam van Stinkhoornen* Het Mas-

ker, levendig in Wyogeeft geworpen , fteekt

dezelven zo ver uit, als mooglyk is, en haalt-

ze dan niet geheel terug ; zo dat menze dus al-

toos , als een Y agter den Kop maakende , kan

befchouwen.

De Grondkleur der Wieken van deeze Ka-

pel is , aan beide zyden , Zwavelgeel ;< aan de

bovenzyde,zo wel op de voorfte als de agter.

fie Vleugelen , zware gerand ; doch dit zwarte

is op de eerftgemelden met een foort van geel

Stof, en met een blaauwagtig Stof op de laat-

flen, gepoeijerd. Door het Geel loopen ver-

fcheide zwarte Streepjes, en bovendien is de

Oppervlakte der ageerde Vleugelen getekend

mei twee Vlakken die Oranjekleurig zyn , wel.

ke wederzyds een foort van Oog maaken , mee

blaauw geringd, naby het Agterlyf , dat van

boven zwartagtig is, van onderen bleek geel.

Sommigen hebben de Wieken niet zwart , maar

bruin gerand en gebandeerd. Die zwarte of

bruine zoom is , in veelen , regelmaatig gete-

kend met geele en met Hemels -blaauwe Vlak*

keu
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ken , op de agterfte Wieken , waar aan twee V.

taamelyk fpitfe punten zyn.
^LI***

Doorgaans is dit , in de Nederlanden , een Hoofd.

zeldzaam Infekt. Menberigt my, dat, in 'tiaar *TlJK'

y Koninginnt

I7<H, veele Rupfen daar van op het Loof der Pa^
geele Wortelen, in Overyflel, Gelderland en het

Sticht, gevonden werden; als wanneer ook ee*

nigen van dceze fchoone Kapellen , omüreeks

de ftad Utrecht , gevangen zyn; doch in de vol-

gende Jaaren heeft menze wederom in die Pro-

vinciën , hoe naauwkeurig men zogt , niet aan-

getroffen. In Holland zyn zy byzonder zeld-

raam. Miffehien zal een laate Zomer en een

natte Hcrfft, gelyk wy hier dik wils hebben 5

voor haare Verandering ongunftig zyn : want

Frisch verhaalt, dat de Poppen van deeze

Rups, die in July waren aangehecht, in Augus-

tus uitkwamen ; doch , van die hater veranderd

waren , kwamen de Kapellen niet voor De-

cember, of in February en dieper in Jt vol-

gende Jaar , te voorfchyn. De Pop is in 't eerft

groenagtig gelyk veele anderen , maar wordt

allengs Afchgraauw van Kleur.

(28) Ridder-Kapel , die de Wieken geflaarl xxviu.

en wederzyds geel heeft , zwart gebandeerden
AnuMus*

gerand, met witte Staarten , die zo lang

zyn als de Wiek.

PapilioEques Alis caudatis concolonbus fa/is, Fas-

ciis margineque nigiis , Caudis albis longitudine Alae. Syji.

Nat. X. Papilio caudatm maximus , ftrüs uiwbrisque nigris^

JET. Muf, 50. n. 505. CATïSB. Carol. II, T» 83,

*, D££L« XI. STVBh O
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V.

Afdesl,
XU.

Hoofd-
stuk.

Pr&teftiaus,

Een Kapel die door Peti ver en Cates-
by, als uic Noord-Amerika afkomttig zynde,

afgebeeld en befchreeven wordt , verfchilt byna

alleen in de langte der Staarten aan de agterfte

Wieken en in het gemis der blaauwe en roode

Vlakken , van de Europifche Koninginne Pagie.

Deeze is te Suriname zeer gemeen.

(29) Ridder-Kapel, die de Wieken gefiaart en

wederzyds byna van de zelfde <witagtige

Kleur beeft, met Iruine Banden ; één die

Bloedkkurig is van onderen; en aan den ag*

terboek rood*

Verfcheide Autheuren hebben zodanig eene

Kapel afgebeeld, die in Noord Amerika ge-

vonden wordt > en waar van die Europifche

Kapel , welke men Page du Roi gewoon is te

noemen, door Linn^eus met den naam van

Podalirius beftempeld , zo weinig verfchilt , dac

zyn Ed. niet goedgevonden heeft, daar van

een byzondere Soort te maaken : waarfchynlyk

om dat 'er geen aanmerkelyk verfchil in de

gefielde Kenmerken was te vinden. Men
kanze evenwel , genoegzaam , aan de Kleur

cn Tekening, onderfcheiden.

De Franfche Koninginne Pagie wordt deeze

gantfch

f29) P*plUo Eques AliV "caudatis ïiibconcoloribus albidis,

Eafëïis fulcis , unica fabtiis Sanguinea ,
angulo AnI rubro. Pet»

Muf. fo. ft, 502. SLOAN. Jam. 2. p. 218, t. 2?$. f. I.

2, Mï.R. Sarin. 4?. Ti 43. $ E *. Muf t T. II. f# 2,

C ATISBi Car, 2, T. Ioo„
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gantfch ten onregte genoemd
, dewyl zy niet V.

uit Vrankryk komt,, m3ar uk de Weftindiën
A
^iJ*

of uk Noord- Amerika , en zeer weinig naar Hoofd,

de voorgemelde zweemt : weshalve men haar •

STÜIU

veel eigener zou tytelen dmerikaanfebe Page

du Roi of Konings Pagie. Zy gelykt , naame*

lyk, zeer veel naar deeze laatfte ; gelyk men

uit Fig. li, 12, van Tab. XXXVI. in 't IV.

Deel van Skba» in vergelyking met Tab.

XXXII. i
alwaar de Konings en Koningine- Pa»

gies , beiden , afgebeeld zyn 9 kan opmaaken»

De Grondkleur is maar een weinig uit den gee.

len wit , en fchoon de Streepen op dergeiyke

wyze loopen , is doch de Tekening , zo ten op.

zigt van dezelven als van de Vlakjes aan den

rand der Wieken, merkelyk verfchillende.

In Karniolie is, volgens het berigt van Dok- Podaihiuu

tor Scopol i, de Koniogs-Pagie gemeen, zit.£ag£
gs*

tende veel op Slykerige plaatfen en aan den

Waterkant (f). In Vrankryk moet dezelve,

zo wel als in Duitfchland en onze Provinciën y

zeldzaam zyn ; aangezien de Heer Geofkroï
bekent de Rups daar van niet gezien te hebben

;

die hy zig verbeeldt, weinig te moeten ver-

fchillen van de gedagte VenkeNRups (j); doch

zodanige denkbeelden hebben , in de Naruur-

lykc

(*[") Entsmsl Cdttiïol. Vïndcbon. 1763. p. 167.

(i) Nous ne connoifïöns point fa Chenille, qui doit furc

ment reflèmblei a celle de Tefpcce precedente. Hift, des lnj%

%nv. Paris. Tom. IU p. 57.

I. Dim. XI. Stvk* O >
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V, lyke Hifïorie , weinig grond. In Kleur , immers,

XLf
BL

ver ĉiliIc dezelyc niet alken grootelyks daar

Hoorn- van, als geel zynde, by den Kop Oranjekleu.

Koning ris met een &roenen >
cn eenige zo bruine

als roode (tippen over \ Lyf; maar ook in dc

woonplaats , als zig onthoudende op de blaau-

we of zogenaamde Boeren Kool ; alwaar men

my verhaalt, dat , hier omfireeks, ook fom-

tyds deeze Rups wordt aangetroffen. Roesei; *

heeft dit alles waargenomen en de Verandering

omftandig befchreeven. Juffrouw M e r i a nt

heeft de Rups gcha.1 van de Weftindifche, die

kort en dik was; zegt zy, met bruine flippen

gevlakt , en zeer langzaam van gang. Zy

voedde dezelve op , met Bladen van de Slee-

doorn of wilde Pruirp,cneindelyk zag zydatde

Rups aan het Dekzel was gaan zitten , veran*

derende aldaar , midden in Auguftus,ineen haa-

gende Pop, vaal van Kleur, uit welke niet dan

den 9 Mey van 't volgende Jaar een fchoone

geele Kapel voortkwam , wier voorfte Wieken

met zwarte ftriemen geftreept , de agterftea

met Oranjekleurige en Hemelschblaauwe Vlak*

ken getekend waren.

* ie JU^ê G e o f f r o y , die deeze Kapel de gevlam-

de of gewaterde (*) noemt merkt aan , dat

baard

(*) Het Woord betekent eigentlyk w«I gevlamd*; doch die

fborren van T«f, welken men in Vrmkryk FUmbés noemt,

*n waar mede^LE A " M UR de tekening va^ dcciz Kapalle^

vagelakt, noe-nen wy gevjaterd Taf.
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haare gedaante niet verfchile van die der voor- V.

gaande ; doch ,
volgens zyn eigen getallen , is

XLI^*
deeze Pagie een weinig breeder en niettemin Hoofd.

veel korter dan deKoniogiune Pagie; het we^^™K *

een geheel andere figuur zou maaken. Hy &f&tp*&&

de Konings Pagie drie Duim en vier Liniën

breed, en maar agttien Liniën, het welk an-

derhalf Duim is, lang; daar hy de Koningicne

Pagie drie Duimen breed , en agcentwintig LU
uien, dat is twee Duimen en een derde Duims,

lang gefield hadt (f). ik wil niet ontkennen

,

dat deeze langte Ibmcy ds wel plaats heeft in de

grootften der laatftgemelde Soort, maar ik heb

'er van de Konings - Pagies , die ook ongevaar

twee Duimen lang zyn; rnlds van den Kop re-

kenende, ut aan het end der Staartjes van de

Agtervleugelen.'

Het grootde verfchil van deeze Pagies be-

flaat in de Tekening. De Konings - Pagie is

witagtig of zeer bleek geel , zo wel aan dea

boven- als aan den onderkant der Wieken ,

W3ar van de voorften ciet alleen zwart gerand

zyn , maar ook zes zwarte Banden of breedc

Streepen hebben, die van den bovenrand, ver-

fmalknde, naar den binnenrand loopen, beurt-

lings kort en lang,of half en geheel uit. De ag-

ter-Vleugelen zyn minder bleek , en door de-

.zelveD loopt een enkele zwarte Band, fchuins

cederwaards. Aan den rand zyn zy getand,

cn hebben daar een zwarten Zoom, met half

maans-

(f) Hij?, des tnst tnv. Paris ï~C2> Tom. U. p. 54 > S*n

* Deel.. >:i. Stuk, O 3
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V. maanswyze blaauwe Vlakjes ;
terwyl zig ook,

Af
XL[

L een we * D1S hooger
, wederzyds, een Oranje-

Hoofd» kleurige Vlak vertoont , welke juift hec tegen-

stük» gefielde is van de Oogjes der Koninginne Pa*

Pa$ie> gie;alzo die het Oranje in t midden ,en deeze

hetzelve aan den rand van het blaauwe heeft:

dat een zonderlinge uitwerking maakt; dewyl

die Vlakken zig als oogluikende vertoonen,

Voorts komt deeze met gene overeen ^ten aan-

zien van de Staarten der agterfte Wieken , wel-

ke in de Konings - Pagie ruim zo lang zyn.

(30) Ridder -Kapel , die de Wieken getand

heeft , van boven bruin , met Vlakken en

een Plek die blaauw zyn , van onderen

met drie en twee Oogjes.

Deeze Kapel 9 van Linnjeus niet gezien

,

is door Juffrouw Merian afgebeeld en be-

fchreeven als op de Granaat-Appel Boomen ,

in de Weftindiën , huisveftende.

(31) Ridder -Kapel , die de Wieken getand

beeft 9 van boven bruin en ongevlakt 9 metXXXI*
üiUnaohtiu een gerneene blaauwe geftraaide Plek >en ie*

der van onderen met zes Oogjes getekend.

Dee-

(30) Papllto Eques Alis deatatis fupra faCcis , Maculis diC

coque coertücis , fubtus Ocellis tribus biniscpe.
"f. Mer.5«.

tin, 9. t. 9-

(31) PapiUo Éques , Alis dentatis fupra fufcls immacula-

3s ; aieA communi cocrulea radiad
, üngulis fubtus Ocellis

£x. t' M»£*. Sar. 6%. T. 6Z f
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Deeze Suriaamfche gclykt , volgens dc Af- v.

beelding van Juftr. M £ k 1 a n , zeer naar de ^i^u
caaft voorgaande , dcch is kleiner en niet ge- Hoofd,

Haart ' STÜK-

(32) Ridder - Kspel , die de Wieken getand XTXIL
beeft 9 van bovenzwart met een blaauwênl?*^ 1 '*'

9 3 De Groote

Band , van enderen bruin •, met drie cn Arèns >

vyf Oogjes.

Deeze Weftindifche fierlyk gebandeerde

Kapel wordt gemeenlyk , van wegen de • vee-

Ie zeer uitmuntende Oogjes op de onder- .

kant der Vleugelen , de Groote Argus'-gctyteld.

De Wieken , nsamelyk , flaan meer dan zes

Duimen uit, in de breedte, en de langte is,

van den Kop agterwaards gemeten , drie Dui-

men ; zo dat men deeze wel tellen mag onder

de grootfte Kapellen der Indien. Men vindt

,

zo vyel in de Tekenirg als in de Kleur, van

deeze Soort vcenig verichil ;gelyk uit vergely-

king van Taf. XXIV en XXXI , als cokXLIIL

in 't Werk van Seea, kan blyken. In myn

Voorwerp is de Grondkleur, aan den onderkant

der Wieken ,
groenagtig bruin en hier en daar

met licht groene Vlakjes , waar in de Oogen

flaan , die geele Ringen hebben , met een paar-

fchag-

(32) Papiïto Eques Alis dentst's fupra njgrls , Fafcia cae-

rulea., fubtiis fufcis, Ceel lis tribus quinisque. M. L. U. Sy/\

Nat. X. MER. Sur. 7. T. 7. KNOSIï. Dtkc. T, C. 2. f,

I- Deel. XI. Stuk. O 4
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XLL
Hoofd-
stuk.

V, fchagtige Plek daar binnen, die in 'c midden
A
\?r

E
f
u een wit (lipje heeft; zo dat het fchynt alsof de

Natuur , hier, het fchilderwerk van Oogendoor

de Kond, heeft willen nabootzen. De Boven-

zyde is, wegens den weerfchyn de breede he-

meifchblaauwe Bandeerfelen > op den zwarten

Grond, verwonderlyk. Men wil dat de Rups

zig op den Boom , die zeer lekkere Vrugten r

genaamd Goyaven , naar Appelen gely kende,

draagt > onthoude.

(33) Ridder-Kapel, die de Wieken taamelyk

breed en bleek bruinagtig beeft , van

onderen gewolkt ; de agtsrften met drie

Oogen , waar van bet laatfte by uüjlek

groot is»

Deeze wordt , in de wandeling , de Aths ge.

noemd ; miflehien , wegens haare grootte, alzo

zy fomtyds de Argus daar in nog overtreft.

Het aanmerkelykfte ,dat zy heeft , is hetgroote

Oog op de Agtervleugelen ; zynde met zyn

Ring, die ook geel is, rykelyk een half Duim

breed, en byna volkomen Cirkelrond. Men
vindt

5

er, die, aan den bovenkant der Vleuge.

len, met blaauwe Vlakken en Streepen praaien.

Op de boven aangehaalde Tafereelen van Sejba

zya

(33) Papilio Equts Alis fubrepandis lividiufculis , fubtus

ïicbalofis ,
pofticis Ocellis tribus poftreino maxüno. M. L„ U.

MSRIAN. Suri*. 23. T. 2j, SloAN. Jam. 2. p. ai£. H.

3.4. Kno Ra. DtUtê T* C# 1. f. i, z, Pet. Caz% T. zz %

Lu
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zyn verfcheidenheden afgebeeld van deeze y
Weftindifche Kapel, wier Rups, volgens Me. Apdksu

eian, op het Gewas aaft, dat de Pifang of H
XLL

Banannen uitlevert* $TÜK.

(34) Ridder. Kapel, die de Wieken een voel xxxiv.

mg gekarteld en bruinagtig beeft, ^an^^
onderen gewolkt , met een groot geelagtig AÜ2JU

Oog.

Deeze Scort , zig ook in Suriname onthou-

dende, fchynt my de gene te zyn, die men

hier de kleine Atlas noemt f als wat kleiner

zynde dan de voorgaande , en de agterfte Wie-

ken een weinig getand hebbende, die evenwd

met een ruim zo groot geel Oog getekend en

donker bruin zyn van Kleur, gelykmyn Voor.

werp aantoont. In deeze heeft de bovenkant

een heerlyken Gloed of wcerfchyn van het

fchoonfte Hemelsblaauw.

(35) Ridder-Kapel , die de Wieken getand m xxxv
bruin beeft , met geelt Vlakken tn een

DtK*lé***

geelvlakkigen Band , de agterflen ieder

met twee Oogen.

Deeze Kapel fchynt in China vry gemeen te

zyn,

(34) Ptftlio Eques Alis fubcxeiiatis fufcefcentibiu , fubtafi

Utbulofis , Ocello ir.agno flavefècnte. M. L. U. P 1 x. T«

af. f. 1. MERIAN Surrn $0. T. fo.

(35) Pdpiii* EqunAMs dentatis fulcis, MacuJIs Faiciiq*&

jnaculofë flavis; pofticLs OceUis binis. M, U. E sï»

?i3 t. $.

I. ÜEU-, XI. STÜK. O 5
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V.

Afdeel.
XLl.

Hoofd-
stuk.

XXXVI.

XXXV'TI.
Eurypylus,

zyn , dewyl menze veel ontmoet in de Verza*

melingen, die van daar worden overgebragc. Zy
is , wegens de Tekening van hec Zwavelgeel

opeen bruinen Grond, en de Oranjekleurige

Vlakken , inzonderheid van onderen zeer fraay

te befchouwen. Men heeft 'er Verfcheidenhe-

den van in de Indien en aan de Kaap, gelyk

uit de Afbeeldingen op Taf. XXXVII en

XLI V. , in 't Werk van S e b a , blykbaar is.

(3Ö) Ridder - Kapel , die de Wieken getand

heeft, van boven zwart met een groenen

Band , van onderen graauw gemarmerd»

Linnaü's vraagt , of , die van Roes el,

in Fig. 1. op Plaat VI. van 't Vierde Deel der

Infekten.Bèluftigung is afgebeeld , niet tot deeze

Soort behoore?Het Mannétje heeft, zbgt hy,

binnen den rand der agterfte Wieken vyf witte

Stippen ; het Wyfje twee Oogjes.

(37) Ridder * Kapel , die' de Wieken getand en

zwart beeft, met een afgebroken groenen

Band , de agterfien van onderen rood \ge*

vlakt.

De voorde Wieken , van deeze Indifche Ka-

pel, hebben van onderen zes bruin Bloedkleu-

rige

(36) Papillê Eques Alis dentatis, fupra nigris Fafda viridi,

fubtus grtfco marmoratis. M. L. U. Roe s. In/. IV» T. 6. f. I.

(37) PapUio Eques Alis dentatis nigris Fafcia interrupta W-

lidi, poflisis fubtus rubro nucuiatis. M. L. ü. Syj2. Nat, X.
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rïge Vlakken. Daar is een Verfcheicienheid V*

roet wit in plaats van groen, op debovenzyde, A,
^j*£

miflchien een verfchii derSexe , zegtL i k jn je ü s. HoofdL

De Figuuren 17-20, op. Taf. XXVI. en de *™**

twee laatften op laf. XLV, in 't Vierde Deel

van S eba, worden tot deeze Soorc betrokken,

C38) Ridder* Kapel , die de Wieken gelanden xxxvm.

zwart heeft , met een vergulden: groenen

Bandy <uan onderen zwartagtig.

Van deeze is de Afbeelding te vinden, Hg.

ai 9 2a, op Taf. VI en op Taf. IX. in 't ge-

melde Werk : de Kapel vak in de Indien.

(39) Ridder-Kapel, die de Wieken getand en xxxix.

vvn boven bruin heeft , met een flompen y

**

groenagtigen , afgebroken Band.

Uit de Afbeeldingen van PfiTivERen Sloanepl.

blykt, dat het deeze Weftindifche is, die ik
x
,

xvrr*

in myne Verzameling heb, zynde van boven

wel bruin en met groenagtig geele , dcch van

onderen Oranjekleurig en met Zilveragtig witte

Vlakken zeer fraay getekend. Voorts vérfchilt

sy van boven en onderen zeer weinig ; doch

aan *t agter-end der agterfte Wieken is, van

boven , een rcodagtig Vlakje , 'c welk het te-

ken

(3$) P*f>töo Êqtos Alis dentatis nigrisFaicü ioauiatH ihh
«i, fubms nigricantibus. Syft. Nat, X,

(39) Papillo Equeh Aüs dentatis fupra fufcis , Fafcia vh?&<

rfntctobtaa interrupta. Pft. Gaz. T» 13. f,i MiaiAH,'
S*r. z. T, a. Sloam Jam. a, p. aj;, % 2$$, f. Vt fa,

X, Dxeu XL Stuk,
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V. ken der Griekfche Ridder- Kapellen uitmaakt.
A
XLI

EL
' Zie dezelve m Fig» 4 van boven en in Fig, 5

Hoofd- van onderen , naar twee zulke Kapellen , uit

stuk.
ixiyne Verzameling, getekend.

XL.
Thikütus,

xLr.-
'Apollo.

Sweedlche
Kapel*

(40) Ridder-Kapel , die de Wieken hoekig en

bruin heeft , de agierjlen van boven met

twee bemelfcbblaauwe Vlakken y in 't

midden zwart ge-oogd.

Van deeze Indifche Kapel zyn de voorde

Wieken mee vier witte Stippen en drie paar-

fchagtige Vlakken , van onderen met een liniaa-

len witten Band, en een zwarte dwars-ftreep

aan den Grondfleun: de agterlten met zwarte

Stippen en twee witte Vlakken.

PARNAS - KAPELLEN.
(41) Parnas-Kapel , die de Wieken langwer-

pig 9 ongekarteld en wit beeft ; de agter-

fitn van boven met vier , van onderen met

zeven Oogjes.

In de laatile Jaaren is deeze , die te vooren

„ de

f40) Papilio Eqws Alis augulatis fufcis
, pofticis fupra uja.

cuüs duabus coemlcis pupiiia nigrS. Syjh N*t. X.

(41) Vapilio Helkêziui Alis« oblongis integerrimis albis,

pofticis ocellis fupra quacior, fubtus feptem. Faun. »SW, £02.

Itm Gotb 230. Moun, lnf. 9+ f, 2. 3 # de Geea, Inf u
t. 18. f. 12,13» PET. Muf. 49. n. 502. Gaz. t, 23. f.

SCHAEïF. Mcnogr. I754. t. 2. f. 2. 3, RAJ, Inf I93.

n. 2. Roes. ïnf% IV. pag, t. 4.. f iK a, & Ui, Ta^

£LV. f. 1 , 2.
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•iet gemeen was, zeer berugt geworden, on. V.

den naam van de Siveedfcbe Kapel. Men ont-

moet dezelve, naamelyk, in eenige Landflree. Hoofd*

ken van Sweeden , en dus heefc het invoeren STV^ -

Svoetdjcht

der Geleerdheid in 't Noorden, mee behulp der KspeL

Keiscogten van Linnaüs door zyn Vader*

land, dit fchoone Infekt uit de vergetelheid

opgedolven. Het is reeds langer dan een Eeuw

bekend , en door M oüffetüs zeer lomp af.

gebeeld gevveefl, doch naauwkeurig door Ray
befchreeven, die zegt, dat hy decze Kapel op

den top van een Gebergte by Geneve gevon-

den, en dat Prtiver dezelve uit Noorwegen

gekreegen hadt.

Onze Auteur bevondt zig, den 3 July des

Jaars 1741* in zyne Gothlandfche Reize , op

den Thcrsburg , een Berg aan de Ooflzyde by.

na in 't midden der langte van dat Eiland; wiens

effene Vlakte , van ongevaar tweeduizend El-

len lang en even zo breed , met veelerley zo

gemeene als zeldzaame Kruiden begroed was*

doch meeft ontbloot van Geboomte; zynde het-

zelve al van overlang door Brand verteerd.

Van deezen vlakken Top kon men meer dan

dertig Kerktoorens op Gothland befchouvven ,

en de hoogde Boflchen vertoonden zig als een

groen Veld. Aan alle kanten was de Berg zeer

Heil en naauwlyks te beklauteren , doch aan de

Zuidzyde liep hy langzaam af en was aldaar

met een Muur van Kalkfleenen omtoogen ; even

of men 'er een Vefting van had willen maakea

h Deel. XI. Stuk%
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V. maaken; ja of de Natuur denzelven daar toe

A
XLI

EL
Se ĉhilct had: aangezien 'er een Meirtje op den

Hoofd- top was, dat nimmer uitdroogde*

„
*T?* m Mogt dan deeze niet met regt de Parnaflus-

Kapti. Berg genoemd worden; terwyl de Opperfte

der Parnas Kapellen 'er zynen Hoofdzetel hadt ?

LinjnjEUs, immers, vondt aldaar in groote

menigte onzen Apollo, die in Sweeden anders

,

zegt hy, niet gemeen (*), en buitenslands nog

zeldzaamer is. De Kapel was zo moede , dat

zy niet weg vloog , 't welk hy niet wifi: 5 of

het aan 't natte Weder , den Wind of Koude

,

toe te fchryven ware (f ).

Men vindt deeze Kapel ook in de Zuidelyke

deelen van Europa. Doktor Scopoli ge-

tuigt , dat dezelve huisveft aan den voet der

hooge Bergen van Karniolie ; en vergelykt ze

by bet Duitfche Witje , doch merkt aan 9 dac

de Apollo grooter is en omtrent de Hondsda-

gen uitkomt , zynde een langzaame Vlugt hem

eigen , waar door menze gemakkelyk kan van-

gen. De beide Wieken, zegt hy , zyn door-

fchynende, klaterende, van onderen heider en

byna

(*) Naderhand moet Linnius het tegendeel be?ondea

hebben ; dewyl zynEd. niet alleen in deFauna Suecica , dienaan-

gaande, zegt; habitat in Sedj Tekpbio frequens y maar ook in

Syfl. Nat. Ed. X. Habitat in Sedo Telêphio> Saxl/rag. Csty-,

Itd. frequent in Suecia ; dat is: Zy onthoudt zig menigvuldig üa

Sweeden, jp die P !anten.

(t) iW% anb. ^at£fL Seifen. Hjiei 7^
p*g. 241.
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byna kaal. Op de voorfte Wiek, die den rand V.

doorfchynende heeft , is een rondagtige zwarte
A

Vlak, naar den binnenrand toe; en aan den Hoofd.

Grondfteun van de agterfte Wiek zyn van on- f^fd/chs

deren twee Vermiljoen roode Vlakken. Sprie- Ka?el*

ten heeft deeze Kapel van byna een half Duim

lang, het Steeltje wit en zwart bont, het Knop*

je zwart. Ten opzigt van de Vlakken vondt

hy daar in ettelyke verfcheidenhcden (*).

De Heer de Geer verbeeldde zig dat de De Rups.

Rups van deeze Kapel, die hy in Mey reeds

in haare volle grootte vondt, den Winter door*

bragt in die Geftake. Zy is, zegt hy, van

middelmaatige grootte , en , wanneer zy het Lyf

uitrekt, byna twee Duim lang, hebbende de

dikte van een derde Duims. Haar Kleur is ,

over 't geheel , een allerfchoonfl: Fluweelagtig

zwart , opgeluifterd door twee ryën van rood-

agtig Oranjekleurige Vlakken , wederzyds langs

de Rug heen loopende, onmiddelyk boven de

Lugtftippen. Deeze Vlakken zyn beurtlings

groot en klein , de grooten langwerpig , de

kleinen rond : men vindt 'er gemeenlyk vier

öp ieder Ring van 't Lyf , dat een menig-

te van halfronde Knobbeltjes heeft , welke

met kort en ftyf Haair bezet zyn , van eene

glintterend zwarte Kleur , die naar 't blaauwe

trekt. Van deeze Knobbeltjes zyn 'er veertien

op ieder middelden Ring. Het overige des Lig-

haaros

(*) Entim, Carniol. Vindob. 1763 p*g. $8*

1. Deel. XI, Stuk*
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XL1

Stneedfckl

KmftL

De Pop,

V. haams is ook bezet met kort flyf Haair, dat
Afdesu

ftomp uit loopt. Zy heeft zeftien Pooten,en,

gelykerwys de fchoone Venkel. Rups , eea

Lighaamsdeel , dat
t
zy agter den Kop Vorka*

wyze kan ukfteeken , doch het welke niet lan-

ger wordt dan ongevaar een zesde Duims. Door

Roesel is hetzelve , in zyne verfcheiderley

Geltalceo en by vergrooting , zeer naauwkeurig

afgebeeld» Haar Kop is , naar het Lighaam ,

klein , en doorgaans ingetrokken binnen den

voorden Rmg^ Men kan deeze Rupfen niet

gemakkelyk cpkweeken : ten minfte was hec

zyn Ed, niet gelukt.

Aanmerkelyk is 't , daar de Rupfen der Dag-

Kapellen met geknopte Sprieten, gemeenlyk,

jo hoekige of knobbelige^ Poppen verande-

ren , die op de een of andere manier worden

opgehangen ; dat geen van beiden in deeze

plaats heeft : zo dat zy een uitzondering van

den gewoonen Regel maakt. De Pop van dee-

ze Rups is Kegelrond en gehuisveft in een bon*

deltje Bladen , dat door de Rups met Draadeo

van haar Spinzel wordt famengehecht. Haar

Kleur is bleek blaauwagtig of Paarlgrys; het

welk door een wit Poeijer , daar het zwarte van

den Grond eenigermaate doorfchync, veroor-

zaakt wordt.

Zie hier, hoe gemelde Sweedfche Heer die

Kapellen , welke de grootfte en fchoonfte la

Swedden zyn , befchryft. De Grondkleur van

alle de Wieken , zo boven als beneden
, zege

Be KipeL
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„ hy, is een weinig uit den geelen of vuil V.

„ wit. Ieder boven fte Wiek heefc vyf groote A™^*L^

„ zwarte Vlakken, die zig wcderzyds vertoo. Hoofd-

„ nen. Op ieder onderfte Wiek ziet men twee STI?fC-

„ ronde Vlakken, als Dogen gefarioeneerd
, Kapel,

„ en beftaande uit twee Kringen , den buicen-

„ ften zwart , den binnenften zeer helder ea

„ fchoon rood ; zynde het midden van de Vlak,

„ dat als 't ware den Oogappel uitmaakt, wie.

Deeze fchoone Vlakken zyn ook aan beide

„ zyden, of door, getekend. Naby den vvor-

„ tel van die zelfde onderfte Wieken , van

„ boven, ziet men nog een klein rood Vlakje,

dat zwart geringd is, en naby den Grond-

„ ftetin , aan de binnenkant , zyn twee zwarte

„ Vlakken, waar van de eene in 'c midden

„ rood is , in fommigc Onderwerpen. Het

onderfte der onder- Vlerken is, behalve de

twee fchoone Oogswyze , nog met zes ande-

„ re roode Vlakken verüerd , die zwart ge-

,v ringd zyn , en een derzeiven in 't midden

wit , gelykerwys de groote Oogen : doch

5 ,
eenige Kapellen hebben niet meer dan vyf

„ van die Vlakken. Bovendien maaken een

groot getal zwarte Schubbetjes , op de Wie-

„ ken, aan beide zyden, hier en daar zekere

bruine Wolkjes, en men vindt de Wiekea

„ doorgaans, op veeleplaatfen, kaal en door-

„ fchynende (*).

De

(*) Mem, fur 'ks Infefys. Tom. T. p, z S7.

1. DEEJL XI. STUK, P



aaö Beschut ving van
Vi De Heer de Geer getuigt , dat de Rups

A
v°r

F
f
L

' deezer Kapel leeft van zeker Kruid , het welk

Hoofd- in 't Nederduitich genoemd wordt Hemelflcu*

c
,T
J^

-
tel of ook Smeerwortel, en dat Linn^üs

Swetd/cbe

K^ptL thans betrekt onder de Soorten van Donder-

dfax

e

de
K
Rups baard of Huislook (•). Het groeit op de Da.

pp aaft.
fcen . Muuren en Steenhoopen in Sweeden

:

men vindt het , hier te lande , in 't Haagfchc

Bofch. Aan Roe se l waren de Rupfen met

een dergelyke foort van Kruid toegezonden.

De Paftoor Sch^ffer merkt aan, dat de

gedagte Rups aaft op een andere Soort van

Huislook; te weeten die, welke maar een klein

Plancje maakt, met ronde dikke Wormagtige

blaasjes en witte Bloemen , dat hier te lande

ook op oude Daken en Muuren gevonden

wordt ,
zyndc niet mindergemeen in Duitfch-

land dan in Sweeden (f). Dewyl dit Kruid

meeft op Steen- en Rotsagtige plaatfen , aan

Bergen , groeit , zegt hy , zo moet men de

Rupfen aldaar zoeken, Hy vondt 'er, even.

wel, geene bezuiden, maar wel benoorden den

Donau, omftreeks Regensburg. Zo dra hct>

'zege

(*) Sedum Telephium. Spec. Plant. Ed. 11, p. 616. Sedumt

foliis planiusculis ferratis, corymbo terminatrice. Flora Susci-

€*. 3 Stf . Anacampfèrcs vulgo Faba crafla. TouRN, Inft*

2 $4* Telephium vulgare, Comm. Ini. 109,

(|) Sedum album. Spet. Plant. Ed. 11, p. $19. Sedum mij

nus teretifolium album. BavH, Saxifraga Sedi folio flore al.

bo. Tourn» Inft9 2S2, Veimiculaiis. f. Ciafikla mint^

DOD.

I
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zegt hy, in de Maanden Maart en April wat V.

zagter Weer wordt, met Zonnefcbyn, komen xl*J*
de teere Rupsjes, die alsdan pas uit haar Eit- Hoofd.

jes gekroopeo zyn , te voorfchyn op de gemeL
s
*™*£

de kleine Hmslook : waar door het fchynt, 9at*«M

zy in de Eytjes overwinteren»
v

Alzo de foorten van Huislook , in eigenfchap*

pen, zeer overeenkomtiig met elkander zyn,

is 't niet te verwonderen, dat deeze Rupfen

op meer dan ééne Plant aazen : doch het zon-

derlinge denkbeeld van den Heer de Gesr,
dat zy als Rupfen overwinteren zouden , fchynt

dus niet minder te vervallen , dan dat menze

caauwlyks, gelyk hy meende, buiten Swee«

den zou vinden {*). Uit de Waarneemingen

,

immers, zowel van Roesel, als van Sch hef-

fer, blykt ten overvloede, dac deeze Kapel

in Duitfchland, op eenige plaatfen, zeer ge-

meen is , en mooglyk nog gemeener dan men

wel denkt of weet; als zig meefi: op 't onbe-

ganglykfte, gelyk op Bergen, Rotfen, oude

Muuren en Daken, onthoudende. S c h je F*

fer kreeg zo veel van deeze Rupfen als hy

begeerde, ja tot meer dan duizend te gelyk;

doch hy bevondt , zo wel als deGeer, dac

zy moeielyk op te kweeken zyn; alzo 'er,

niettegenftaande hy haar, in zeker Vertrek., alle

ge-

(*) Un grand& beau Papillon
, qu'on nc txouve point , a cc

que fe fache , en France, en Angletörre, ni en Ailcmagnc»

$iem% fur les Inf. Tom. 1, p,

l. D£EL, XI. STETK. P %
i
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V. gemak getragt hadt te bezorgen, van deeze

*XLl
L
* meniSte oaauwlyks twintig Poppen kwamen,

Hoofd» waar uit hy niet boven agt of tien volkomen

stuk. Kapellen kreeg (*).
Sivstdfcke\

Kape/9 Uit het gemelde blykt, dat de Verandering

• van deeze Rupfen, in verfcheide opzigten,

verfchilt van die der andere Dagkapellen. Hec

maaken van een Spinzel , de Meelagtige Stof.

fe, waarmede de Poppen bedekt zyn , zyn niet

alleen byzonderheden , maar zy hebben ook

dit zeldzaame , dat de Huid van de Rups , daar

veele anderen zig met zo veel moeite van tragten

te ontladen , van deeze Poppen niet afgeftroopt

wordt , blyvende altoos zitten aan de drie

agterfte Ringen , en daar aan verhardende. Zy
worden bovendien, in het uitkomen, zoRoe-
8 kl aanmerkt, zeer ligt wanftaltig, indien zy

geen genoegzaame ruimte hebben , om de Wie-

ken uit te breiden» Voorts is aan hetagter*end

van deeze Kapellen een zonderling byhangzel

,

dat alleen in de Wyfjes gevonden wordt, en

eenigermaate naar een Ploegyzer gelykt ; zo

dac Sc heffer zig verbeeldt, of zy daar

van ook gebruik mogten maaken , om de Eyt-

jes in de Aarde te verbergen. De Heer de
Geer hadt reeds daar van gewag gemaakt en

hetzelve aan de Kapel vertoond (f)t

(42)

(t) Mem, fnr les Infetles. Tom, 1. p. U%. PLXVill. Fstf

13. p. 28*.
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Ui) Paroas-Kapel, die de Wieken mgckar- V.

teld, langwerpig, wit met zwarte Aas- XLl

ren beeft , de worflen met twee zwarte Hoofd-

, , STUK*
Vlakken aan den rand.

Deeze Finlandfche Kapel, door Udmann xlit.

bcfchreeven , gelykt zeer naar de voorgaande jFiuianJf*

doch is kleiner en heeft die roode Oogjes niet,

welke den Apollo zo veel fraaiheid byzetten.

Het laatftgemelde Lighaamsdecl 5 aan het Ag.

terfte, in de Wyfjes, is, in deeze Soort,

ruim zo groot en zigtbaar, hard als Kraakbeen.

Deeze Kapel was ook in de Zuidelyke deelen

van Europa gevonden (*)•

(43) Parnas- Kapel , die de Wieken langwerpig , xliii.

ongekarteld , als Glas doorfcbynende beeft, Gias-KapeL

de agterfle mei twee Oogjes.

Deeze Indifche is onder den naam van Glas-

Kapel bekend , en niet alleen ongemeen , maar

ook zeer fraay. Wanneer men de Wieken met

een Vergrootglas befchouwt , vertoonen zy zig

a]s het allerfynfte Gaas, Men heeft dezelve

in Fig. 9, 10, op Taf. VIII, in't Vierde Deel

van Se ba, willen afbeelden.

(44)

(*) Circa Labacum captum miiit R. P. Wülïin, En~

tem. Carniol. p, 270.

(42) Papilio Htliconius Alis oblongis integcrrimis , albisni-

gro-nervolis
, primoribus Maculis duabus nigris marginalibus.

UDDM, Diff. 55.

(45) Papilio HtUanius Alis oblongis integerrimts Hyalini*

«liaphanis, pofticis Ocellis binis, M. Li*. Ssft.Nat, X.

h Deel, XI Stuk, P 3



ï$o Bes c h r y v i n g van
v.

Akdesè,
XLI.

DCOFD-
STUK.

XUV.

Wit re-

(haaide,

XLV.
Terpftcbtrc.

XLVT.
CfiiUopt

(44) Parnas-Kapel, d/e & Wieken zwart ,

me£ iw'Wé Straaltjes en een witte Stip in 't

midden beeft, de agterjien van onderen

gecl> aan den Grondfteun Bloedkleurig.

Deeze Ooftindifche of Chineefche Kapel,

half 70 groot als de Apollo, naar welke zy in

Geftake veel geiykt, heeft de Wieken altemaat

van boven zwart, naar den Grondfteun blaauw-

agtfg, en in den omtrek met Ruitswyze Stree-

pen gedraald , met een witte Stip in 't midden

van ieder Wiek. Van onderen zyn de voorfte

Wieken ook zwart, doch de agterften Zwavel-1

geel met zwarte Aderen, zwart gerand 1

, en

aan den Grondfteun Bloedkleurig. Aan den

bovenkant, bezyden \ Agterlyf, zyn deeze

Wieken ook geelagtig.

(45) Parnas-Kapel, die de Wieken langwerpig 9

ongekarteld en geel, de agterjien Oranje*

kleurig beeft , met zwarte Wakken daar

op verfpreid.

(46) Parnas-Kapel, die de Wieken langwer*

pig $ ongekarteld en bleekgeel beeft , de

wor-

(44) Paplliö Relic$mas Alis nigris albo fubradi 2tis
,
pun&o

centrali albo ; pofticis fabtus Juteis , bafi cruentatis. Syft. Nat* X.

* (45) Papillo HclitêKius Alis oMongis integerri mis flavis
,
po*

ilicis iaturatioiibus , Matulis nigtis Iparfis. M. L. U. PET.

Gaz. Tm 4°» £ 4»

(46) Fapiliö Heltcemus Alis obïongis intëgerrimis luteis,

pflmoribus Srrü, tribus , pofticis Fase iis tribus #igris. M.L. ü«
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voorfte met drie Streepen , de agterjie met V.

drie Banden, zwart van Kleur.
A
xl?

U

Deeze beide Indifche en de volgende, be-

vonden zig in 'c Kabinet van de Koningin van

Sweeden.

(47) Parnas-Kapel, die de Wieken langwer* ^vu
r

pig, ongekarteld en bleekgeel heeft, ^ oranj^kiea-

voorften met een geelen Band , de agterjlen n'se*

met drie zwarte Banden.

Deeze Surinaamfche is niet alleen by Peti-

ver enEDWARos, maar ook by Roes el,

zeer naauwkeurig afgebeeld , en met myn Voor-

werp overeenkomftig* Sommigen noemen die

van deeze Geftalte thans, niet onaartig, Ge-

ftrekte Kapellen , hoedanigen men niet leven-

dig vindt in Europa.

(48) Parnas-Kapel, die de Wieken langwer* xlviii,

7 7 j .
Urania*

pig , ongekarteld , brumagtig met een

witte Vlak, de agterjlen wederzyds met

twee Oogjes beeft.

Tot geen van alle deeze Soorten fchynt ei- pi.

LXXXVIIt
gentlyk t'huis gebragt te kunnen worden die %. 2.

*

fraaye

(47) Papilio Heliconius Alis oblongis integerrimis luteis*f

primoribus Fascia /lava ; pofticis Fasciis tribus n'gris. M L. U.

PET. Gaz. T, 12. f. 8. lïDVT.Av. t. 17;. ROES. Inf.IV,

p. 4J« t. 5. f. 2.

(48) Papilio Heliconius Alis oblongis integerrimis fuscescsn»

tibus disco albis; pofticis Ocellis utrinque biiüs. Syft, N*t* X*

|, DEXL, XI, STUK, P 4



*

BESCHR YVIS.G VAN
V.

Afdeel,
XLI.

PiOOFO-

51 UK

XLIX.

Uonte.

Geelvlak*

fraaye en vry groote Chineefche, waar van de

Afbeeldiog 'm Fig. 2 is voorgefteld. Dezelve

heeft een zwartbruine Grondklcur, en is op de

,
voorde Wieken , wederzyds y getekend met

wiue Vlakken 5 die cenïgtïris uit den blaauwen

zien. Zodanige Stippen hebben ook de agterfte

Wieken , aan den onderilen rand , van onderen;

z^ode, aan den bovenften rand, Zwavelgeel

gezoomd, geïyk de Kleur is van hec Lyf, mee

bruine Strecpea gebaodeerd.

(49) Paraas Kapel , die de Wieken lang/voer»

pig* ongekarteld , zwart >met witte Stip»

pen en een taffen Band beeft*

Deeze Weftindifche , met en benevens de

vier volgende, was in 'c Kabinet van haare

Koninglyk Sweedfche Majefteic.

(50) Parnas-Kapel , die de Wieken langwer-

pig* ongekarteld, bruin heeft , de voor»

Jlen wederzyds met twee geele Banden*

Deeze Kapellen , of derzelver Rupfen , ont-

houden zig op het Amerikaanfche Gewas , dat

Ricinus genoemd wordt.Het Mannetje heeft de

agterfte Wieken , aan den Grondfteun , paarfdi

of

{49) Paplllo Heiïconius AÜf oMongis intcgerrimis nigrïs albo-

pun&atis , Fascia fulva. M. L. U. t E T. Caz. T« 4. f. 2.

($0) Papilis Hellconius Alis oMongis integerrimis fuscis,

primorihus utrinqueFasciis duabus flavis. M. L. U. Syft. Nau

X. Ehret. Pift. T. I.MlRIAN, Sar. 30. t. 3©. ROI S.

hf% IV. p. 41. T. 5. f. 1.
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of Purperkleurig , zegt L i n n je u s , die zoda- V.

nig eene Kapel uit Roes el aanhaak, welke
A

{̂

ELi

van denzelven gezegd wordt , op de voorfte Hoofd-

Wieken met helder geele > op dc agterfte met STÜK*

Vuurig of Menieroode Vlakken veifierd te

zyn , die een groot gedeelte der agterfte Wie-

ken beflaan; zynde de Grondkleur, van bei-

den, donkerbruin. Ik hebze met de blaauwc

Tekening.

(51) Parnas.Kapel , die de Wieken langwer- lt.

pig 5 ongekarteld f bruin heeft , de voor- Goyaven*

Jlen met drie , de agterften met twee groen-
KapcL

agtig doorfcbynende Banden»

Volgens deeze Kenmerken zou hier de aan-

gehaalde Kapel van Roesfx, die meer gevlakt

is dan gebandeerd, niet zo zeer fchynen t' huis

te hooren als een der mynen , wier Grondkleur,

inderdaad , donkerbruin is, met drie Zwavel»

geele Banden op de voorfte, en twee op de

agterfte Wieken; doch deeze Banden zyn niet

doorfchynende. Aan den Onderkant heeft dit

Voorwerp, by het Lighaam, eenige roode

Vlakjes. De gemelde Soort onthoudt zig op

de Goyaven-Boomen, en komt zo wel voor in

Ooft- als in Weftindie.

(52)

($1) Tafilio Heliconius Alis oblongis integerrimïs fuscis;

primoribus Fasciis tribus ,po(Hcisc|ue duabus Hyalinis. M. L. U#

PET. Gam. T. 40. f. 3, MER. Surin* 19. T. 19. Edw.
*v. t« %o t ROE S. InJ. IV. p. 2 ƒ . T. 2. f. 3. SLOA H, J*m*

11. p. 117. T. 239. f. 15 , I*.

I. Deel. XI. Stuk. P 5
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V. (52) Parnas -Kapel , die de Wieken langwer-
A
XL[

U
p^ï ongekarteld> bruin heeft 9 de voor*

Hoofd- «uo/ï gevlakt -, de agterjlen met een

$rlHl
* tèÖ bandeerzel.

LIf.

c/k* Op den Weflindifchen Koraalboom aaft , vol-

gens Juffrouw MfiRi^N, de Rups, die bruin

eq ruig Haairig is.
,

ltil (53) Parnas.Kapel , die de Wieken lan'gwer-

fi&i ongekarteld) bruin heeft , de voor»

Jan geel gevlakt , de agterjlen gejlreept.

Dceze en de volgende onthouden zig in de

Indien.

I!V' (54; P^nas-Kapel ,die de Wieken langwerpig

Rooi ge- ongekarteld 9 'ivoart heeft ; de voorfien

geel gevlakt aan den binnenkant rood; de

agterjlen rood gejlreept.

vu Tot deeze Soort behoort , buiten twyfel,die

3/ ongemeen fierlyke Wefiindifche Geftrekte ,

welke my , tot het niaaken van de Afbeelding

Fig> 3% door den Heer TAdmiraal geleend

is.

(52) Paplllo Hdiconïus Alis oblongis integerrlmis fufcis
, pri-

moribus albo maculatis; poilicis Fafcia aiba. M. L. U. ME*

Kt A N. Sur. t. 23-

(53) Pap:lid HelUonius Alis oblongis integerrimis fuscis, pri-

moribus flavc» maculatis bafi rubrls
,
poft leis ftriatis. 5^/?, Nat,

X.

(54) Papilio Hetitonius Alis oblongis integerüniis atris t

prlmoriluis fiavcMnacoTatis feail rabris , poilicis rubro-ftriatis»

Syft. X%
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is. Op den Fluweelzwarten grond zyn de Vlak- V*

ken Zwavelgeel , in ieder voorfte Wiek , die ^D
L
E

f*
naar 't Lyf toe, zo wel als de agterften > Straals- Hoofd*

wyze gevlakt zyn met het fchoonfle Vermil- STÜK*

joen-rood. Aan den onderkant, daar de ge.

melde Vlakken doorblinken , is de Grondkieur

uit den graauwen ; het Lyf van boven geheel

zwart.

(55) Parnas- Kapel, die de Wieken langwer- lv#

pig 5 ongekarteld , zwart beeft , aan den Rood ge-

binnenkant van onderen rood, de voorjlen
%ldkxtm

nvedcrzyds met een rooden Band.

Van de hier onder genoemde Autheuren is

deze Weftindifche Kapel befchreeven , die thans

de Bende der Parnas.Kapellen befluit, waarin

egter naderhand ook de volgende of witte

Danaus - Kapellen , in de tweede Uitgave der

Fauna Suecica , 't huis gebragt zyn , om dat zy

veel overeenkomt! met den Apollo hebben.

Ik kan niet nalaaten hier gewag te maaken Ananas - Ka»

van de bekende Ananas-Kapel , die in de Ver-

zamelingen niet zeer gemeen , en by uitflek

fraay gekleurd is : gelyk men dezelve van bo-

ven en van onderen in Fig. 13 , 14* op Taf.

IV, in 't Vierde Deel van Seba, afgebeeld

cn aldaar , op bladz. 8 , befchreeven vindt.

Men

(ss) Taplio HeltcorAus Alis oblongis integerrimis mg ris,

Bafi fubtus rubris; piimoribus utrincjue Falcii rubra. £dw.
Avm T. 38. SLOAN. Jam. II. p. 219. T. 239. Ö 2$ , 2tf# ^<

P£T. Caz. T. 6. f. 7. ROES, IV. p. 27. T. 3. £<•

I. DEEL. XI. STUK»
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V. Men fchynt deeze Kapel, in Sweeden , niet go
Afdeel. ^ad te hebben : ten minfte maakt Lik nmüb

Hoofd* 'er geen melding van.

STUK*

WITTE DANA US- KAPELLEN.

Van deeze Bende , die aan de ongetande

Wieken , en de gedaante van de geheele Ka-

pel, gelyk uit de zogenaamde Witjes blykt,

kenbaar is , beftaat de eerde Onderdeeling in

de genen die wie of witagtig , Ja zelfs geel zyn

;

de andere in de genen die, op roodagtige en

andere Koleuren , met veelerley Vlakken en

een fïerlyke Tekening praaien , meeft Ooft- en

Weftindifche Kapellen, De Witte maaken

dan den Eerften Rang in deeze Bende uit, de

Sierlyke den Tweeden.

(56) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar»

teld y hoekig , uit den groenen witagtig ,

aan de tippen bruin beeft, de agterfien

met twee Oogjes.

By Meria j* is een Kapel afgebeeld , wier

Rups, zig onthoudende op de Boomen,diede

Acajou , gemeenlyk Casjou-Appelen genaamd, in

de Weftindiën ,draagen , volgens haar Wollig wit

is , met lang omgeboogen Haair op zyde. De
voorfte Wieken hebben, van boven , twee blin-

de

($6) Pafilïo Danaus Atis integerrimis angulatis virefcente

albidis aplce fufds
, poflicis Ocellis duobus. M. L. U. M E K*

'Sur. XVI. T 16.

Kapel.
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de Oogjes aan den agterrand;de agterften aldaar 9m

twee dergelyken , en zyn aan den hoek by 'c
*

Agterlyf hoogrood. Hoofd-
stuk-

(57) Danaus- Kapel, die de Wieken ongekar* zyïu

teldy rond van rand cn wit beeft , met %
a^^

zwarte Aderen. WuiC-

Ik weet niet, waarom men dit meer den naam

geefc van zwart geaderd , dan aan 'c gemeene

Witje, Ook is my de benaaming van Gafé,

welke 'er Geoffroy aan geeft, om dat

de tekening der Wieken naar Gaas gelyken

zou , zeer oneigen: dewyl anderen dien naam

met ongelyk meer regt verdienen. Ik noem

het liever ongevlakt of geheel wit ; want daar

in verfchilt het allermeeft van de gemeene, ea

men tytelt hetzelve doorgaans met den naam

van het Duitfcbe Witje > als zeer zeldzaam, in-

dien ooit , voorkomende in de Nederlanden of

in Holland : terwyl het in Duitfchland zo ge-

meen is , dat door de Rupfen van hetzelve al-

daar , in fommige Jaaren , geheele Boflchen wor-

den kaal gegeten , en het Geboomte zo deer-

lyk gehavend, als of de Zomer, oogcnblikke.

(57) Papilio Danaus Alis intcgerrimis rotundatis albis t

venis nigris. FaunSuec 796. It. Cothland. 3 82. Aldxot,
Inf. »46. f. 6. MER. Eur. 2. t. 35» MoUïF. Inf 103.

B. e a u jvt Inf 11. T. %. f. 9, 10» Pit. Muf, 31, n |oi,

de Geer. Inf 1, T, 14, f. 19 ,20. Ra j. Inf 1 r s . n. j.

Roes. Inf I. p. 2, T, 3. AiJiK, Inf 11. T. 1» WiLKt
Pap. 49. T. 2. a. ï,

X. Deel» xl. Stuk,
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V. lyk, in een Winter«Saizocn veranderd ware. Ia

A
^[

EL#
Italië en Vrankryk, evenwel, heefc dit ook

Hoofd* plaats ; in Sweeden zelfs en andere deelen van
stuk» Europa, wordt insgelyks deeze Soort gevon*
Duitfcb
Witje. den.

Schoon men deeze Rupfen zeer wel opvoe*

den kan met de Bladen van de Pruime* of an-

dere Vrugtboomen , ontbonden zy zig doch na-

• Serhus tuurlyk op de Lyfterbeziën of Qualfter * en

wilde Mispelboomen f zo genaamd, die meer

in Duitfchland groeijen , dan in onze Provin-

i ?
rT-** ciën; of ook op de Slee- Pruim § en een Soort

SpinojA van witte Haagdoorn | , in Vrankryk gemeen.
lAuhe/pine De Sweedfche Heer de Geer zegt, dac hy

den 10 Mey des jaars 1746, toen de eerfle

puntjes der Bladen zig oog naauwlyks aan de

Boomen , in Sweeden , vertoonden , waarnam

hoe een wilde Boom , by de Kruidkundigen Pa*

dus getyteld , welke altoos de eerfle is om Loof

te fchieten , zyne Bladen reeds vry groot hadt.

Men noemt hem , zegt hy , in Sweeden Haegg9

en de Heer Tournefort getuigt , dat zyn

"Franfche naam is Bois de fainte Lucie. Wygee»
ven 'er , gelyk ik reeds ten opzigt van een Plant*

zie't luis gemeld heb +> den naam aan van Vogel.
X, Stuk.
lia.k. kerfen* Op cenige Takken van dien Boom

ontdekte zyn Ed. , toen , een menigte deezer

Rupfen van middelmaatige grootte, als zynde

byna een Duim lang, die de Bladen reeds van

een gedeelte der Takken hadden afgegeten.

Dc.iupfeiu Deeze Rupfen (zege hy) zyn ruig, eaheb*

„ bca
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ben zefiien Pooten , of agt in 't midden , en V*

„ twee Vliezige aan 'c agter-end. Haare Kleur *^£j
U

n is geheel zwart, en van een fchoon Fluweel- Hoofd.

agtig zware boven op 't Lyf, doch doffer STUK*

aan den onderkant. De tweezyden, bene- y^f^
„ den de Lugtftippen > zyn voorzien met een

3, groot getal wit Haair , dat taamelyk lang is,

nederwaards, of naar de Vlakte, daar de

„ Rups op zit, gekromd. Op de Rug ziet

„ men dergelyke witte Haairtjes, doch inmin-

„ der veelheid, vermengd met vecie zwarte 9

die korter dan de anderen zyn. Aan de zy- <

den der drie voorde Ringen, trekken de

„ Haairtjes naar Citroengeel. Op het Lyf, aan

31 ieder zyde, boven de Lugtftippen, hebben

„ zy een ry , of vervolg van Haairtjes , wier

9y kleur Oranje-geel is, naar hetroodetrekken-

„ de, welke maaken, dat, in den eerden op-

3 , flag , deeze Ruplen twee Streepen overlangs

„ fchynen te hebben van dergelyke Kleur. Hier

3> uit blykt dan , dat zy wel Haairig zyn , voor-

„ al aan de zyden van het Lyf; doch het Haair f

„ dat zy hebben, is niet lang, en niet in Kwafl-

„ jes gefchikt , komende onmiddelyk uit de

5 ,
Huid voort. Onder aan het Lyf zyn zy glad

3, of kaal, en zonder kennelyke Haairigheid*

„ Haar Kop , die glimt , is met witte Haairt*

5, jes geftoffeerd."

De Heer de Geer verbeeldt zig dat deeze mar Netten.

Rupfen , die in gezelligheid leeven , den Win-

ter overblyven in een Soort van Nefte», even

i, Deel. xr. Stuk. als
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V. als die welke men de Gemecne noemt. Dit

^L][
EL

* worc* c 00^ beveiligd van andere Waarneemers*

Hoofd- gelyk van Roe s el, en van
f
FniscH 9 die ver*

stuk, zekere , dat haar Neften dikwils zo dik als een

Wïtje % Arm worden , en derhalve in de Winter , zo

wel als die anderen , welken men in onze Pro*

vinciën zo menigvuldig op allerley Boomen aan-

treft, ligtelyk te vinden en te vernielen zyn#

Nog klein zynde hebben zy ieder een Draadje,

waar mede zy zig aan de drooge Bladen hech»

ten , uit welken haar Neft beftaat ; doch in de

Zomer grooter wordende en na de eerfte Ver-

velling , hebben zy dit Draadje niet meer,

gaande dan , elk op zig zelve , de Koft zoe-

ken.

De Poppen. De goedheid van den Schepper blykt niet

duidelyker dan in de Middelen, welken zyne

Almagt de Natuur heeft aan de hand gegeven,

om het Ongedierte , dat anders tot een groote

Plaag zou ftrekken , te vernielen. Dus zyn

deeze fchadelyke Rupfén zeer gekweld met de

Boor-Wespen, die de meefte Poppen, even

als die van de Aurelia of Gouden Vlinder,

doen misdraagen. UitgeheeleNeften vol, komt

naauwlyks ééne Kapel voort. Tot de Ver-

andering maakt decze Rups , die geduurig

aan 't fpinnen is, zig een dergelyk Bandje om

het Lyf, als de Venkel Rups, endaar mede

is de Pop omgord , die in fraaiheid van Kleuren

de Rups zeer veel overtreft. Het witagtig

geel is, in dezelve, zeer fraay gefchakeerd

met
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met zwarte Stippen en Streepjes , die zeer ge- V.

regeld zyn geplaatft en glinfteren als Git. Zy ^lT**
is niet rond, maar hoekig, gelyk die der Dag- Hoofd.

Kapellen in 'c algemeen zyn , beweegende zig D™f m

fierk, wanneer zy aangeraakt wordt. De Geer wnju

bevondt, dat fommigeo aan een Ziekte onder-

hevig waren , zynde een Soort van Verrotting;

zo dat haar binuenlïe in een roodagtig Vogt

veranderde : waar door nog meer het denkbeeld

van Roes el beveffigd zou fchynen te wor-

den , dat de zogenaamde Bloedregens , veelal

,

aan deeze of dergelyke Kapellen toe te fchry-

ven zyn.

Ongevaar drie Weeken tyds bleeven deeze

Infekten , in Sweeden , in de geftalte van Pop-

pen; doch in Duitfchïand kwamen zy , reeds

ten einde van veertien Dagen, uit, gelykerwys

de andere Dag- Kapellen. Men kan dit ver-

fchil zeer wel toefchryven aan het onderfcheid

der Klimaaten of aan een koud Saizoen. Het zyn

Kapellen , die op zes Pooten gaan , met geknop-

te Sprieten. Zy behooren tot de grooten der

Europifchen , als , met de Wieken volkomen

uitgefpreid, een breedte beflaande van twee,

en drie vierde Duim. Rsaumur merkt aan,

dat de Aderen , op de Wieken van het Man-

netje , zwarter , dan op die van he: Wyfje

zyn. Op den bovenkant ziet men , aan den

omtrek , op *t end van ieder Adertje , een bleeke

zwarte Vlak, meed zigtbaar in de agterfie

Wieken ; doch van onderen , alwaar deeze

J. Deel. XI. Stuk, Q, geek
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V.

Afdebl.
XLI.

Hoofd-
stuk.

Duitfik
Witje.

Chïneefch
Witje.

JPL.

LXXXVZ1I.

4.

geelagtig zyn, en zeer fyn zwart geftippeld 9

loopen de Aderen tot aan den omtrek toe , die

in de voorden , voor een groot gedeelte, bruin

is. Hier openbaart zig eenig gebrek in de Af-

beeldingen van deeze Kapel Taf. III. Lett. H
in 't Vierde Deel van Seba; die deeze Vlak-

jes aan den omtrek , van onderen , ruim zo fterk

,

als van boven , vertoonen. Men merkt aan

,

dat (ieeze Witjes daar in veel overeenkomft

hebben niet de Sweedfche Kapel of Apollo;

dat zy naamelyk de Wieken , inzonderheid de

bovenden , zeer dun bezaaid hebben met Schub-

betjes of Pluimpjes ; zo dat het doorfchynende

Vlies van de Wiek zig , op fommige plaatfen ,

zeer duidelyk openbaart. De Schubbetjes

zyn zeer klein en kort , doch breed ; eenigen

met drie, anderen met twee puntjes, in fom-

migen rond ; zo dat die byna de figuur van een

Hart uitdrukken. De Sprieten zyn , in de my-

nen , Knodsagtig , en niet zodanig geknopt , als

men dezelven doorgaans vertoont.

In plaats van de Afbeelding van het Duitfche

geef ik , in Fig. 4 , die van het Chineefche

Witje , dat in geftalte wel vry veel naar her.

zelve zweemt , doch de Aderen veel bree-

der heeft. Men zou het , mee meer regt , de

Aurora of Dageraad kunnen noemen, dan het

Pieterfelie-Beestje: om dat het zwart of bruin 9

'cweik het donkere van deNagt verbeeldt; het

rood , geel en wit , hier als in een geregelde ag«

tereenvolging zyn. Van boven heeft deeze

Ka-
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Kapel weinig fierlykheid , als zynde grooten- V.

teels wie , met de tippen der Wieken bruin ;

A
^^

u

doch van onderen , gelyk zy alhier vertoond Hoofd.

wordt, zyn de Agtervleugelen heerlyk gekleurd ,
*TU

-

K
/

van binnen , naar elkander toe 3 fchoon geel , en Witje*

aan den agterften omtrek hoogrood ; voor 'c o-

verige wit met breede bruine of Muisvaale

Streepen en randen ,
gelykerwys de voorfte

Wieken in 't geheel. Van de grootte kan men

uit de Afbeelding oordeelen.

(58) Dacaus-Kapcl , die de Wieken ongekar* lviti.

Uld, rond van rand en witagtig beeft* de Gemeen*

voorjien met twee zwarte Vlakken en
WltJC*

zwart getipt : de groote.

Met regt mag dit Infekt den naam van 't

Gemeene Witje voeren, dewyl. het, in geheel

Europa , zo gemeen is als het Kruid , daar de

Rups op aaft; die ook onder den naam van

Koolrups zeer bekend is , en aan de Kool dik-

wils veel fchade doet. De Landlieden, die

Kool teelen, zien dikwils hunne Akkers op een

deerlyke wyzc verwoed en als uitgeplunderd

door

($%) PtpUie DanMus Alis inregerrirais rotundatis , primon>

bus Maculis duabus apicibusque ru'gris ; mnjor. Faun. Sute.

799. MOUFÏ. Inf. 189. £ I. VlLLlSK. NaU I. t I #

Goed. Inf. i. T. ii.5wamm. Bibl. u 37. f. 6. quait. 1. 1 j«

f. 6. List. Goed. i<5, f. 7. Hl ank. Inf t„ 4, f.

D.R.EAUM, Inf. I. U 29. £ I. t. 10. f. 7- &AJ Inf, ftfm

n. i. &. 348 CnntéLbr. 13a.. Roes- Inf I. Pap. a. t. 4*

Pet. Gaz. t. 61. f. 3. Wi L BL. Pap. 49. t# 2. a 2.

1. Deel. XI» stuk» Q 2
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V. door deeze Rupfen, die niet gemakkelyk te

Afdeel, v incjea zyn, om dat haar Kleur veelgeiykt naar

Hoofd- die der gemeenfte Koolbladen. Zy is Afch-

stuk. graauw , met geele Streepen overlangs en eeni-
Oemeen
ivitjt, ge zwarte Stippen. De Pop, waar in zy ver-

anderen, heeft een dergelyke Kleur, worden-

de ook met een Bandje omgord en dus met den

Kop opwaards,of waterpas, vaftgemaakt.

De Kool- Om de al te groote vermenigvuldiging dee-
Rups

' zer fchadelyke Rupfen te verhoeden , heeft de

Schepper haar ook , meer dan anderen , onderhe*

vig gemaakt aan een doodelyke Wormziekte.

Daar is een kleine foort van Boor-Wespjes, die

met hunnen Angel de Huid van deeze Rupfen

doorbooren , en hunne Eytjes daar in leggen ,

waaruit Wormpjes voortkomen, die de Rups

van binnen opvreeten. Dus verftrekt de Rups

zo wel tot een Woonplaats als Spyskamer voor

dit Ongediert, het welk, op 'tlaatft,de Huid

doorknaagende ,
zyn Voedfter, wreedaarcig,

om 't leven brengt, 't Gebeurt ook wel;

wanneer de Rups, kort voor de Verandering,

met Wespen.Eytjes is bezet geraakt , dieniet

eer uitkomen , dan de Verandering is gefchied

;

dat aan de Pop het zelfde lot wedervaart.

Dit Witje, als gemeend in Holland onder de

groote Dag - Kapellen , zou naauwlyks eenige

befchryving behoeven , indien 'er niet een aan-

rnerkelyk verfchil plaats had in de tekening

van de één en andere Sexe, die tot een duide-

iyker onderfcheiding dienen kan, dan in de

mees
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meefte anderen. " Het Mannetje is van boven V.

wie , met de voorfte Wieken , aan 't end , -j^y
„ zwart, en heeft twee zwarte Vlakken op die Hoofd-

„ zelfde Wieken, benevens een derde aan den G^™
K%

„ binnenrand , en een vierde Vlak aan den WïtM

„ voorften rand van de agterfte Wieken. Het

99 Wyfje is van boven geheel wit, zonder ee-

„ cige zwarte Vlakken, en heeft alleenlyk hec

end der Wieken zwart. Van onderen zyn

„ het Mannetje en Wyfje volkomen eveneens ;

naamelyk wit, met twee zwarte Vlakken op

„ de voorfte Wieken , die aan 't end , zo wel

„ als de agterfte Wieken in \ geheel , een wei-

„ nig uit den bleek Geelen zien , of trekken

naar Zwavelgeel " (*).

Men moet aanmerken, dat het Wit, aan den

bovenkant deezer Kapellen, veel verfchilt van

Sneeuwwit; vertoonendezigeenigermaateuitden

groenen geelagtig, en van onderen is de Kleur,

in fommigen , taamelyk Geel ; waarom zy van

eenige Liefhebbers Boter- Kapellen genoemd

worden. Voorts kan men, ten opzigt van de

Eytjes en het overige der Huishouding van die

Infekt , de naauwkeurige en omftandige befchry*

vingen , die onlangs in 't Nederduitfch daar

van aan 't licht gegeven zyn, nazien (f).

(*) Hij}, des Inft&es tnv. Pétris. Tom. I T. p. 69.

(|) Die van Roe s E ju , in *t vertaalde Werk, naamelyk,

$n die van SE ? P.

h Deel. XL Stuk, O 3
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V. Danaus-Kapel, die de Wieken ongekar-

^XU
L

tB^* rm^ mn rm^ €n w^taS^S beeft,

Hoofd. de voorjlen met twee zwarte Vlakken en

STUK
f

* zwart getipt: de kleine.

Kiem\vitje, De grootte van dit Witje verfchilt genoeg.

zaam , om het te onderfcheiden van het voor-

gaande, dat evenwel, op de maat, niet zoveel

grooter is, als 't wel fchynt. Geoffroy
ge^ft , aan het eerfte s één Duim langte en vier

Liniën over de twee Duimen breedte , aan het

laatfte de langte van elf, de breedte van drie*

en-twintig Liniën : het welk in de langte een

verfchii van maar ééne Linie , en in de breedte

een verfchii van vyf Liniën maakt. Doktor

Sc*opoLi 3 in Karniolie, geeft aan de voorfte

Wieken van het kleine de langte van elf, en

aan die van het groote de langte van vyftien

Liniën of twaalfde deelen Duims, Men kan dit

in ons Land , uit liefhebbery , ligtelyk namee-

ten ; doch ik verbeeld my , dat onder deeze

Witjes , zo wel als onder de andere Kapellen

,

in de zelfde Soort de eene merkelyk grooter

zal zyn dan dc andere.

Be-

{$9) Papilio Dar.aus Alis integerrimïs 'rottinctós
, primort-

bus macults duabus apicibusque nigris; minor. Faun. Suecm

798. MouFï, In/ 971. f. 9. 10. PliT. Gaz. T. 62. f.

1, Goed, In/ 1. t. 27. Al*, In/ t. 51. f. C- F List»

Goed 22 f.s. Reaum. In/A. T.29. f. 7, g. II.T.2. f.

|. SLANK In/. Tab. $. f. A- D. RaJ. Itij. 114. n. i9 %9
Koks. In/ 1. Pap. 2. t. 5. Xobert Ic, t. é. W 1

L

K*

Pap, 50. T. 2. a 3*
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Behalve de grootte verfchilt ook dit kleine V.

Witje van het groote eenigeriraate, als, wat Af
^j

L

het zwart en geel aanbelangt, vry wat bleefcer Hoofd-

zynde, cn de Rups, die ruim zo Gemeen is,
stuk:.

•

. . f1 . n
ö ' Klein Witte-

valt een weinig kleiner. Zy is dof groen van

Grondkleur, met een geele Streep over de Rug,

op ieder zyde wkagtig. Goedaart heeft 'erdea

naam van Droev aart aan gegeven. Niet alleen de

Kool, maar ook de Iodiaanfche Tuinkers wordt

dikvvils van deeze Rupfen aangetafl: , die haarc

Eytjes onder tegen de Bladen aan leggen , zyn de

geel van Kleur, even als die der groote Witjes.

Zy komen uit, in de tyd van agc tot veertien

Dagen f na dat zy gelegd zyn.

Doktor S co poli heeft , in de Kleur van dee-

ze kleine Witjes, ettelyke verfcheidenheden

waargenomen , en merkt aan , dat de Pop , die

in *t eerfte groenagtig geel was , na verloop van

eenige Dagen geheel witagtig wordt.

C60) Danaus- Kapel , die de Wieken ongekar-
r

lx.

teld> rond van rand en wit beeft, van Groen ge- a*

onderen met groenagtige breede Streepen.

Juffrouw Merian geeft, boven en behaK

ve de Afbeelding van het gemeene groote Wit*

je, in plaats van het voorgaande Kleine die van

een

(60) Papilie Danüus Alis integemmis rotundatis albis,fub-

tus Venis dilatato-virefcentibiis. Faun.Suec, 797. Ra
J. Inf.

114, n. 4. Als. Inf. T. 52. f- F , Pet. G*z. T.óz*

f, 4. WiH Pap 50. t. 2, 34. MER. Euu l\, T.

I» Deel. XI. Stuk» Q 4
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V. een ander Witje , het welk zy insgelyks op de

A
jTli

EL#
ëroeDe Kool waargenomen hadt; dac niet aU

Hoofd- leen nog een weinig kleiner dan het naaftvoor-

stük.
gaande is , maar ook daar van verfchilt , door-

dien de agterfte Wieken van onderen niet geel-

agtig , maar egaal wit en met breede groenag.

tige Aderen doorweven zyn. Hier Haat te on-

derzoeken ,of het Wyfje [alleen] op de voor-

de Wieken twee Vlakken heeft , gelyk L i n.

küüs zegt ; als ook , waarom zyn Ed. het-

zelve onderfcheiden heeft met den bynaam van

der lange Raapen , en het voorgaande met dien

van der ronde Raapen, terwyl hy zegt> dat het

eerftgemelde zig ook op de Kool en dergely-

ken onthoudt. Ik geloof, dat het flegts eene

Verfcheidenheïd daar van zal zyn.

Lxr. (ói) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar*

Bruin getipt. te^ i ron^ van ran^ en wf* heeft , zonder

Wakken , met de tippen bruinagtig.

Nog valt 'er , in verfcheide deelen van Eu-

ropa , een andere Soort van kleine Witjes , die

aan de tippen bruinagtig of volkomen bruin en

voor \ overige geheel ongevlakt , ja byna

Sneeuwwit zyn. Ik heb 'er zodanig één , dac

ongelyk kleiner dan de voorgaande is , als zyn-

de, in 't geheel, maar ruim een Duim breed;

het welk derhalve, indien het op de langte en

breed»

(6i ) Papilh Danaus Alis intcgerrimis
;
rotundatis albis inx*

maculatis ,
apicibas fufcefcentibus. Faun. Suic. $00,
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breedte zag , beter den naam van half zo groot v#

verdienen zou, dan het gewoone kleine Wie- A
*fe***

j
e Om wat reden Li n n je u s het zelve Hoofd*

van de Moflert noeme , daar het zig insgelyks «tuk*

op de Kool en dergelyken onthoudt, is my ook

wat duifter. Die kan , met reden ,den bynaam

voeren , van bruin getipt klein Witje,

(62) Danaus. Kapel , die 'de Wieken ongekar- lxtt.

teld, rond van rand en wit heeft , me%
B^lv

bruine zoomen , van onderen geelagtig

met wit gevlakt.

Linnaüs begint hier de Soorten van dee-

zen Rang te tytelen met de naamen der Dog-

teren van Danaus ,den Egyptenaar , genaamd Da-

naiden ,of Beliden , naar haaren Grootvader Bi-

lus 1 van welken de Hiftorie wil, dat zy vyftig

in getal waren en trouwden aan vyftig Zoonen

van Egyptus, die altemaal, behalven één, op

een zelfde nagt, door haar, op 's Vaders bee-

vel, om 't leven gebragt werden. Want het

Orakel hadt hem voorzegd , dat één zyner

Schoonzoonen hem het Eiland Argos , alwaar

hy Koning was, ontweldigen zou; het welk

niettemin de uitkomft beveftigde. De naamen

nu, der t Witte Danaus - Kapellen, zyn van de

Dog-

. (I) Papilio Rapx, fimillimus prxecdenti [Kraiïïcx fdlicct]

£cd dimidio minor. Faun, Suec, Ed. II. p. 271.

($Z) Papilïo Dantus Alis integris rorundatts albis margine

fufcis , fubtus luteo-grifeis aibo maculatis. P E T, Gaz % T, I. f.

7. RA]. Inf. 116. n, 10.

I. djfxl, XI. Stuk* Q 5
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V. Dogteren, en die der Sierlyke of bonte, van
A
XU

FL#
^er ^oonen van deezen Danaus

, ontleend.

Hoofd- Daplidice, dan , heeft de ftatuur van het

stuk. groen ge-aderd Witje. De tippen der voorfte

Wieken , inzonderheid , zyn zware, met een of

twee bleek bruine Vlakken : allen zyn zy, van

onderen, met breede geel graauwe Aderen en

dus wit gevlakt : maar het Mannetje heeft de

agterfte Wieken, van boven , ongevlakt wie.

Deeze Kapel wordt in de Zuidelyke deelen van

Europa, als ook in Afrika, gevonden.

•lxïii. (63) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar-

^etctfeiic"* teld , rond van rand en wit heeft 5 de

Beeftjc.
voorjten ten halve Oranje , de agterften

van onderen groen gewolkt.

Dit Kapelletje heeft van de Planten, waarop

het zig meeft onthoudt, zynen Latynfehen , en

van de Kleur der Wieken zynen Nederduits

fchen naam , die algemeen aan hetzelve gege*

ven wordt: hoewel het van Linnjeus, te voo-

ren , Aurora , dat is de Dageraad , werdt getyteld,

komende menigvuldig omtrent Upfal voor.

Schoon men de Kruiden, waar op de Rups

aaft,

(6i) PapUio Danaus Alis integerrimis rotundatis albis, pri*

moribus medio fulvis; pofticis fabtus viridi-aebuloiis. Syft, Natm

X, Aurora. Faun. Suec. $01. p. Movff, /»ƒ. 10$. fm 2,3,4.;

MïRIAN Eur. t. 181. J O N S T. Inf. t. 5. EöW. Avm t.

lij.RAj. Inf. 115. n. <s. 7. R015. lnj\ I. pap. z v T. 8*

Robert. h: T. ai. V/ïlK, pap. 5*. T. 2. a. 5. VA-s

J-E N T. tltrb t t.



D E D A 6 • K A f E L L I N,

aafl , gelyk de Wilde Kool , Veldkers en Boe- V.

ren.Kers ,
genoeg aantreft op onze Weidlan- Af

^[
L#

landen en aan de Wegen ,is het doch in deeze Hoof».

Provincie niet zeer gemeen. Geoffroy zag $TUK#

het overvloedig in 't Bois de Boulogne, niec

ver van Parys; doch het fchynt aan Re au-

mur niet bekend te zyn geweeft. Het wordt

zekerlyk ook in Italië , Duitfchland en Enge-

land , gevonden.

De Rups , die in grootte veel naar de Rupfen dc Hups.

van de kleine Witjes zweemt , is byna geheel

bleek groen, maar aan den Buik witagtig, en

op 't uiterlyk aanzien ook kaal of glad, hoewel

zy overal insgelyks bezet is met zeer korte,

fyne Haairtjes. De Pop heeft een zonderlinge

en van die der Witjes zeer verfchillende geftal-

te. Sommigen gelyken naar een Schoenmaa-

kers Leeft , anderen hebben de beide enden

fpits als een Weevers Spoel , en eenigen het

eene end omgekromd , 't welk 'er de gedaante

byna aan geeft van een Vogels-Kop of Schuitje.

Niet minder verfcheidenheden van Kleur zyn

deeze Poppen onderhevig. In 't eerft lichtgroen

zynde , met geele Streepen 9 worden zy vervol-

gens geheel bruin , en deeze verandering heeft

trapswyze plaats. Zy zyn met een Bandje

omgord , gelykerwys die van de Witjes , doch

blyven , als menze aanraakt , geheel ftyf en

orbewoogen.

Indien de Poppen overwinteren moeten , zo

is *c niet te verwonderen > dat deeze Kapellet-

1. DESL, XI. STUK.
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V, jes niet gemeener zyn. Aan hoe veel toeval-

^XU
EL

*£n >immers » ^oor nac Weder en verrotting der

Hoofd- Kruiden, waar aanzy vafl gemaakt waren, zy<ü

*tuk. Zy fan niet onderhevig ? Ondertuffchen zyn

decze Kapelletjes , wat de Mannetjes aan-

gaat , onder de fierlykften van Europa te tellen ,

en men vindt 'er naauwlyks, waar in het ver-

ichil der Sexe zodanig doorftraalt, als in dee-

ze. Het Wyfje is van boven geheel wit , met

een weinig bruin aan de tippen der voorde Wie-

ken , op wier midden zig een zwart Vlakje als

een halve Maan vertoont, dat van onderen niet

minder zigtbaar is : maar van onderen zyn de

agterfte Wieken wonderbaarlyk fraay met groen

en geel gemarmerd, dat 'er eenigermaate de ge-

daante aan geeft van opgefneeden Pieterfelie-

Kaas. Van onderen ziet men , aan de tippen der

voorfte Wieken, ook eenig groen. In het Man-

netje , dat voorts overeenkomt met het Wyf.

je, is de uiterfte helft der voorfte Wieken,

vvederzyds , fierlyk Oranje - Kleur. In fommi-

gen is de tip van boven zwart, met een ry van

witte Stippen , van onderen ten deele geel

,

ten deele blaauw , het welk de aartigheid ver*

meerdert en dit Kapelletje , dat van middel-

baare grootte is, toi geen klein verfierzel ftrek-

ken doet van de Verzamelingen. Somtyds >

egter, vindt men de tippen der voorfte Wie-

ken , van onderen, gelyk in de mynen,in beide

Bafierd Pic-
8?xeö *

witagtig mee eenig groen.

mie! ie- yaa deeze Kapellen is eene Verfeheideuheid
Becitje.

K
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bekend, aan welke dat zwarte Maantje op de r#

voorfte Wieken ontbreekt , en die ook het A™^*u

Groen op de agterfte Vleugelen veel minder Hoofd-

fierlyk » in grover Vlakjes verdeeld en doffer slWw

van Kleur heeft
,
zynde de voorfte Wieken

van onderen met groen gebandeerd of gevlakt*

Men noemt hetzelve , gemeenlyk , by ons ,

het Bafterd Pieterfelie - Beeftje. By Letter A

,

op de Tweede Tafel , in 't Vierde Deel van

S e b a 5 is hetzelve afgebeeld , doch Letter

D fchynt my het Wyfje aan te wyzen van

't echte Pieterfelie- Kapelletje, waar van het

Mannetje op de Derde Tafel , by Letter C

,

vertoond wordt. Ik kan geen overeenkomfc

van de Fig. 16, 17, op Tafel LIX. in dac *

Werk, met het Wyfje van onze gewoone Pie-

terfelie -Kapelletjes, gelyk die by Roes el
zeer naauwkeurig afgebeeld zyn , befpeuren.

(64) Danaus • Kapei, die de Wieken ongekar- Lxxvm

teld, rond van rand en geelagtig beeft >
^

de voorjlen met zwarte tippen, die in '£

midden Oranje zyn ; de agterjten van

onderen wit.

Dit laatfte fchynt het Ooftindifch Kapelletje

,

dat zig in het Kabinet der Koninginne van Svvee-

den bevondt, voornaamelyk te onderfcheiden

van het voorgaande ; hoewel hier bovendien de

Oran.

(64) Papilio Danaus Alis integerrimis rotundatis flavefcen-

t&us: primoribus apice (medio fulvo) nigris; pofticis fubms

albis. M. L. U. Pet. Qaz* T. 5. fm io»

L Deel. XI. Stuk.
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Afgesl.
XLl.

Hoofd.

LXV.
Glaucippe.

ranjekleurige Vlakken niet aan het Zwart der

tippen van de Voorvlerken volgen , maar door

hetzelve omringd zyn. Dat van Angola, in

Fig* i, 2 op Taf. XXVI. van Seba afge-

beeld, hadt op de punten der Voorvlerken geen

Oranjekleurige of roiïe, maar een donkerroode

Vlak; gelyk dat van Petiver , het welke

te Wida , in de Bogt van Guinée, gevangen

was.

(65) Danaus.FCapel, die de Wieken cngekar»

teld ,rond van rand en wit heeft H
de voor-

Jlen met zwarte tippen , die in 't midden

Oranje zyn ; de agterflen van onderen

dfchgraauw.

Door Edwarös is deeze Chineefche Kapel

afgebeeld , welke ongemeen in grootte van de

voorgaande verfchilt , als zynde , volgens de

Afbeelding , ruim drie en een half Duim breed ,

en dus onder de groote Kapellen te tellen. Zy

heeft de voorfte Wieken fpics getipt, van on-

deren de voorden half , de agterften in

heel bleekbruin van Kleur.

t ge.

ixvr. (66) Danaus-Kapel, die de Wieken ongekar-

teld, rond van rand en witagtig heeft,

van

ff5) Pétptlh DtnausAlls integerrimis rotondatis albis, pri-

moribus apice (medio fuivoj nigris; pofticis fubtus cincreis.

Edw. Av. 128. T. I2S.

(66) Papilio Dmaus Alis integerrimis rotundatis albidis,

fupra pun&o aplcequc nlgris, flibttis grifeo.albis pun&o fut-

vo. Syft. Nat. X.
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«uar* fcot^H zwart geflipt en getipt; van

onderen bleek graauw met eenOranjekleu XLL
rige Stip. Hoofd-

Van dceze , die ook voorkomt in Ooftindie

of in China , wordt de grootte niet gemeld.

(67) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar- ixnu
ttld , rond van rand en wit beeft , met Arfaltu

fmalle zwarte Boorden , de voorjlen van

loven , aan den binnenkant , geelagtig.

(68) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar* lxviu.

Uld % rond van rand en wit beeft
,
deag-

H)pa* ete'

terflen^ van onderen , met Bloedkleurige

Aderen en Vlakken.

(69) Danaus-Kapel, die de Wieken ongekar-

ield
9
rcnd van rand en wit beeft, de voor*

jlen met zwarte Vlakken.

Deeze drie Soorten , waar van de eerfte zig

ïn het Kabinet van de Koningin van Sweeden

bevondt, waren altemaal uit de Indien afkom.

ftig.

Een ukheemfche Kapel van myne Verzame-

ling, welke in Fig. 5. is afgebeeld, fchynt over-

een

(67) Papilto Danaus Alis integerrimis rotundatis albis,

ftriis margin alibus r\igris , primoribus amice Baiï flavefcenti-

bus. M. L. U. Syft. Nat. X.

(6%) Papiiit Danaus Alis integerrimis rotundatis a!bis,posi

ticis lubtus Venis Maculisque fanguineis, Syftm Nat, X.

(69) PapUio Danaus Alis integerrimis rotundatis albis^ pri-

moribus Maculis nlgris. Syft% Nêt% X»

1. öeel. XI. Stuk
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V. een te komen met de Javaanfche , die , met den

^XL?
L

' ^ynaam van Scytta, onder deeze Kenmerken is

Hoofd- befchreeven (f>
STUK*

ScyiU. Danüus,Kapel , die de Wieken geel beeft , de

Qoftindifche voor[ten van boven wit , en zwart gerand*
Boter- Kapel. J 7 ö '

de aiterfien aan den rand zwart geflip.

5. peld.

Deeze Kapel , die van middelmaatige grootte

is , gelykt in portuur veel naar de gemeene

Witjes, doch heefc de onderfte Wieken, van

boven, Boterkleurig, en van onderen is zy

geheel geel, met den rand der onderfte Wie-

ken bruinagtig geftippeld ; de Pooten geel en

de Oogen roodagtig bruin. De voorfte Wieken

zyn van boven wit , met een bruinen zoom

op zyde.

(70) Danaus • Kapel , die de Wieken ongekar-

teld en geel heeft, de veorflen van boven

zwart gerand , ieder van onderen met een

Tzergraauwe dwarsflreep.

Tritet

Deeze, uit de heete Lugtftreeken afkomftïg,

die zig in 't Kabinet van haare Majcfteit be-

vondt , was aan de volgende zodanig gelyk f

dat het miffchien wel alleenlyk een verfchil

van Sexe konde zyn, zegt LinNjEüs.
C70

(f ) Centuria Infccror. Am een. Acad% Vol. VI pag. 404.

(70) Paftlio Danaus Alls integerrimis flavis
,
primDribus

fupra margine ntgris ,
fïngulis fubtus linea uansvcrfa Ferrugi-

aca.M. Li U. Syft. Nét* X.
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(71) Daraus-Kapel , die de Wieken cngékar* V.

teld , r$/?i rand en geel heeft; de vjj
*

agterften met een roffe Vlak^ van onde^ Hoofd*

ren met anderhalve Zilverkleurige Stip
STlTK -

LXXI.
getekend, Hya&

Oranje-

Decze Soort is ïn Sweeden zeer zeldzaam :
^

men vindtze gemeener in Itblie en m Vrankryk

,

alwaar Gkoffroy drie Verfcheidenheden daar

van heeft waargenomen
,

naamelyk , 1. De Wie-

ken Saffraangeel, aan den rand met een onge-

vlakten zwarten Zoom ; de veerfien met een

zwarte , de agteriten met een roffe Viak. 2. De
Wieken Saffraangeel , aan den rand met een

geel gevlakten zwarten Zoom , de voorden mee

een zwarte, de agterften met een roffe Viak.

3. De Wieken Zwavelgeel , de voorften met een

zwarten Zoom , die geel gebandeerd is, en mee

een zwarte, de agterften met een roffe Vlak. Van

onderen, zegthy, zynzy allen eveneens, naa-

melyk, bleekgeel, vooral aan de voorfte Wie-

ken, met een zwarte Stip opdezelven, en een

vaale Stip , maar die witagtïg is, midden op

de agterfte Wieken. Aan die zyde hebben zy

geen zwarten Zoom , doch de geheele Omtrek

is geboord met een roodagtig vaalen rand. De
Pooten zyn ook roodagtig , als mede de Sprie-

ten.

(71) Papillo Danaus Alïs inregerrimls rotundatis ffovis;

pofticis macul4 fulva , fabtus punfto fesquialtero Argenteo.

Pet. Gaz* T. 14. f. 11. Raj. Inf. 112, n 6. Roes»

Jnf. Hl. T. 46. f, 4. 5. Uddm. Diff,

J. Deel . XI. Stuk» R



£j8 BUCHRYVINC VAN

ten* In de Herfft is decze Kapel gemeen, Hy
noemt dezelve la Soucis om dat de Hoofdkleur

veel naar die der Goudsbloemen zweemt (* )•

Roes el, die van allen op deeze Kapel

wordt aangc?haald, noemtze de fchoonfte Oran-

je gcele Dag- Kapel , van de tweede Klafie ,

met zwarte en helder geele Vlakken. Men
vindt jaarlyks, in de Zomer, zegthy, vyfder-

ley Verfcheidenheden daar van op de Weiden,

in zyn Land ; die hy egter naad: hielde voor by-

zondere Soorten, om dat hy altoos maar de

zodanigen met elkander gepaard gevonden hadc,

die, ten'opzigt van de Grondkleut en de Vlak-

ken , de meefte overeenkom!!: hadden. Haare

verfcheidenheid beftondc voornaaraeljrk daar in,

dat de ééne Socrc byna wit , een tweede meer

Citroengeel , en een derde Scort fchoon Oranje*

geel was; komende, ten opzigt van de overi-

ge verfieringen en Vlakken, bykans met elkan-

der overeen. De vierde en vyfde Soort had-

den ook wel een geel of Oranjekleurigen grond

,

doch verfchüden van de overigen daar in, dat

haar bruine Zoomen niet met Geel gebandeerd

waren of gevlakt , en dit hielde hy mooglyk

maar voor een verfchil der Sexe. Van boven

en onderen is deeze Kapel , zeer fraay , door

hem afgebeeld.

Dok torScopoli, die deeze Soort in Karnio-

lie heeft waargenomen , alwaar dezelve op plaat-

fen,

(*j Hift* des Infeiïes, env% Paris* Tom, II. p%7f,
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fen, daar veele Kruiden in 't wild groeijen , v.

niet zeldzaam is; zegt dat dccze Kapel fnel , Afdkeu

doch onruftig is in 't vliegen
s gaande dikwils Hoofd-

den zelfden weg heen en weder, cn niet lang stuk.

zitten blyvende op de bloemen. Hel Mannet- Ëf*%ff7

je, zegthy, heeft de Wieken Oranje, van on.

deren bleeker^ beiden, v^n boven , zwart ge-

zoomd en de voorden , van onderen , aan den

rand , getekend mee drie bruine Suppen of

Vlakken. Sommigen hebben twee geele Vlak-

ken in de bruine Zoom ; fommigen niet, en

op de agterften is 5 in eenigen > één , in anderen

anderhalf 3 verzilverd Oo^je, Het Wyfje heeft

de Wieken Zwavelgeel; de voorften met Zwa~

velkleurige Vlakken in de Zoomede agterftcn

ongezoomd: met Oogjes op de agterfte Wie-

ken, aan den onderkant De bleekheid van

Kleur zou derhalve, volgens hem, het Wyfje

van het Mannetje onderfcheiden.

De Heer N. Strüyck, die voor eenige

Jaaren zig zeer bevlytigde in het nafpoorender

inlandfche Infekten , ricefc eenigen van deeze

fchoone en in ons Land thans zeer zeldzaams

Kapellen, aan den Diemerdyk buiten Amlter-

dam, even voorby Zeeburg, gevangen, welken

ik by zyn Ed. gezien heb. Sommigen hebben

geele Vlakken in de bruine rand en anderen niet:

't welk hy zig verbeeldde dat een onderfchei-

ding van de,Sexe zy : doch zonder vaft te ftellen,

wel-

(*) EntomQt% CéLr%wl% p3g, 173.

X. Deel. XI. Stuk.. R 2



26o Beschrtving van
V. welken de Mannetjes, welken de Wyfjes zyn*

^XLL* In Engeland, is volgens Petiver, degevlak-

Hoofd- te gevangen en de ongevlakte in Afrika, aan de
STÜK Kaap der Goede Hope.

weftindu De naam van Oranje-Kapel , die door fommi-
SCh

pi
^etl aan ^eeze ^oort g°geveQ is

j
komt met veel

ixxxvitu meer regt toe aan die Weftindifche van myne

Verzameling, welke ik van onderen, mFig. <5,

heb doen afbeelden. De bovenzyde, van dee-

ze , naamelyk , is geheel hoog Oranjekleur,

zonder eenige Vlakken , met den buitenkant

der voorde Wieken een weinig bruin ; de on-

derkant van beiden is hoog geel , hier en daar

met roode en zwarte Stipjes Wolkagtig ge-

fprenkeld , die op 't midden van ieder voorde

Wiek een donker Ruitswys' Plekje maaken,

en op
9
t midden van ieder agterde Wiek zyn

twee ovatie Verzilverde Plekjes of Vlakjes, met

een bruinen rand, gelyk inde volgende Soort.

De Kapel heeft de Oogen en Sprieten roodag-

tig vaal of uit den roden.

Lijn-njEUs geeft den bynaam van Pafano,

aan eene Kapel , die op het Varen zeer zeld-

zaam omftreeks Upfal, doch menigvuldiger ia

Finlard voorkomt. Deeze heeft de Wieken

ook ongekarteld, rond van rand en geel, aan

de tippen zwart en met een roodagtigen Zoom,

de agterden van onderen Afchgraauwagtig, en

in 't midden met een Zilverkleurig Maantje, ge.

]yk de voorden , die van boven met eea zwarte

Stip getekend zyn (*).

(7*)
(*) Faun. Suec. Ed. II. p. 272, N. 104.2»
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(72) Danaus-Kapel , die de Wieken cngelar* V.

leid, rond van rand en geel heeft, aan ^lT*
-
"*

de tippen zwart, van onderen ieder met Hoofd-

een dubbelde, Rotjlkleurige , verzilverde
5

STUK *

c ... LXXII.
öllP9 Senn&.

Van deeze Soort zyn aanmerkelyke Verfchei- zifme stip-

denheden, rneeft aan de gemelde dubbelde ZiU
jes*

verviakjes kenbaar. Men kan, dien aangaande,

in 't Werk van Seba, IV. Deel, Taf. X,

lig. 17, 18: Taf. XXXIII. Fig 13* 14, ip,

20: en Taf. XXXVI II. de zes laatfte Figuu-

ren, nazien. Op Taf. XXV]. Fig. j-8, is

zelfs de Rups en Pop van dergelyk een Kapel

afgebeeld.

Volgens Jüffr. Merian is het Masker een

gladde groene Rups, welke tot de Verandering

zig met een Draadje omgordt, gelyk de Ven-

kel-Rups, aazendc op een Boom, die in lange

vierkante Peulen zoete Boonen draagt, en van

haar, deswegen , de Boonen . Boom genoemd

worde.

(73) DarausKapel, die de Wieken ongekar- lxxitt.

teldy hoekig en geel heejt ; ieder met ciuZt
een

(72) Papilii Danaus "Alis inregerrlmis rotundatis flavis,

apice nigris ,
inigulis iiibtus Fun&o gemino ferrugineo Argen-

teo. SloAN Jam. "il. T. 236, f. II
9 li, R A

J. In/. u i#

JU 5. MERIAN Surix. 53, T. Jg«

(73) Pfipiliv Danaus Alis integerrimis angulatts flavis, im-

gulisPun&o flavo; ilibtus ferrugineo. Faun+ Snee. 795, Mouff,

lnf. 198- T. 193. f. I. RAJ. /«ƒ.112. IW.JONST. lnfm
1. 011L, XI Stuk, R 3 T. 5»

Kapel.
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V4 een Ormjekleurige Stip , die onderen

bruin is.

*stusc? De gewoone haam van dceze Kapel, diefom-

arnen. migen de Zwavclklcurise genoemd hebben, is,

**** ten opzigc van de Kleur, zeer eigen. Zy heeft,

naamelyfc, een zeer ficrlyk Citroengeel, dac

de Oogen , wanneer men haar vliegende be-

fchouwt , byna doet fchemeren ; wat de Man-

netjes betreft: want de Wyfjes zyn zo bleek,

dat veeleo die naauwlyls van de ge woone Wit-

jes onderfcheiden , en zelfs gaat het Mannetje,

wanneer het, zittende, de Wieken tegen elk-

ander opgezet houdt, dikwils voor een Witje

door; die, gelyk men weet, zeer gemeen zyn

in ons Land; terwyl de Citroen-Kapellen zei.

den of nooit dan op Heijen of in de Duinen

en elders, alwaar de Rbamnoiaes of geeleRhyn-

befiëü-BoompJes en andere Gswaffen groeijen

(*), gevonden worden. Ik heb 'er , zo wel

in de Veenen , als by Naarden gezien en ge-

vangen ; doch Doktor Scopoli hadt de Rups,

zegt hy, op dat Boompje niet kunnen vinden.

Men -noetntze , in Sweeden , gemeenlyk, Ka-

pel der Hondsdagen , zegt L i n » je u s.

Roe.
T. s, 6* dk Geer, Inf tf» T. 15. f. 8,9. Robert. Ic.

T. 13. PvOKS. Inf. lil. T. 46, f 1^2, 3. ALB, Inf,T.z. f. 3.

W 1 L k. 3Pap. 4$. T, 1,3 2.

(*) K7 L 1 n N M v s genaamd tiipphpbf? foliis lanceolatis.

Spe*> Plant. ÉiltU ff* Rhamnus Salicis folio anguftiore,

fmfta flivescente, C Basé. Pin* Het groeit in onze Duinen

veel.
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R o e s e l , die deeze Kapel , wegens de ge- V.

daance der Wieken, welke ieder in een punt ^^j
ELi

uitloopen, het vliegende geele Blad wil getyteld Boon>.

hebben; getuigt, dat dezelve tweemaal 'sjaars
STUK#

te voorfebyn komt; Sn 'c begin van 't Voorjaar, £#fc
naamelyfc, en in July of Auguflus, om dan

vervolgens don Winter door te brengen in de

Geftalte van Pop. Hy hadt , niettemin , de

Rups van de Citroen -Kapel, in 't eeift , niet

kunnen waarneemt.

De Heer de Geer is, in dit opzigt, ge, D* RUp$,
lukkigcr geweqft. Inde Masnd Jupy , zegt hy,

vindt men op ue Bladen van den Boo;n of Hees*

ter, dis een naam van Frangula draagt C)>.

kaale of haairtoofjB Rupf^n, van middelmaau-

gegrocute, dis bekend verdienen tezyn, we-

gens verfebcide aaomcikdyfce byzonderhcdeiu

Haar Kleur is donker groen, en dus t'eenemaal

gelykaan die der Bladen, waarop zy aazen; de

langte veertien Liniën , de dikte twee Liiiièn of

een zesde Duims. Haar Lyf is naar agteren wat

dikker dan naar vooren , en var. enderen zeer plat.

Stil zittende , houden zy het voorde van haar

Lighaam opwaards , byna gelyk de Ligufter-

Rupfcn. Boven en behalve de gewoone ver-

deelingen in twaalf Ringen, heeft ieder Ring

nog vyf of zes Ringswyze infnydingen : zo dat

het

(*) In 't Nederduitfch Sporkenhout. AUtus nlgra bacctfer*.

C» B. Pin. Men vindt dit Geboomte buiten Utrecht en in het

Kaagfe Bofch.

U deel XI. Stuk, R 4
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V.
A*DBBL<
XLï.
Hoofd-
stuk.

Citroen*

Kxpel.

De Pop.

het Lyf uic een groot getal Ringen fchynt

fameogefteld te zyn ; kunnende de twaalf Rin-

gen naauwiyks dan door de plaatzing derPoo-

ten en der Luïtlh'ppcn onderfcheiden worden*

Op ieder zyde van de Rups loopt een witte

Streep, die het onderfte affcheidc van de Rug,

welke, gelykerwys de Kop, doorzaaid is mee

een groot getal kleine, zwarte, Kegelswyze

puntjes, niet zigtbaardan met behulp van een

Vergrootglas- Dseze verdonkeren niet alleen

de Kleur, maar maaken ook de Huid op't aan-

raaken hard enruuw; zodatzy niet geteld kun-

nen worden onder de gladde Rupfen. Van on-

deren hebben zy weinig van die Hoornagtige

knobbeltjes en zyn aldaar geelagtig groen. Zy

hebben zeftien Pooten als gewoonlyk.

Uit deeze befchryving blykt, hoe weinig op

de Afbeeldingen der Rupfen en Poppen van dc

nevens geplaatfte Kapellen, in *c Vierde Deel

vau Seba, te betrouwen is : want de Rups ,

die men daar opgeeft als hec Masker van de

Citroen-Kapel (Lett. G U Taf. III.) \% zeer ruig

of als gedoomd afgebeeld , en niet alleen overal

nagenoeg even/dik, rajtir ook byna twee Dui-

men lang. Bovendien heeft de Pop die dikbui-

kige figuur niet, welke zo duidelykdoorftraalc

in de Afbeeldingen van den Heer de Geer.

Zy is, zegt zynEd. , met een Bandje omgord,

gelykerwys die der Venkel- Rupfen en Witjes;

doch dit Bandje is niet op twee plaatfen, maar

flegts op eeac zelfde plaats, met de enden vaft-

ge.
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gemaakt ; 'c welk onderftelt, dat, in het fpin- v-

nen van die Bandje, de Rups haarLighaam nog x£j #

meer moet omkrommen, dan de andere Rup- Hoofd-

fen , en dit hadc de Ondervinding hem beveftigd.
. . Citroen-

Ook moeit die Bandje ongelyk ruimer zyn, om Kapel.

dien Buikzak van dc; Pop te kusnen omvatten

,

en die maakte dat zy, onder 'c ipinnen, haar

Lyf byna in een halven Cirkel omboog; hou-

dende zig , met de twee agterile Pooten , al-

leenlyk valt. Gemelde Zak beiiondt flegts uit

de Scheeden der Vleugeleo»

In 't cerft is deeze Pop, even als de Rups,

Grasgroen ; zy wordt vervolgens geeiagtig, en

daar komt , ten einde van veertien Dagen , een

Kapel uit , welke , hoe gemeen ook in fommige

Landftreeken , van den Heer R eau mor niet

waargenomen is, Ray heeft zïg uitermaate

vergift, (tellende dat de bleekftcn van Kleur

de Mannetjes zyn. Het zyn Dag-Kapellen met

geknopte Sprieten, verfchiliende , wanneer zy

itil zitten, van de Witjes, inzonderheid door

de hoekigheid der Wieken. Ook zyn de Sprie-

ten zo lang niet , als gewoonlyk in de Dag-

Kapellen, en roodagtig van Kleur. Het Vogt

dat zy, by het komen uit de Pop, uitwerpen,

is niet rood , maar helder als klaar Water.

„ Zy venoonen zig den geheelen Zomer op

„ het Veld , en blyven ook den Winter over

in 't Leven, verbergende zig, waarfchynlyk,

in de fpleeten van Bcomen of op dergelyke

j, plaatlèn, gelyk veele andere Kapellen doen,

I. Deel. XL Stuk. R 5 ^ om
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Afdeel,
XLI.

Hoofd-
stuk.

Ciirdtn-

LXXIV.
Hccahé,

lr4ö g«*

rar.de.

„ om zig vcor de ftrengheid der Koude te bc-

„ fchucten. De eerfte fchoone Dagen van het

„ Voorjaar haar aanlokkende, om uit haare

„ fchuiiplaarfen voor den dag te komen , ziet

„ mcnze wederom verfchynen: alsdan begee»

5, ven zy zig aan de voonplanting van haar

,3
Gcfiagt: de Wyfjes legden Eijeren, waar

„ uit men kleine Rupsjes voortgekomen ziet

io 't begin vaa den Zomer M
(*).

(74) Dati^us-Kapel , Wieken ongekar»

teld 9 rond van rand en geel beeft, aan

den buitenkant zwart , van onderen met

bleeke Stippen.

Chi neefche

Weerfchyn.

/

Die is een foort van kleine geele Witjes,

uit Ooltindie of uit China, hoedanigen ik 'er

heb, die aan den rand meer bruin dan zwart

zyn.

SIERLYKE DANA ÜS*K APEL-
LEN.

(75) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar*

leid) zwart, met wit geflippeld beeft; de

voor-

(*) DE GEER, Mem, fur Is ïhf. Tom. I. p. 145.

(74; P apilie Dan'dus Alis integerrlm's rotundatis ffovïs ,

extlmo nigris ;
fingulis fubtus Pundispallidis. F et. GaZ+ T.

23. f, 9.

(~$) PapMo Dandus Alis integerrimis nigris , albido pun*

{l s.\ prhfiotibttó lupra ccemlescentibus
; poirlcis pun&jrum al*

bam n- linei, A^KStckh. 1748. T. 6, f. j, 2. EHRET. -P;V. T*

3, & 11.
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voorjlen van boven blaauwagtig , de V*

cgterfien met een Streep van witte Stip- ^LI
61"

pen. Hoofd»
STUK.

Deeze Chineefche Kapel , die in Geflalte veel

naar de Geftrekte of Parnas-Kapcllen gelykc,

heeft van boven eenfchoorerj HemeUchblaauwen

gloed of vv eerichy n op ét voorde Vle ugelen , wier

Groodkieur zwaftatgtig is , met wkagtige Vlak-

jes. De Kleur der agecrüe Wieken is donker-

bruin , aan de kanten met een dubbelde ry van

witte Stippen. Van onderen zyn alle de Wie-

kengraauw, met veele groote en kleine bleek-

blaauwe Vlakjes ; de agterfien wit geftippeld

aan dtn rand, en indemynen, over 't geheel 9

ook wit geaderd.

C76) Daraus-Kapel, die de Wieken otigekar- lxxvl

teld* zwart heeft , de voorjlen met een wit Refean .

witten Band, de agterfien met een witte^1^*

Vlak, baarheiden gmeen> aan den hin»

nenkant.

Deeze , die zig in de Iodiën onthoudt , was ,

zo wel als de drie volgende, in 't Kabinet van

Sweeden. De agcerfte Wieken zyn van onde-

ren blaauwagtig, met Aderen geftreept, aan

den Grondfteun witagtig.

(?7)

(76) Papiliê Danaus Alis integerrimis n'gris
, primotibus

Fsscia alba ,
pofticis macula Eafccs comumni alba. M. L, U#

Syft. Nat, X
l DXFX. XI. STUK.



i62 Beschryvinö van

V.

AFDEEL.
XLL

Hoofd*

LJUVilL

Ptrwzm

(77) Danaus Kapel , <&> <fe Wieken ongehtr.

teld , Z?ra>* foe/ï , 7»e£ ag£ <u?/tt£ Vlakken

aan den omtrek.

(78) Danaus Kapel , die de Wieken ongekar-

teld, van boven zwart beeft , met een

Hemelfcbbl&auwen Band , van onderen

groen met een witagtigen.

(79) Danaus Kapel , die de Wieken byna on-

gekarteld , van boven bruin van onderen

geelaglig heeft, met witte Banden ; de

agterjlen met zeven witte Stippen.

Deeze allen vallen in de Indien, Ik heb 'er

van de laatfte Soort, die in den eerfien opflag

zeer naar de Leucothoë gelyken , doch , als men-

ze naauwkeurig befchouwc , door de tekening

zo wel als door de kleinte 9 gemakkelyk daar

van te onderscheiden zyn.

utxx. (80) Danaus-Kapel, die de Wieken ongekar*

(77) Fapilïo Dauaus Alis integerrimis fufcis, piin&ismai>

gmalibusDifci o&o albis, M. L. V. Syjï. N*t« X.

(7%) Papilit Danaus Alis integerrimis fupra nign's, Fafcil

cyanea ; fabtus viridibus FafciA albida. M, L. U. Syjï Nat. X*

(79} TafUlo Danaus Alis (übintegcrrimis
, fupra fufcis fiib-

iixs flavefcentibus , Faiciii albis 3 pofticis Fun&is fop:eiTi albis.

M. U ü. Syjï. Nat. X.

(%o) Papilio Danaus Alis integerrimis fulvis , Venis nigris

di&tftfts; margine nigro Pan&is albis. Pet. Muf. $%. n.

547. &AJ. MS. n. 3. SJLOAN. Jam. II. p. 2x4. T.

2 3 9. f. Sj CA TE SB. C*U II. T. 28»
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teld en Kaneelkleurig beeft , met breede

zwarte Aderen, aan den rand zwart met XLL
uwfw Stippen. Hoofd-

stuk.

Van deeze Soort vallen aanmerkclyke Ver- sreed ge-
adszdc

fcheidenheden , ten opzigt van de grootte ea n<

tekening, in Ooft- en Weilindie, gelyk men dit^jj
11^

op Taf. VI, XXXVI en XLI, in 't Vierde

Deel van SEBA,kan befchouwen. De Grond-

kleur word aldaar genoemd Kaftanjebruin , licht

Oranje of donker Geel ; doch dezelve komt

in de tneeften nader aan de zogenaamde Kanee!-

kleur, op de agterfte Wieken wat lichter en

wat donkerer op de voorfte Wieken ; gelyk ia-

zonderheid plaats heeft in deChineefche, waar

van, uit myne Verzame^ng, de Afbeelding ia

Fig. 7. op Plaat LXXXVIII. hier nevens gaat,

(81) Danaus-Kapel , die de Wieken ongekar- zxxxi.

teld en Kaneelkleurig beeft, in ds zwarte Chnfim**

rand wit geflippeld , de agterften met

een zwarte Plek op 't midden.

Deeze verfchilt anders weinig van de voor-

gaande , die ook een witten Band heeft op

het end der voorde Wieken. Men heeftze niet

alleen in de Wellindiën , maar ook in Afrika >

gevonden*

(82)

(si) P*pHlo Dantxs Alis integerrimis fulvis , margine ni-

gro pun&is albis
,

pofticis Difco Pun&is nign9. RAJ. Inf9

139. n. X, EDW, Av. isj.T. I89.

I. Deijl. XI. Stuk.
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V. (82) Danaus-Kapel, die de Wieken ongekar-

A
^j

L
' teld en bruin beeft ; de voorfien en den

Hoofd- rand der agterjlen Tzergraauw geban*

8TlTK
- decrd, allen van onderen met Oogje:.

LXXXII. ÖJ

van de cal- Volgens Juffrouw Mërian aafl; de Rups

van dceze, die grootelyks van de Raps der vol-

gende verfchilc , op de Giffia . Boomen in de

Weftindiën : doch die is de gemeene niet ,maar

een Soort, welke cok wel [tinkende Senebla-

den genoemd worde (*)•

(83) Daraus* Kapel , die de Wieken ongekar*

van den Ko. ^en Band , de voorjlen van onderen met

één Oogje , de agterjlen met drie.

Die van Fig. 1, 2 op Taf, XL, in *£ Vier*,

de Deel van Seba, zyn tot deeze ; zo wel

als die van Fig. 3-6 9 op Taf* XV, 9 tot de

voorgaande Soort , 't huis gebragt. De Rups is

door JufFr, Meiua n afgebeeld op een Gtiwas

welks Bloemen en Vrugten troswyze groeijen

,

en de laacften naar een Ketcing Kraaien gely-

ken

($z) Papilh Danaus Alis integemmis fufcis, primaribus

psfticaruuicjue m.ugine Fascid ferruginea ; omnibus fubtus

Ocellatis. M. L. Ü. MEK. Sur. 32. T. 3*.

(*) Caflia Americana foetida , foliis amplioribus villofis.

Tournif, InJK 619. Senna Occidentalis odpre Opii vhofo ,

&C. Hl KM. Lufjb. 556.

Papilie Danaus Alis integerrimis fufcis, Fafcia ferm-

ginea ; fubtus primoribus Oceilo unico
, pofticis tribus, M. L»

V. Me RIAN. Surin. 3;. T. 35. f. 1 , 2.
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ken (f). Haar Kleur is roodagtig met bruine V,

Vlakken, Zy rnaaken, zegt zy,een Zak aan den XLf^

•

Kokosboom, van wel een half Elle lang, waar Hoofd-

in zy met elkander kruipen en zig verbergen,
STÜK#

De Pop is ongemeen fièrtyk gekleurd*

(84) Daraus- Kapel, dis de Wieken ongekar- &xxtsWm

tdd en bminagtig beeft , de agterjUn van

onderen met zeven , de voorflm met twee

Oogjes, van boven één*

Deeze Chineefche heeft de grootte van onze

kleine Aurelia ; de - Wieken zyn van boven

bruin Afchgraauw ; hebbende de voorden van

boven één zwart Oogje, van onderen twee:

de agteiften van onderen zeve^j Oogjes , waar

vanh et eerfte, vierde en vyfde, grootft.

(85} Danaus Kapel, die de Wieken ongekar- lxxxv.

teld, bruin ; de voorfien van onderen met^Is^^
drie; de agterjlen, wederzyds, met Vyf

Koc -Vluk̂

Oogjes beeft.

L ÏN-

ft) LlNjr^us merkt aan , dat het altoos heft ware, dc

Bynaamen der Kapellen te ontleenen van de Plant, waar op

de Rups aait , cn daarom heb ik ,
zegt zyn Ed. , die Planten

bekend of tot e'e'ne bepaald zynde, aan die Soorten zoianige

bynaamen gegeven: doch ik vind dit,indceze beide Soorten,

niet zeer ei{>en.

(S4) Fapiliê Danaus Alis integerrimis fubfliscis ; fubtus

pofticis Ocellis feptem , andcis duobus ,fupra unico. SyJ}. Nat*

X.

(t$) Tapulo B&nMus Alis integerrimus fulcis
e
primoribus

fubtus Occliis tribus ,po{licis utrinque quinque. Faun, Sues»

7?8, Pet. MaJ% 3*. n. 313 , RAJ. /«ƒ» ^9» 7*

L Deel. XI. Stvk.



27* Beschryvinc van
V. Linnaus hadt eenige Soorten van de ge-

A
XLI

BLï 00Sde Nimf-Kapellen moeten afzonderen (f) ,

Koofd» om dat de Wieken zonder tandjes of inker-

Kolv^nkje
v ' n8cn »

^at *s &e^ee ^ Saa^ en onverdeeld van

rand zyn : gelyk deeze , fgemecnlyk het Koe.

Vinkje by ons genaamd; het welk de Heer

Gboffroy, met en benevens de volgende

en verfcheidc andere Soorten van Gras of Veld-

Kapellen, in eenderde Afdeeling geplaatft heeft

van zyn Eerfte Familie der Kapellen, naame-

]yk die maar vier Pooten om te loopen gebrui-

ken, hebbende de twee voorde Pooten korter dan

de anderen ; welke egter geen Sabel maaken aan

den Hals, gelyk de Voorpooten in de meeften,

die van gedoomde Rupfen komen , doen*

Dit Kapelletje waar aan men in 't Franfch

,

wegens de droevige Kleur , den naam van Tri-

Jlan gegeven heeft, is van boven geheel donker

,

van onderen merkelyk bleekcr bruin , mee

drie Oogjes op ieder der voorde Wieken, en

vyf op de agterflen. Deze Oogjes beftaan uit

een witte Stip of Oogappel, omringd met een

zwarten Kring, die zelf in een andere geele

Kring

(t) Ik vind niet, dat die Heer, in de tweede Editie van de

Faunét Sueeicét,dc Hyperanthus of het Koe-Vinkje verplaaijl

heeft onder de Geoogde Nimf-Knoellen , waar toe bet eigent-

lyk bfhtoren zou ; gelyk elders gezegd wordt. Gedagte Kapel

ilaat aldaar nog onder de Heliann of Parnas-Kapellen , tot

welken de Danüus - Kapellen van onzen Authcur , naderhand

,

't huis gebragt zyn: doch de Nimf- Kapellen kebben aldaar, tot

nog toe , ftand gehouden.
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Kring beflooten is. Dc Oogjes der voorfte V.

Wieken zyn kleiner, en het Wit vertoont zig,

daar in, zoo duidelyk niet, als in dc anderen, Hoofd.

die fterker getekend zyn. De twee, die digefe^^.^

aan den buitenften ï
hand zig bevinden , raakeö

elkander , en de drie anderen , op een dwarïe

ry en byna even ver van elkander geplaacït,

flaan digt aan den binnenkant. Het heeft de

ïangte van drie vierde, de breedte van ander*

half Duim (*).

Van dit Koe- Vinkje , waar van het Rupsje

fcig in de Heijen op het Gras onthoudt , heeft

de Heer VA d m ï r a a l de Verandering waar*

genomen, en dezelve op zyne üertigfte Plaat

,

5

welke nog niet uitgegeven is , gebragt. Het is

,

Volgens zyn Berigt , een klein Rupsje , daè

Van de Afbeelding , welke by F , 1 , op Taf.

III. in 't Vierde Deel van Seba, gegeven is,

grootelyks verfchilt. tiet Popje is dik en rond,

van een bleeke Hazelnooten Kleur , en die def

Rüpijes zweemt naar graauw Papier , zynde op

zyde geftreept , en in 't geheel bezet me£

zeer korte Haairtjes , welke voor het bloote

Öog naauwlyks zigtbaarzyn.

Omtrekt de Gras- Kapellen, in 't algertieen

,

fëgenfchq*

kan men voor eerft aanmerken , dat ver de meef- £«S-Kap*k

ten haare Popjes aan den Staart ophangen

grfyk de gedoomde Rupfen , doch die vaa

het Koe-Vinkje leggen los op den Grond,- gelyk

fcyo

(T) I*f- *nv* Paris. Tom. II. p. 47*

Ie Veel XI. Stuk. S



*7+ Beschryvinc vak

V.

Afdbbl,
XLI.

Hoofd-
stuk*

Gras Ka-
petten,

Oe Huppe-

zyn Ei in een menigte daar van, getuigt waar-

genomen te hebben. De Rupfen zyn onge.

doornd , meeftendeels kaal , en over dag niec

gemakkelyk te vinden , t zy om dat die zo laag

zitten en van Kleur naar het Kruid gelyken : 'c

zy om dat dezelven by avond of by nagt gaan

eeten. De lange ronde Aardwormen hebben zy

tot Vyandea , waar van veelen deezer Rupfen ,

of derzei ver Popjes, als zy die op den Grond

aantreffen, uitgezoogen worden, en dit zal de

reden zyn , dat menze op vogtige Landen zo

veel niet vindt , als op de Hcijen , alwaar de

Rupfen ook , tot overwintering , bekwaamer

fchuilplaats hebben. Wat de Kapellen zelf aan-

belangt , die kunnen meefteodeels onderfcheiden

worden ,
Mannetje ofWyfjc te zyn , door de eeQ

of andere verfchillendheid van Vlakken of Kleu-

ren; gelyk in de groo e Zandoog, Atlas, de

geele Argus en het zogenaamde zwarte Argusje,

vervolgens onder de Nimf-Kapellen te befchry-

ven, blykbaar is. Eenige van deeze Soortea

zyn zelfs kenbaar aan de E jeren; alzo die vaa

't Koe- Vinkje overeenkomen met de Eijerea

van alle de Arguflen en het Hooybceftje ;

zynde naamlyk rond, doch groen van Kleur;

die van den Atlas wat langrond , dik Melkwit

cn een weinig , maar die van 't groote en klei-

ne Zandoogje fterk geribd , van boven fmaller

dan van onderen en geel met bruine Vlakken»

De Heer Geoffroy heeft , omftrecks Pa*

rys, eene dergelyke Kapel waargenomen, die
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een weinig grooter is , en wegens de huppe. V.

' lende Sprongen , welke zy al vliegende in de A^nu

Lugt maakt , van hem genoemd wordt la Bac- Hoofd-

cante. Deeze heeft de Wieken geheel bruin $TÜKV

van boven , sis ook van onderen; doch de helft J££ ,

der agterfte Wieken is bleeker of witagtig , aan

5
t end bepaald door drie evenwydige bruine

Streepen. Van onderen zyn, op ieder Wiek,

vyf Oogjes, beftaande uit een wit Appeltje,

dat in zwart gevat is en omringd met een geele

Kring, die wederom in een bruine is bc flooten.

De Oogjes der Voorde Wieken , hoewel ook

vyf in getal, hebben dat witte Stipje in 't mid-

den niet , en (laan op een ry , zo dat zy een

Bandje maaken ; zynde de twee agterfien de

grootfte. Deeze Kapel, zegt hy, vindt men al-

daar in de Boflchen.

(86) Daraus- Kapel, die de Wieken ongekar* lxxxvi.

Uld en mal geel heeft , de voorjien van nZfbcTüje.

onderen met één Oogje, de agterfien mei

ten witten Band.

Aangaande dit Kapelletje heeft eenïgc ver-

warring plaats. Indien het dat van Roes Et,

was , het welk door onzen Autheur aangehaald

wordt, zo zou het ons Hooybeeftje niet kun-

nen

f86) PéLplio Danaus Alis ïntegerrimis fulWs , fubtus pui-

ttioribus Ocelio unico
,
pofKcis Fafcia alba. Sy/ï. Nat. JC;

Tityps. Faun* Suec. 759. Pet. Muf 34» n< Mr.it,

Eur. T. 154» RAJ. Inf 125. 13. X9. HOZS, Inf %iu

T 34. f. 7 9 *•

LDEEL. XI. STUK. S %
,
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V. nen zyn , dat door den Heer TA dmir a al ,A
XLL

Ut

°P zyne vyfcntwintigfte Plaat, naauwkeurig,

Hoofd- mee de Verandering , ii afgebeeld en befchree*

jfayfaftje
veD * Linniüs, ondertuflehen , merkt aan

,

dat dc eene Sexe kleiner zy , hebbende op de

agterfte Wieken , van onderen, zes Oogjes,

waar van het eerfte grootft, Zie hier hoe

Geoffrov zyne Procris
,

gelyk hy het

Hooybeeftje noemt , befchryve

Dit Kapelletje, dat de langie van omtrent

een half en de breedte van een Duim heeft, is

van boven vaal van Kleur , met een fmallen

bruinen rand. Van onderen zvn de voorde Wie-

ken van de zelfde Kleur, doch met een klein

Oogje aan den buitenhoek , het welk fomtyds

fcig van boven ook een weinig vertoont. De
agterfte Wieken zyn, aan den onderkant , Afch.

graauwagtig , met een gegolfden witten Band

overdwars. Zy hebben geen Oogjes , van bo-

ven, noch van onderen. Men vindt dit Ka-

pelletje op de Graslanden en Heijen. Tót dus

verre is zyne befchryving goed , maar , wan.

neer hy 'er het volgende byvoegt : De Rups

» f, is zwart , met den Kop rood , en over 't Lyf

5, bezet met Knobbeltjes , die met eenige

„ Haairtjes praaien. Deeze Rupfen maakea

f, zig Webben of Spinzels op de Gras - Zoo-

5, den, waar onder zy in gezelligheid leeven":

en bovendien de Afbeelding van R i£ a ü m ü r (f)

aan-

(*) Hifi. des Inf. Tom, II. pag. si.

(tJ Mem.fnr ks I»fK ToM. XL Tab. 9%
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aanhaalt; z(blykt klaar,, dat hy de Plank mi9 V.

is , verwarrende het Ho< ybeeflje n et de zoge-
A
j lj

11*

naamde Bonte Manteltjes (§) , welker veran- Hoofd-

dering en eigenfchappeo de Heer Rsaümur tt
%1v

,

k'.

aldaar befchreeven heeft (*).

De Rups van ons Hooybeeftje is kaal en glad, De Rups,

gcftreept green , met twee pylswyze puntjes

op \ agter-end van
9

t Lyf. Het fchynt, dn
zy lecvende den Winter doorbrengen, verber-

gende zig dan , op den Grond , onder 't Mos
of verdorde Gras , en veranderende, ra drie*

maal verveld te zyn , in Popjes , welke, zonder

hoeken of kanten ,
rordagtig en grotn van

Kleur zyn. Zy hangen zig op aan Heekjes van

Gras of andeie Planten , gelykerwys die der

Gedoomde Rupsen doen. De Heer VA d m i*

kaal, die deeze Infekten in de geheele Ver*

andering nagegaan heeft , kreeg den 9 Mt?y 3 uk

de Eytjes, jonge Rupsjes, die den 5 Augus-

tus veranderden in Popjes , waar uit 5 in vyf-

tien Dagen , het Kapelletje voortkwam.

G e 0(F F R o y befchryft een volgende Soort r>uh&h

van deeze Gras-Kapellen , welke wat greoter

is, als by de anderhalf Duim breed zynde,ea

dus meer gelykende naar die van Roesel:
hoewel zy doch door de Oogjes, die zy'ervyf

onder aan de agterfte Wieken heeft , daar van

verfchille. Hy noemtze Opbak , en wy gee-

vea

(*) Zie de Pap. Nyinpli, CinxU t N. hier 3£t«,

Cf) Tom. 11. p. 216.



styS Beschr'Vvino van'

V. ven. 'er den naam aan van het Duitfcbe Hooy
A
XlT

L
' keeftje. Me'ö viudt hec, zegt hy , omihreeks

Hoofd- Parys
,
by de voorgaande Soort * en deeze beiden

$rWK:
' zyn niet akoos van de zelfde grootte.

^eiïcn!^" IQ Sweeden heefc men, thans, nieuwe Soor-

ten ontdekt van dceze Gras Kapellen , die meer

of min naar dezelven gelyken. Dus is 'er eene

op de Velden en in de BofTehen gemeen, die

Areania gecyield wordt , mee de Wieken Yzer-

graauw, de voorden van onderen met één, de

agterften met vyf Oogjes. Dit is klein , ea

het volgende, dat men Hippotboè noemt, niec

veel grooter dan onze blaauwe Duin-Kapellet-

jes. Hec heeft de Wieken , van boven , vaal

geelagtig 5 als het Hooybeedje , doch ongevlakt

;

van onderen Afchgraauw , met menigvuldige

Oogswyze Stipjes. Dit komt zeer zeldzaam,

in Sweeden, voor. Een derde Soort, genaamd

Hero , weinig grooter dan deeze , fchynt ia

Dajekarlie vry gemeen te zyn. Dezelve heefc

de Wieken ongekarteld gefyk alle de anderen

maar bruin van Kleur; de voorften , van on-

deren , met twee , de agterften met zes Oog«

jes (*).

jkxxvit. (3?) Danaus Kapel , die de Wieken mgekar*

Kmthus. leeft ,van boven bruin met een Yzer~
x

graan*

(f) Faun. SttèCé Ed. II. p, 273, 274.

(87) Paplllê Domus Mas intcgerrimls fupra fafcis , Fafcia

ferruginea; plaids iabt-s Ocelils dtiobus ^ altero Liuiari» M, L.

U Syji. ti*t. X %
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praauwen Band; de a^terflen van onde- .

v#
ö Afdeel,

twee Oogjes , «uuzor va/i bet eene XLL

dfc Hal/maantje. Hoofd-
STUK»

Deeze, die zïg in de heete Lugtftreek ont-^^**
houdt, heeft de voorfte Wieken , van onde-

ren, binnen de tippen, dikwils met één Oogje

gerekend; de agterften , van on leren, aan den

voorden Rand , met een grooter Üog , dat de

Letter C, in 'c wit , in 'c midi n heeft, en

een ander op 'c midden van de Wiek.

Geofkro y maakt de eerfte Soort zyner Sil*n%

Gr&iKapellen van een zeer grote, die hy ner-

gens afgebeeld gevonden hadt , dn in een

\Wrk , het welk in de Konioglvke Bibliotheek

te Parys bewaard wordt , uit Tekeningen be-

flaande , die door eenige voornaame Kon (te-

naars met Waterverf gefchildérd zyn. Djeze,

by hem Silene genaamJ , heeft de breedte vaa

twee en een vierde, de langte van ruim ééa

Daim; zynde dus ongevaar van grootte als de

groote Aurelia of Gouden Vlinder. Zy heeft

de Wieken rond , aan 'c end getand , van Kieur

zwartagtig bruin , en allen met een breeden

witten Band gezoomd : de voorflen met twee

witte Oogen , die in zwarte Kringen (laan ; de

agterften ieder met één Oog. Van coderen is

het bruin der Wieken, zegt hy, met wit ge-

wolkt. Deeze Kapel was , ornftreeks Parys,
,

niet zeer gemeen : men vondtze 'er in de Bos.

fehen. Zy fchynt met die , welke den bynaam

i» öesl, xti stuk* S 4 vaa



a8o Bxschryvïkc VAN
V, van Seniele draagt onder onze NimkKapellen*

Afhe^.
ecnigermaace overeenkomftig te zyn.

H
*tJk.' GE-OOGDE NIMF-KAPELLEN.

lxxxviu. (88) Nimf-Kapel , die de Wielen hoekig ge*

Pmw-Oog, tand, Roodaard -kleur (•) met zwarte

Vlakken heeft , ieder van hoven (f) fnet

een blaauiv Oog.

Onder de ge - oogde Nimf - Kapellen is dee-

ze , zo wel als onder die van Europa, een$

der fierlykften ; 20 wegens de donker Kar-

myn«

(%$) P-apllto Nympbalis Airs anguhta dentatïs fulvis nigr<*

maculatis, lingulis fubtusOcello coeruleo. SyJl.Nnt. X. Ocu-

ïus pavonis. Faun. Suec. jj6. vMoÜFF. Inf. 96%. T. 99. fm

Inf. HOEFN. Piet. T. II, f. 9. ]ONST. Inf 40. T.

Mer. Eur. T, T. 26 Pf. t. ^«/: 34.. n. 314.. ALl.

T. f. 4., VALENT, Herb. T 57. Reaum. ƒ»ƒ, UT.
Ij. f. 1. 2. R A J. hif. izz. n. 14. Roes. Inf. I. pap. 1»

t. i. Goed, /«ƒ. I. T. 1. Wilk, pap4 ss- 3. a 2.

X ist. Gok d f. i.

("*) De Heer Linn^ui heeft liet woord Fulvus , dat

eigentlyk Goudgeel betekent, zeer onbepaald gebruikt; ge-

3yk blykbaar is, doordien zyn Ed» de Grondkleur van dit

Paauw Oog niet alleen, maar ook die van de Aurelia's ea

zelfs de Vlakken van het Pieterfclie Beeftje die hoog Oranjf

zyn, zo wel als de kleur van het Hooybeeftje, die Vaal geel

is, daar mede heeft willen aanduiden : des ik my genoodzaakt

heb gevonden, o:n in de befchryving der Kapellen, die my
bekend waren en welken ik voor my had , verfchillsnde be-

unamingen voor dat woord tc neemen ; gebruikende anders

ook wel het Nederduitlchc woord r§s
y
voor een algemeenc

aanwyzing van een Kleur, ruflehen rood en geel.

(f ) Onze Autheur zegt , vjen onderen ; doch 't is te blykbaar ,

4üt £uik
v
s een Drukfeil zy, om ons d^ar xaede op tc houden,
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mynroode Grondkleur , mee geel , zwart en V.

Olyfkkur gefchakeefd > als wegens de twee
£

KU

groote Oogen , op den bovenkant van iedér fïoufd.

Wiek , welker (emitterende Gloed weergaloos „
stuk.

afftraalc in de Zonnefchyn. De Franfchcn noe-

rrrnze, deswegen , le Pacn &* Jour of VOcilde

Paon, de Engelfchen the Peacock Butterfly, en

in 't Latyn was zy, van ouds , i[ reeds bekend

by den naam van Qculus Pavonis , dat is

Paauw Oog (|) of de Paauw-Oog Dag Kapel,

in onderfcheiding van de Pylftaart Paauw-Oog

en van de Paauw* Oog Nagtkapellen, groot ea

klein. Van onderen zyn de Wieken altemaal

jtwartagtig bruin , zonder eenig Sieraad ; het

welk de fierlykheid der bovenkant nog meer

doet afïtceken, en door de fchielyke verande-

ring een aanfehouwer , die niet daar op ver-

dagt is , als in verrukking brengt,

Deeze Kapel zwerft overal en men kanze

dikwiis in de Bloemtuinen , Moeshoven en

Boomgaarden, vangen; terwy] niettemin haare

afkomft gantfeh onedel ia ; van een Kruid

,

naamlyk, dat men weinig vindt dan op de ver*

agtelykfte plaatfen : te weeten de groote Bran-

denetelen , die, hoe zeer zy van deMenfcheH,

wegens h$ar brandende eigenfehap
, gefchuuwd

worden , als tot een Kweekery verftrekken

voor

(4) Nier de groote Paauw-Oog , welke naam eigentlyk

aan de Koninglyke Paauw Oog , Nagt-Kapel , zou toebchock.

ren.

4» DiH» XI. Stuk, S 5



282 Beschryviwg van
v- vGor menigvuldige foorten van Infekten. Op

A
XLL

U
deeze legt de Kapel, door een ingefchapen

Hoo?o zorgvuldigheid , haare Everen ,gelyk ook opdc
stusc.

[jGppe
• welke beide PUnren tor Voedzel kun-

°Dto dienen voor de kuplen, die zwart zyn,

doch met vvirte Stippen als met Paarlen be-

llrootd , en fterk gedoomd , met roodagtige

middelpcoten, Deeze Rups heeft de eigen,

fchap , dat zy
j
geplaagd wordende of aange»

raakt, d?n Kop agterwaards om flaat, en te

gelyk eenige Druppelen van een groen Vogt

tot den Bek uitgeeft, als't ware om haar Vyan-

den af te weeren. M flchien , ook, wordt

hetzelve, alleenlyk , door de orndraaijing van

den Hals, tot den blokdarm uiigeperft.

Die Rupfen lecven in gezelligheid, tot dat

de tyd der Verandering nadert , en dan zoeken

zy een overdekte plaats, 't zy aan een Afdak,

Schutting, Boom , of Plant , om zig op te han-

gen ; alwaar men ook de Poppen , welke zeer

naar die van de groote Aurelia gelyken , doch

groenagtig zyn met Goudglanzige Stippen ,moec

zoeken. In de tyd van veertien Dagen komen,

by Zomer, als 't warm Weer is , de Kapellen

uit ; doch , wanneer de Rups laat verandert ,

blyven de Poppen wel den Winter over , en

dit doen zelfs ook dikwils de Kapellen , die

wat laat in de Zomer uitgekomen zyn. Men
kanze dan , fomtyds, door fterk ftooken en

fcwaare Rook , uit de Boeren fchoorfteenen

jaagen, of vindeze ook wel in holle Boomen



D E D A G - K A F ï L I* E W. 183

of op andere plaatfen , waar zy voor de Kou- v.

de eenig -rmaate beveiligd zyn , en vervolgens Af
^^

l#

ziet men deeze Kapellen , heel vroeg in 't Voor Hoofd-

jaar, vliegende verfchynen. Men merkt aan, stuk.

dat zy veel (maak hebben in Suiker; als ook Pa4tuw0^Q

in Hónig én andere zoete dingen , inzonder-

heid in rottige Vrugten.

Deze Paau#< Oog Kapel behoort tot de Eer-

de Kiaffe van Roksel en tot de tweede

van Reaümür, om dat zy maar vier Poo*

ten heeft; en overzulks tot de Eerfle Familie

der Dag - Kapellen by Geoffroy, en daat

in tot de Eerde AfJeeling , om dat zy voorif

komt van een gedoomde Rups.

(89) Nimf- Kapel, die de Wieken hoekig en Lxxxtx,
geel heeft , ieder van boven'mei anderhalf Q^^he
Oogje, de Oogappel voorwaards dubbeld.

Uit de Afbeelding van Edwards, die door
p^

onzen Autheur aangehaald worde
,
blykt duide- lxxxix.

lyk , dat zyn Ed. de nevensgaande Kapel be-
lg

'
lm

doele , die ik uit myce Verzameling in Plaat

heb doen brengén : offehoonde Kenmerken iets

weinigs verfchillen. Men noeouze, met reden,

de Chineefche Paauw Oog ;
aangezien zy veel

naar de Europifche , %o even belchreeven

,

gelykt. De Kleur zou veel eigener Goudgeel kun-

nen

(89) Papitie Nymphalis Al :
s angulatis luteis

,
(Ingulis fupra

Ocellis fesquialteris ; smtfKjpie Pupilla gemina, Eö'A%

T. M-
I. DEEL. XI. SXUIC,
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V. nen genoemd worden , dan die van ons Paauw*
A
xïï

EL
' 0og; of hoog 5 daD die der Citroen Ka-

Hoofd, pellen: niettegenftaande Lin njeus hier een
STÜK% woord heeft gelieven te gebruiken , dat men

^4*™'0
^*gemeenlyk neemt voor bleek Geel. Van bo-

ven hebben alle de Wieken deeze Grondklcur,

doch zyn bruinagtig gezoomd , en aan den voor-

ften rand van de voorfte Wieken bevinden zig,

op ieder , drie of vier langwerpige bogtige

Vlakken, Het grootfte Oog , op ieder agterfte

Wiek, is van binnen bruin Rood , met een

bleek geelen, en daar buiten met een zwarten

Ring, gezoomd. Op het roode (laat, agter-

waards, een ronde zwarte Plek, waar voor

zig twee witte Stippen vertoonen , die als een

dubbelen Oogappel formeeren. Buiten deeze

vertoont zïg , op de agterfte Wieken , niets ;

maar op de voorften is 5 behalve het ronde blaau-

we Oog met een witte middelflip, dat byna

de helft kleiner is, ep op dezelfde manier ge*

ringd , aan de tip nog een zeer klein Oogje

,

ponder witte Stip. Van onderen is de Kapql

bleekbruin , zonder eenige tekening.

xc. (9°) Nimf- Kapel, die de Wieken getand en

Qehakkeldc, ^ b°nt t)eeft
'>

ieĉ er u^r23^ ™>tt

derhalf Oogje , de Oogappel voorwaard'5

verdubbeld.

Dee*

f90) Papilie Nympbaüs Alis dcntitls luteo-variis ; fingulij

atrinque OceUis fesopialterls ; anteriorc papilU geminadU

M. U ü. Syft. Nat. X.
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Deeze mag, zowel als de voorgaande, den V.

toaam van Chineefche Paauw Oog voeren.

Zy verfchilt daar van in tekening weinig of Hoofd.

niets, maar de Wieken zyn wat hoekiger, ofFJ™£^
als gehakkeld : des dit, waarfchynlyk , flegts

cene Verfcheidenheid van de voorgaande zal

zyn. Men krygtze ook uit Ooftindie.

(9r) Nimf- Kapel, die de Wieken b$ekig beeft xcr,
Aonis,

en graauw , de voorften geelagüg gewolkt , Gewolkte

,

van boven met anderhalf Oogje getekend.

Van deeze Chineefche, welke zig, gelyk de

naaftvoorgaandc , in het Kabinet van haare Ko-

öinglyk Sweedfche Majefteic bevondt, was aan

Linnveus eenc verfcheidenheid voorgeko-

men, met de Wieken, van onderen, bleek

bruin en paarfchagtig. Van onderen zyn de

Oogjes flaauw.

(92) Nimf -Kapel, dit de Wieken gekarteld xcrr.

beeft , de voorften witagtig gevlakt met aiaauw-

twee kleine Oogjes , de agterften aan den
vlakklge#

binnenkant Hemelfcbblaauw , met twee

Oogjes getekend.

Uit

($>0 &*p&* Nymphalis Alis angulatïs grifcis
,
primoribm

flavescenti-nebulofis ; fupra Ocellis feiqualtceris. M« ir Syfi%

Jto. X.

(92) PapilloNymphalls Alis denticulatis , primotibus albido*

maculatis fubbioccllatis ;
pofticis liafï cyaneis Occllis duobus»

Pst. Gaz. T. 4- £ 3- EDW. Av. T« 37* Mas &
mina.

J. Deel. XI. Stuk.



a8<5 Beschrijving van

V. Uit de Afbeeldingen van Edwards is dee«

^XL?
L ze ^hioeefche ^aPe ' 9 xvlt:r Mannetje veel van

Hoofd- het VVyfje fcbynt te veric'ullen , door de He-
stuk» nielfchblaauwe Plekken fieriyk uitmuntende,

p**uw.Ocg.
j3e jceD(j - Eenige hebben Oogjes op den boven-,

anderen op den onderkant, en fommigen in 'c

geheel geene op den bovenkant , zegt Lin-

n^üs. De Kleur der Wieken is, in de my-

nen, geel, met breedc donker bruine randen,

cn de Hemelfchblaauwe plekken ftaan aan den

' voorkant der Agter-Vleugeien.

yenr. (93) Nimf-Kapel, die de fPïeksn getand en

Graauwe, graauw been > met geelagttge ötippen,

allen met één Oogje.

Deeze komt zo wel uit China als de voof«

gaande en volgende. Zy munt door haare graau*

we Kleur uk, en is getekend met bleek geele

Vlakjes. Het Oogje der voorfte Wieken ftaac

naby den agterften » en dat der agter-Wieken

naby den voorden rand: zy zyn zwart met

Oranjekleurige kringen en een blaauw Oog-

appeltje ;
gelyk dit alles in de myne plaat$

heeft,

xcit. (94) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en

W-^XMIX. Papilie Nymphalis Alis dentatis grifeis pun&is flaves»

centibus ; omnibus Ocello unico. M. L. U. Syft. Nat. X.

(94.) Pétpifo Nymphalis Alis dentatis fiascis, omnibus fupra

Ocellis ufrinque duobus
9 primoiibus fubtus unico. JM. L. ü.
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bruin heeft, allen van boven wederzyds V.

met twee , de voorflen van onderen met Af
-^^

L

één Oogje. Hoori>
STUK.

Van decze fraaije Chineefche geef ik , uit pAauvj.Q 0̂

myne Verzameling , hier de Afbeelding in Fig.

3. De Oogjes zyn van dtrgdyke Kleur als ia

de voorgaarde, Let agrerfte op de voorde Wie-

ken gtootft* en ftaac digt aan den buitenkant,

die een dubbelen zoom heeft , wkagtig, gelyfe

de groote Vlakken op de voor- Vleugelen 3

het welk de Kapel zig bont doet venoonen.

(95) Nimf- Kapel, die de Wieken getand , xcv.

van boven blaauvo en 1 bruin gegoijd GdmciJc.

beeft 1 allen met zes Oogjes.

Van de gemelde Oogjes zyn op ieder Wiek

twee grooter dan de anderen , half Oranje,

half zwart s in een witte Kring , en deeze

doorblinkende maaken op den bleeken agter-

kant, inzonderheid der agter Vleugelen , vier

plekjes, die naar de Letter 0 gelyken. De
Kapel heeft zes Pooten , zegt LiJNNiEUs,

cn met regt : want de meeften der voorgaande

Chineefche Paauw-Oog Kapellen, fchynen my
ook maar vier Pooten te hebben , maakende de

twee voorden een foort van Sabel of Kwart-

jes by den Kop ; gelykerwys dit plaats heeft

in

(9$) PapUio Nymphalls Alis dentatis fupra coeruleo fiasco*

que undulatis , omnibus Ocellis fex, Syji. Mat. JC<

DEEL. XI. STÜK.
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V, in onze Paauw. Oog Dag* Kapel, de Koning!*
A
XL\

U bantel, Aurelia's, Nommer- Kapel en Diftel-

Hoopd- vink, die men deswégen Vierpoorige noemt,
itüfc.

xcvi. (96) Nimf- Kapel, die de Wieken eenigemda-

Arguïjc, te getand en bruin gewolkt heeft > ét voor*

Jten wederzyds met anderhalf, de agter*

Jlen van boven met drie Oogjes.

Volgens de aanhaaling van Wilkes, doof

onzen Authcur , zóu deeze Soort, in \ Engelfch,

de groote Argus - Kapel genoemd worden , die ,

zo hy zegt, tweemaal 's Jaars, in Mey enjuly

naamelyk, voortteelt. Geoffroy geeft, ia

t U Séttyre 't Franfch , den naam van Sater f aan die Ka-

pel, welke de Heer l'Adjvuraal, op zy-

ce Vyfde Plaat, heeft afgebeeld en befchree-

ven, onder den naam van 't Argusje y wegens

de ronde Oogjes op de Vleugelen , of eigentlyk

wegens derzeiver menigvuldigheid ; want an-

ders zou die naam op veele anderen even toe-

paffelyk zyn.

Van onderen is deeze Kapel inzonderheid

fterk ge-oogd, hebbende aldaar zes Oogjes op

de agter.Wieken , waar van het laatfte met eea

dub-

TApillo Nymphétlis Alis fubdcnUtls fuscfc-nebulofis

Utrimque priraoribus fescjuiocelio; pofticis Ocellis fupra tribus,

Syjl. Nat. X. Satyrus. Faun. Suec. jts. MOUVf • In/.

T. 104, f. 10 RAJ. /«ƒ 12 5* N. 15. ALDJU Inf. T. 244.

f. 12. ROBIRT. Iton. T. 15. f. 2. JONST. Inf. T. $1. f. 64

MIRIA.N, Eur J, T. 2*7. f. 16, 17. FET* Muf% 34. N« 3I2*

WIL*. Pap. 53. T. *, b. 3f
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dubbel \!en Oogappel is voorzien , volgens LiN- Vé

inteus- Van boven zyn de Wieken ^aal :

f,eel ^Lf^
en zware, van onderen gtifaflérig Afcbgraauw , Hoofü*

zegt l'A d m iraa L. Doktor S c o l>

o

l ï fielt
STÜ^%

voor vafte Kenmerken, i. Een groot Oog we*
Ar&u4J8*

derzyds naar de tip toe , nevens 'c welke ag-

terwaards een klein Oogje geplaatfl: is: 2. De

voorlte Wieken van ouderen Scfoorskleur , tóefc

vier bruine dwarsftreepen, welker eene van den

dikken raad loopt tot aan den agterhoek : 3. D«
agter-Wieken , van boven, doorgaans met drie

Oogjes; 4. De zelfden van onderen anders dan

de bovenden gekleurd ; met breede dwarsftrce*

pen waar van de twee voorden donkerfl: , eü

zes Oogjes raby den rand, de twee . naaft aan

het A^terlyf bykans te famen vereenigd {f).

Geoffroy merkt aan, dat 'er oneindige

verfchilleudhcdenin deeze Kapellen plaats heb-

ben: niet alleen, zegt hy , tuffchen de Man-

netjes en Wyfjes,maar onder die van de zelf*

de Sexe is een kennelyk onderfcheid te vinden*

In 't algemeen hebben zy de Wieken van boven

bont , en als gewolkt door een mengfel van

bruin en vaal : de Mannetjes hebben doorgaans

meer bruin : dikwils zyn hunne Wieken geheel

bruin van boven , met een vaalen Band alleen*

lyk op de randen , die door bruine Aderen ge#

fneeden wordt : fornwylen zyn op her overiges

der Wieken, bovendien , nog vaale Vlakken.

I, DEEL*. XX. T
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V.

Afdeel.
XU,
Hoofd*
STUK.

De Wyfjes hebben haar Wieken van boveti

vaal, met niecmeer dan eenige bruine gegolfde

Streepen 3 gelyk de voorfte Wieken van onde.

ren , alwaar die Streepen talryker en zwarter

zyn, in de Mannetjes dan in de Wyfjes. Dé
onderkant der agterfce Wieken is in beiden

bruin , met Afchgraauwe gegolfde Bandjes ge*

tekend. Hier ftondeo , in de zynen , aeven

zeer fraaije Oogjes , en aan den bovenkant

doorgaans drie , op de voorften wederzyds één

of anderhalf Oog.

Van deeze Kapel , die door geheel Europa *

op de Velden , vry gemeen is , heeft de Heer

J'A dmuaaL de Verandering waargenomen

,

en volgens hem verfchilt de Rups , als ook de

Pop , zeer van die men by Letter F , op Taf*

XII, in 't Vierde Deel van Seba afgebeeld

vmdü. Het is, volgens zyne Afbeelding, en

gladde groene Rups, op 't Gras aazende, die

op het agterfte van het Lyf twee pyltjes of

puntjes heeft , waar aan zy zig , tot de veran-

dering , gaat ophangen aan een Steeltje van de

een of andere Plant. Uit het Popje, dat kort

cn zeer dik , rondagtig van Lyf is , waar de

Rups den 7 Oktober in veranderde , kwam den

22 February een zodanig Kapelletje te voor-

fchyn , zynde, zo Gicoffrov aanmerkt, int

de Boflchen en Tuinen , omftreeks Parys , vry

gemeen. Zonderling is \ , dat de Afbeelding

êm van, by Roessl niet wordt gevonden,

(07)
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(97) Nimf- Kapel , die de Wieken getand en tr
Iruin beeft met een rojjen Band , de voor- ^lT**
Jlen wederzydsmet vier , de agterjten met Hoofd*

drie Oogjes. stvk.

xcvii;

De bruine Veld-Kapel wordt deeze van A l-

BIN getyteld. Zy heeft de Wieken van fao*

ven donkercr , van onderen bleeker bruin i de

voorden aan den rand mee vyf witte Vlakken £

hoedamgen de agterften 'er twee vari onderen

hebben, alwaar zy ook ge-oogd zyn, De Sprie-

ten zyn zwart en van ónderen wit. Men v'mdc

deeze in Sweeden , zo wel als in Engeland, Dok*

torScopOLiheefc van dergel yke Gras-Kapel-

len , in Karniolie 5 een rnenigte Verftheidenhe*

den waargenomen,

(98) Nimf-Kapel , die de Wieken getand eh xci#ij

iruin, mei geele Polakken beeft, de voor- £

Jlen nnederzyds met éên^ de agterfien vm%^*
loven metdri e Oogjes.

Wilkes noemt deeze , in
5

c Èngelfch , the

IVood Argus Butterfly, dat is de Bofch- Argus

;

doch wy geeven 'er den naam van het Zwarte

Argusje aan. Zy heefc de grootte nagenoeg

van

(91) Pepilii Nymphalis Alis fubdentatis fufcis Fafcia rufl
,
?

Htrinquc primoiibus Occilis quatuor, pofUcis tühm2Syftt Na8.

X, A\cxis Faun. Suec, 737* A L B. T. J. f. 1.

(p%) Papilio Nymphalis Alis dencatis fufcis luteo-f^ricga*

tl» ;
primosibus Ocello utrinque iinico ,

pofticis. fupra tribui,

Syftt Nat. X. REi«M, lnf% I. T. 27. f, lé, 17, Wi L<*
pap si- t. 1. b 4.

I, DÉÉL XI. STUK,
tT è

•are Ai--
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V, van het bonte Argusje , reeds befchreeven f

;

Afdeel.^ Wieken zyn van boven bruin met geele

tiooFD Vlakken, van onderen geel gewolkt; de voor-

stük. ften wederzyds mee éón Oogje getekend , de
*Bladz'* 8 *"

agterrten van boven nvcz drie, het derde dik-

wils blind zynde ; van onderen , in plaats van

Oogjes, met witte Stippen.

In 't Gras der Zuidelyke deelen van Europa

en van Barbarie onthoudt zig dcete Kapel , die

omftreeks Pavys ook gemeen is, in de Maan*

den Jjly en Auguflus, wordende vau Geoj-
froï Tircis genoemd. De Rups komt over«

een met die der meétle andere Gras-Kapellen

;

dat zy,naamelyk , niet Haairigof ruig is, op 't

bloote Oog, en tot de Verandering zig op gaat

hangen fhet welk dan een hangende Pop maakt,

gelyk die der Gedoomde Rupfen: hoewel het

Popje ongelyk dikker is naar zyne Iangte. Men
vindt dit alles by Reaumür afgebeeld.

5tdx. (99) Nimf- Kapel, die de Wieken getand r *wit

Gematmcc» ,
tn zwart bont beeft , de vcorjlen van on-

de
' deren met één Oogje , de agterften met

<vyf> die als verjleeten zyn.

Van Wilkis wordt deeze Kapel genoemd

de Gemarmerde, en inderdaad haare fraaije te-

Jke-

($$y Papiïto N\mphslis Alis denfatls albo nigroque variis t

fubtus p rimo dbus Ocello unico, pofticis qamque obföleris.

Trt. Muf. 33. 3<M # T. 1, f.j.RAj./^/; xxtf. n. $.Wu,$
ptp, 5». T, 1. b ï.
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kening, op den bovenkant der Wieken ,
geeft V.

reden toe dien bynaam. De Rups, zegt hy , «Lf
8**

is geel; zy vrrvelc viermaal en eei Gras. Drie Moo*i>

waren 'er in Poppen veranderd, den 14, 30 STÜiC#

Juny en 4 July des Jaars 1748, waar uit de Ka-

pellen voortgekomen ta o den 11, 23 en 27

July, en dus in zeven en twin:ig, vieren twjn«

tig en drie en twintig Dagen,

Het komt my zeer onwaarfchynlyk voor, dat

de Kapel van Fig, 9, 10 , op Taf. XXX, in

't Vierde Deel van Seba , de Galaibéa zou

zyn. De tekening, immers, verfchilt onein-

dig , en die Kapel was een Weftindifchc, daar

deeze Soort , volgens LiNyius, zig in

Duitfchlaid en de Zuidelyke deelen van Euro*

pa onthoudt ; zynde , zo Dokror Scopot,!

waarram,op onbebouwde plaatfen in Karniolie

niet zeldzaam»

De grootte is , omtrent , als het kleine Wit*

je. De Wieken zyn gotand; vm boven , niet

onasrtig , Vlakswyze geelagtig wit en zwart

bont; van onderen bleeker, alwaar alleen de

Oogjes ftaan, die als vei (beten zig vertoonen.

Wen vindt 'er, op de voorden, naar den bui*

tenhoek éér ; op de agterftcn twee en drie;

waar van het gene digtft aaa 't Agterlyf ftaac

dubbeld is. De Spriet :*n zyn , van onderen »

roodagtig, aan de tippen.

Van deeze Kapel geeft Gëoffroy, die

dezelve omltreeks Parys waargenomen hadt , de

Afbeelding onder den naam van k Duni-Dml



ag4 Beschhving va»
V. of de Halve Rouw, en hy tekent aan, daê

^XIA* men ook ky R oksel vindt, onder den

JJoüFD- tycel van de wit- en zwart gevlakte Dag.Kapei

|TF¥f der tweede KlalTe , die zig in July op de Wei*

den gewoon is te vercoonen (*). Men heeftze

ook , by Naarden , in menigte gevangen,

(100) Nimf -Kapel , die de Wieken hoekig

**jT beeft) van boven Afchgraauw ,met Oog-

jes aan den rand , van onderen bleek met

ivoee Oogjes*

In doeze Indifche, my onbekend, zyn de

Wieken , van onderen , door een breede dwars-

fireep verdeeld, waarbuiten, op ieder Wiek,

$wee Oogjes en eeoige epkelde Stippen (taan.

(101) Nimf- Kapel, die de Wieken getand met

êmeft ros en zwart gewolkt beeft ; de voor*

jjtodfehe jlen, weierzyds , met twee; de agterjlen

van boven met één Oogje.

Deeze, die van Ray genoemd wordt; Ka-

pet van taamelyke grootte, hebbende de Wie-

ken graauw mee een dubbelde geele Vlak op

do

(*) ƒ»ƒ. Vol Itï. p. 227. Tab. XXXVIT. JRfe. f J 2 .

(100) Pspiiïd Nymfhaïis Alis angalatis, fupra c'nerafecenti^

bus
y
Ocellis fiibmargiaalibus , fubms paüidlf Ocellis bink»

Syfl. Nat. Xo

(lot) Papiiïo Nymphmlis Alis dentatis, fulvo ftigroque ne„

bulofis 9
primoribus utrinque Oceiüs duobus , pofticii fopxa

Etiico. Syft. Nat. X. Faunus, Faun. Suec. pèfc f JET. Gs*m

3. ï4* 6 ^Rij, Inf* ut. a„ ^&OSI. /«/IIIlyT. 34» 1^
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de buitenften en een clubbeld zwart Oogje ; is V.

in de fteenagtige BoflTchen van S weeden niet ^l^*
ongemeen* De Wieken zyn van boven graauw , Hoofd*

met vaal geele Banden ; de voorfcen van on* WVK»

deren geel en naar de randen toe gewolkt: de

agterfte Wieken , van onderen , wit en zwart

gemengeld. Hier te lande geeft men 'er deo

naam van Atlas aan.

Roes kl 5 die dezelve de donkerbruine f

Okergeele, Bofch- Kapel noemt, kon, hoe me*

nigvuldig zy hem ook in Ju!y en AuguRus

voorkwamen , de Verandering niet ontdekken,

Hy heeft wel deeze Kapellen laaten paaren en

niet alleen Eytjes maar ook Rupfen daar van

gekreegen* doch het Voedzel , dat zy noodig

hadden , niet kunnende uitvinden , kon hyze

niet opkweeken. In Icalie, zegt hy , komen

zy ook voor, en worden aldaar veel grooter

gevonden.

De Heer Gsoffroy befchryft, onder den H>rmUnêi

naam van k Deuil> dac is de Rouw , een Ka-?^
pel, die van den Sweedfchen Heer L b c h e jc"*?

IX*

getyteld is: Zespootfge, van boven zwart, met

een dwarfe ry van witte Vlakken op alle de

Wieken , de onderden getand. Verfchillende

Afbeeldingen van R 0 e s e l worden door hem
daar toe betrokken ; waar van de eene ook de

Rups en het Popje , in een zeer aartigc geftal-

%c , voorfielt (f). De Kapel , die door hem a

om*
* ft) Roisf, l In/.IU. Theill. Tab. XXXIII, Vfrk
&Tab, LXX. ¥it . 1,2,3,

L B5SI-. Xlt £tu&' Té
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V, oroftreeks Parys , m?ar eenmaaHvas gevonden
%

^Xhl
^ ^a^c D,ec meer bfpedte ^aQ ongcvaar twee

Hoofd- Duimen, cn was derhalve merkelyk kleiner dan

*tl% ^ie anrtig gemarmerde Duitfche Kapel, waar

van Fig. 3 de bnderfte Oppervlakte vertoont i

zynde de bovenkant ook zwartagtig graauv* en

met witce v lakkei , overdwars
,
gchandeerd.

Op de voorde Wieken heefc deeze een duide-

lyk en op de agterfiten een onduidelyk Oogje

,

aan den bovcukunt. Het fchynt my toe, dat in

deeze Bofch-Kapellen aanmerkelyke verfcheU

denheden van grootte en kleur plaats hebben,

die , wanneer de Verandering ontdekt is , eerft

regt zullen befjift kunnen worden. My worde

bcrigt, dat deeze, waar van wy de Afbeelding

gceven , in de Verzameling van haare Koning-

ïyk Sweedfche Majefteic thans , onder den naam

van Uermicne, geplaatfl is.

eu. Nimf-Kapel, die de Wieken hoekig heeft

en vuil geel , de voorjien van boven me$

^en dubbdd Oogje , de agterjten van on*

dei en ge oogd.

Deeze Chineefche heeft de grootte van onze

gewoone Paauw.Oog. De agterfte Wieken zyn

dwars gehoekt , en van verlcnillende Kleur in

de Mannetjes en Wyfjes. Die van de ééne Sexe

hebben alle de Wieken, van boven, vuilgeel;

de

Ttpslii Nymtbalis Alis angulatis luddis; pritnoribut

fwp^M ©cello genainat<^ pofticie fubcus Ocsllati*. Syjï, Nat
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de voorfcen naar den buitenkant met een dub- V.

beid Oogje, dat zwart is en een witten Oog- ^£j
EL<

appel heeft; de agterften aan den agterrandmet Hcofd»

drie zwarte Oogjes, die een witten Oogappel **WU

hebben. Van onderen zyn zy allen Netswyze

of Wolkig graauw; de voorfcen met drieOogsu

wyze Stippen naar den buitenrand, de ageer*

fcen naar den buitenrand met zes Oogjes, waar

van het tweede kleinfc is en het zesde een dub*

beien Oogappel heeft. Die van de andere Sexe

zyn van boven eveneens, uitgenomen dat d^

agterfce Wieken , boven de plaats der Oog-

appelen , drie of vier zeer kleir.e witte Stippen

hebben: van onderen zyn alle de Wieken vuil

geelagtig graauw , met drie of vier flaauwe

witte Stippen, onder de plaats des Oogappels.

{103) Nimf- Kapel , die de Wieken een weinig ctti.

getand, vuilgeel met bleek bruin eeniger-
U^

t maate gebandeerd , van onderen meer ge-

nnolkt , allen wederzyds met verjleeten

Oogjes beeft»

Weineg verfchilt deeze Chineefche Kapel , int

gedaante, van de paaftvqqrgaar.de, De Wie-

ken zyn, van boven, vuil geel, naar der bui-

tenrand als verfleeten met twee bleekagtige

Balden : van onderen vuil geel , gewolkt

,

naauw-

(103) Papilio Nympbalis Alis fkbdentatts » luridis livido

fubfasciatis > fubtus magis nebulolis, omnibus utrinque Ocellis

Obliteratis, Syft. Nat. X*

f, DEEL. XL STUK* T J



S$8 B E • C H R T V I H C V A W

V. naauwlylrs blykbaar gebandeerd , maar van ag-

A
Xl\

L
' teren mCt eCDe zwartaS cio Yzergraauwefchuinfo

Hoofd- Streep. Op alle Wieken zyn , wederzyds ,

stuk. Vyf kleine , blinde , flaauwe Oogjes. Aan den

hoek van 't Agterlyfzyn de Wieken blaauwagtig.

civ. (104) Nimf-Kapel, die de Wieken een 'weinig

Bm^' getand en bruin beeft, de voorfien van
£and-oogj«.

hoven met een geele Vlak en wederzyds

één Oogje,

Deeze Kapel , die by ons veel voorkomt in

de Zandige Weidlanden , wordt van Wilkeu
de bruine Véld-Kapel geheten. Hy zegt, dat

dezelve in Engeland ook zeer gemeen is. Men
hadt 'er de Rups gevonden , die op Gras aafl: %

zynde groen van Kleur , en veranderende ia

een dik groen Popje , dat zig ophangt , gelyk

* zie de andere Gras-Kapellen ** Gf.off*ot bc*
U*dz, Z73.

fckryft haar onder den naam van Corydon> en

zegt dat men dezelve , omftreeks Parys , in

de Boffchen vindt. Reaumür hadt deeze

Kapel opgegeven , als een voorbeeld der genen

van zyne derde Klafle, wier Kenmerk is, dat

hunne voorde Pooten te klein zyn, in verge*

lykirg van de anderen , om daar mede te loo*

pen :

9

t welk ook in de andere Gras-Kapellen

plaats

(104) PapUlo Nymphalis Alis fubdentatis fitscis, primoribus

iüupra* litura fkv3, Ocello utrinque unico. Syft. NaU X. Coridoiu

Fsun. Suec. 726. ALDK* ïnf T. 24$, f. I|. A L Inf T.

PETL Muf 34. n. 309, REAUM. Inf L T. 11. f. 2«

KkJ. Inf 124* ö. H. WIL &, Pap, 53, T* ?« b.
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plaats heeft, en Linnaüs merkt aan, dat V.

deeze naardc inlandfche Atlas-Kapel , hiervoor Af̂ ^v
befchreeven, gelykt ; beftaande het verfc'irl ten Hoofd.

greotften deele in de Oogjes, die hier flegtsop sTük,

de voorfte Wieken zyn.

(105) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en cv.

bruin heeft met ten bleek geelen Band» de

voorften van onderen, aan den Crondjteunj

mt één Oogje.

Tot deeze Indifche Soort wordt die Sürinaam*

fohe Geel gebandeerde Kapel t'hir's gebragt*

welke, met haare Verandering, Fig.' 1-4, op

Taf. IX , in
5

c Vierde Deel van Seb a, is af*

gc beeld.

(ic<f) N'mf-Kapel, die de Wielen getand en cvr.

bruin heeft , de voorften van onderen geel ^eeT"

met één Oogje voederzyds, de agterflen z*nd '°°&**

van onderen met drie Stippen*

In de Boflchen van Sweeden vindt men ook

deeze, doch zeldzaamer dan het bruine Zand*

oogje, zegtL in njeus: hebbende alle de Wie*

ken van boven bruin; de voorften, naar de

tippen , met een zwart Oogje; van onderen de

Voorften geelagtig ros , de agterften grsauw mee

drie

(ioy) PapUtQ Nymffa&t Alls dentató imzh Ffrseii lutei^

primoribus fubtus Bafi Ocello unico. Syjl. Nat, X,

(106) Papitio NympbalU Alis dentatis [fuscis ; primaiibufi

jftibtus lateis, Occllo utrijicpè uïiico; po&icjs üshtw Pim&ÊSÊ

$dbus% Syjl, Nat. X*
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V. drie Stippen, die zwartagtig Yzergraauw zyn.

A
XL*

L
" Doktor Scopou hcefc > in Karniolie /dit

Hojpd' Geele gepaard gevonden met het Bruine Zand-
STÜK# oogje, waar uit hy dan met reden befluit, dat

haar verfchil in Kleur alleenlyk het Kenmerk

der Sexe zy; zonder dat hy egcer bepaalt ,

welke men voor het Mannetje of voor het

Wyfje te houden heeft. Het Oogje , op den

bovenkant der voorde Wieken 5 (laat in deeze

niet in een geele Vlak en heeft den Appel regt

in 't midden. De grootte van beiden was nsu

genoeg eveneens (*).

oranjekleu- Onder den naam van Myrtil wordt , door G E»

offroy, een dergclyke Kapel befchreeven ,

welke hier ook niet onbekend is, en, wegens

haare grootte, het Zand-Oog genoemd kan wor-

den. Hy geeft 'er de langte van een Duim , de

breedte van twee Duimen aan; het welk onge-

vaar de grootte is van die van Roes el (f),

door hem aangehaald , welke voorgefleld wordt

onderden naam van Oranjekleurige 'Büfch-Kapel,

met de zwarte Oogjes , behooiende tot de

Eerfle Klafle der Dag-Kapellen
( §), dat is die

maar vier Pooten , om te loopen , hebben. Ik

heb reeds aangemerkt, dat deeze Kapel , door

LiNft J£us, ten onregte tot het Hooybeeftje

fcheeu

(*) Entomol Carniol pag. 1*7,

(|) Hl T HE 1 LL Tab. XXXIV, Pig. 7, *.

f$; Hy zegt vol Nacbtvepl, doch 't is blykbwr, dat h$

Té%v$gel meeat.
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fcheen t'huis gebragt te zyn (•) Ray noemt., V.

ze , zeer duidciyk , „ Kapel van middelmaati-

99 ge grootte, die de voorlte Wieken van bo- Hoofd»

„ veD ten halve ros hteft , met bruine randen, 8TüK»

„ en de Oogjes ook in 't rofle gedeelte zige-

3 , baar." Zy zyn rcndagtig en getand, vaa

boven bruin, van onderen Oranjekleur en bruin

gewolkt. Op de vooriten is , van boven , een

hoog geele Vlak , waar in ieder een Oogje

heeft. Het fchynt dat die inlandfche, welke

door Se pp, onder den naam van het Oranje»

kleurig Zandoogje , bcfcbreeven en afgebeeld

is, hier t'huis behoort. Roes el merkc aan ,

dat zy meer in Bofichagie , dan op Velden of

Weiden , aangetroffen wordt.

Zeer verkeerdelyk heefede Heer Gêoffroy
de Negenen twintigfte Plaat van TA üMiRAAL Zand'°°^

aangehaald op deeze Kapel; alzo niet dezelve*

maar een andere, aldaar door deezen Heer is

afgebeeld en befchreeven, die wy het Kleine

Zandoogje noemen , het welke de eerftgemelde

onder den naam van Amaryllis voorgefteld hadc

(f), zynde maar ruim een half Duim lang en

omtrent anderhalf Duim breed. Zie hier zyne

befchryving van hetzelve. De

(*) Zie bladz. 2J6. hier voor. Ook is die aanhaaling , is%

tyne Tweede Uitgave van de F&un& Suecic*
f

geheel weg ge»

Xaten.

(f) Papilio Alis rotundatis fulvïs, oris fufcis
, primariisO-

cello duplici, continuo; fecundarüs duobus parvulis, infra

fusco cinereoque nebuloüs. Hifi* da In/. snvf Paris. TOM*
JU p. 5». N. 2Q.

jc Dssjl. xi. Stuk
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V. De vier Wieken zyn van boven vaal (*)^*™EL#
en omringd met een breeden bruiden zoom. Vati

Hoofd- onderen zyn de voorden als van boven > maajf

«tuk. £Q ageerden met bruin en Afchgraauw wit ge«
ând'°&e

- niarmerd en gewolkt. De voorften hebben,

Daar den buitenhoek , een langwerpig Oogje

met twee Appelen , of twee Oogjes die in el.

kander loopen, en zig wederzyds vercoonen;

zo wel als de twee kleine Oogjes of Stippen 5

die op bet midden van de agterfte Wieken ftaan.

Hy hadt een dergelyke Kapel gezien, welke

door hem als eene Verfcheidenheid van deeze

aangemerkt wordt , hebbende drie Stippen op>

de agter- Vleugelen * en op de voorften, in de

vaale en geelagtige Plek , flegts een langwerpig

bruine, fchuins geplaatfl: en niet ge-oogd.

pèRwpfen.
De Heer l'Aomiraal berigt my, dat de

Rupsjes van 't kleine Zandoogje, door hem op

zyne Negen en twintigfte Plaat afgebeeld , zo-

danig naar die Van het Koe « Vinkje gelyken

,

dac menze bestwaarlyk daar van kan onderfchei-

den. Evenwel isde verfchülendheid der Kleuren

tan de Rupfen , zegt hy , in deéze Soort zeer

groot; dewy! fommigen bleek graauw zyn t
y

anderen geeiagtig vuil groen en eenige weini-

gen zelfs tot die van zeer fchoon Spaaufch groen

toes zonder dat alle deeze verfchillendfaedea ee-

(*) Fau'Jis. Dit Woord gebruikt hy tegen het Larynfeh*

Waord fulvus , dat rosagtig geel en dergelyke Klcurea meer,'

fchyat aan te duiden. Zie de Aan:, black». 2Uo*
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öig Kenmerk van de Sete aan de hand geeven. V.

Iri de Kapellen is de Sexe daar aan blykbaar,
A
xll"

dat het Mannetje altoos een dwars loopende Boofd-

zwarte Vlak op ieder voorfte Wiek heeft , wel- STÜIC

lee in hctWyfjc ontbreekt: gelyk zyn Ed. dit^0^
onderfcheid vertoond heeft in twee vliegende

Kapellen, De Popjes waren ook , als in de ande-

re Gras-Soorten , kort en dik , en de Rupfcn

van die Zand Oogje hebben mededeBigenfchap*

van» haaren hal ven groey gekomen zyndc*

den Winter zonder eeten door te brengen >

om vervolgens in 't Voorjaar geheel uit të

groeijen, en dan in dc maand July in Kapellea

ie vei anderen.

Onder de Weftindifche, verhaak hy my, sariman

deeze Soort vanRupfen ook ontdekt te hebben, oogf
aad*

Die van de Atlas Dag-Kapel, hier voor befchree-

ven, hangt de Pop aan de Staart, het onderfte

boven, en van een andere groote, die bruin

met Snuif kleurige Vlakken is, welke zyn Ed.,

uit dien hoofde, de Surinaamfche Zand -Oog

noemt, leggen de Poppen los envry, gelyker»

vvys die van ons Koe-Vinkje. Doch hier vale

aan te merken , dat die Soorten aldaar niet aan
9
t Gras alleen gebonden zyn. De eerftgenoemde

aart op de Mammée Boomen , en de andere

eet Kool. Ik heb van verfcheide Weftindifche,

by hem, de compleete Veranderingen gezien,

en uit de vertoonde (lukken 9 hoe hy dezelvea

Jcrygt , blykt het my genoegzaam , dat mea

dïel. xi. stuiu daal



304 Beichrtvihc van
V. daar op, zo veel inMenfchel^keZaaken plaats

^XlÏ"
U

^an ^e^^eD > vertrouwen mag.

Hoofd»
stuk, (107) Nimf- Kapel, die de Wieken getand ,

clrdui
Oranjekleurig , wit en zwart bont beeft,

Diilcivink. dé agterjlen wederzyds met vier Oogjes.

In fchoonheid van Tekening en Kleuren munt

deeze uk onder de inlandfche Kapellen; zodat

Petiver dezelve, metregt, de fierlyke bonte,

vlugge K?>pel , Belladonna genaamd , rnogt ty.

telen. Die naam, immers, werdt haar eertyds

gegeven , en derhalve noemt Geoffkoy
haar, ook nog, Belle-Dame » dat is Schoons

Vrouw : hoewel wy ze thans gemeenlyk de

Diftelvinkj ïn'tLatyn Carduélis, heeteu; 't zy

om dat de Rups zig meefl: op de Diftelen ont>

houdt; 't zy om dat de Kleur eenigermaate

Daar die der Distelvinken of Putters zweemt.

Op allerley foort van Diftelen en Doornen

»

zelfs op de Gezegende Diftel, wordt de Rups

gevonden: ja op deKliiïebladen treft men de»

zelve ook fomtyds aan. Hier in komen zy over^

een met de meefte gedoomde Rupfen , die op

Bran*

(107) Pjtpilio Nymphalis Alis dentatis fulvis, albo nigro»

epe variegatis $ poftkis utrinque Ocellis quatuor. Syfi Nat.

X. Beiladona. Faun. Suec. 778, Mouïï. Inf. 169. T. ior.

f. 1,2. ALB. Inf. T. 56. PliT. Muf\ 35. N. 326 ME*.

RIAN. Ear. III. T. 15. RAJ. Inf. 122. N. Ij. Rï.

AÜM. Inf. I. T. 26. f. II, II, 60ED. Inf til. T. A.

W I l k Pap. $6. T. 1 a 3. List Goed. f. s . *. R o e $4

Inf. I. Pap. u T, io. B JL A N *. Tt |. f. A-C,
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Brandenetelen en dcrgelyke Kruiden , welke V.

eenigermaate (lekei ig zyn, haar Aas zoeken.
A
^|

SU

Men kan zig over de voorzorg der Natuur, Hoofd-

in deeze Rupfen dus tegen belchadiging te wa- sTuk.

penen, niec genoeg verwonderen. De Gele-
D ûlvmĥ

dingen vertoonen zig zeer duidelyk inde Rups

van de Dificlvir.k» Kapel, die zildcn over de

anderhalf Duim lang wordt* Zy is zware en

geel van Kleur , met Afchgraauwe Ringetjes

daar tuflehen , waar op de Doornen (laan , die

getakt en taamelyk iang zyn. In fommige Rup-

fen van deeze Soort, evenwel, heefc het zware

zodanig de overhand, dat zig jn hetzelve piaar

fmalfë geele Streepjes, övetlangs hetLyf , ver-

toonen. De Kop en Pooten , welke deeze Rups

zestien heeft, zyn bruin of graauw.

Niet minder verfchil van Kleur heeft plaats De PoP«

in derzelver Poppen , waar van eenigen wel

beider bruin zyn , met graauwagcige Stree»

pen en Gouden Stippen verfierd, maar anderen

volkomen Goudgeel , ja even als of zy met gefla-

gen Goud overtoogen en gebruineerd waren.Men
vindt 'er ook die ten deele zodanig > ten deele

bruin zyn. Baargeftalte is , meer of min, naar

die van de Aurelia of Gouden Vlinder , hier

vcor op Plaat LXXXV. Fig. 1, afgebeeld,

gelykende, en zy komen daar in met die der

Gras Kapellen overeen , dat merze aan het

Staart-end hangende vindt, even als die der an-

dere gedoomde Rupfen.

Wat de Kapel aangaat : deeze heeft de Wie-

K Deel. XI, Stuk-, V ken



306 B n c h at n » o van

V. ken een weinig hoekig en getand. Op derzd*

^
XLI

L
ver zwarte Grondkleur , van boven

, zyn aan

Hoofd- den buitenkant, of naarjde tip toe, eenige wit.

stuk» tC} en aan den binnenkant Oranjekleurige Vlak-

Di/teivink.
jceü ^ jQ de voorfte , en op de agterfte Wieken

vaale Vlakken met blaauwe Stippen aan 't end*

Het Lyf en de Groadfteun der Wieken is van

boven vuil geel. Die zelfde Kleur heerfcht op

de Wieken, aan den onderkant ; doch de ag-

terflen zyn aldaar Netswyze geaderd en fierlyk

geoogd; de voorden keurlyk gemarmerd mee

wit, zwart, Roozekleur en Kerfenrood : zo

dat de onderkant in fraayheid uitmunt by de

bovenfte.

Volgens Reaümur behooren deeze Kapel-

len tot de Tweede Kleide , om dat zy rnaar vier

Pooten hebben , maakende de twee voorden

als een foort van Borfteltjes of Staartjes, die

t ziebiadz. by den Kop voor uitdeeken f. Volgens Roë-

s e l, die de Dag-Kapellen alleenlyk in vier. en

zespootige onderfcheidc , komen zy met de

Gras.Kapellen in een zelfde Klaffe. Geoffrov
maakt van de vierpootigen zyn eerde Familie,

waar van de eerde Afdeeling de Dag-Kapel*

len bevat, die van Gedoomde Rupfen komen*

en de Wieken hoekig hebben; de tweede de

zodanigen met ronde Wieken , en de derde die

van ongedoornde Rupfen afkomftig zyn , met

de Voorpooten kort; gelyk de Gras "Kapellen*

De Konings-Mantel, het Paauw-Oog, de Au-

relia's, Nommer-Kapel en Diftelvink, behoo-

ren
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ten rot zyn cerfle; de Parlemoer- Kapellen en V.

Bontemantelcjes toe zyne tjveedè Afdeelicg.
A
^\

Èt *

LiNNiEüs merkt aan, dat de Verdeeling der Hoopd*

Kapellen in vier- en iéspoó^ige niet gemakke.

lyk plaats kan hebben omtrent degenen, die

men in Laadjes befchouwt ,én inzonderheid uic-

heetiifche, aan welken dik wils de Pooten ge.

heel of ten deele ©ncbreeken. Ook is het klaar,

dat die van zyn laatfte Afdeeling,de Gras Ka-

pellen naamelyk, als een middelrang, tufleheü

de vier en zespootigen , uitmaaken.

De Diftel Kapel onthoudt zig niet alleen in

ons Wereldsdeel, maar mooglyk overal waar

Diitelen en Doornen of dergelyke Kruiden zyd.

Men vindt de gewoone aan de Kaap , in Afrika*

en ik heb Nieuw Jorkse gezien , welkef ge»

daante veel overeenkomt met de Europifchea

heeft. Daar te Lande is nog een Soort die wat

meer van de onze verfchilt ; doordien zy $ van

onderen, groote Oogen heeft.

(io3) Nimf Kapel, die de Wieken gekarteld
, cvffti

van boven en van onderen zwart heelt ,

de agterjlen op 't midden Oranjekleur ,

met zeven Oogjes.

Deeze Indifche , die zig , zo wel als de vol-

gende, in 't Kabinet der Koningin van Sweeden

bevöndt , heeft op de voorfte Wieken een wit-

ten

(t:>8) Papillo Nymphatis Alis crenatls nïgvïs concoÏGribus i

pofticis Disco fuMs Ocellis feptem. M. L» U< Syjtt Nai< J£*

X.Deel. XL Stuk, ¥



308 Beschuyving van

V. ten Band, uit zeven Vlakken beflaaode; op de
Afdeel

agter ften zeven ovaale Vlakken , die zwart zyn

Hoofd- niet een witten Oogappel , binnen den ageerden

STÜK
- rand.

ctx. (109) Nimf-Kapel, die de Wieken gekarteld

beeft, de voorfien bminagtig met eengee-

len Band , de agterjlen van boven met zes

Oogjes.

Van deeze zyn de Oogjes , binnen den agter*

ften rand 5 aan elkander gefchakeld.

cx. Oio) Nimf- Kapel, die de Wieken eenigermaa-

Duitfche *e getana en van onderen graauw heeft ,

Wccrfchya, met een wfafen afgebroken Band aan beide

zy:kn ; de agterjlen van boven met één

Oogje.

Aan deeze, die wy de Duitfche Weerfchyn

[, noemen, geeft men, in 'c Latyn, den naam

van Regenboog -Kapel ,
wegens de verandering

van haare Kleur , die tot verwondering ft rekt

voor den aanfehouwer; hoe wel men thans on-

derdek , da: de oorzaak daar van geheel na-

tuurlyk en gemakkelyk te begrypen is. Be-

hal-

(109) Paplllo Nymphalh aHs crenatls ; Primoubus fusces-

centibus Fascia fla/i ,
pofticis fupra Oceliis fcx. M. L. ü.

Syft* Nat. X.

(110) Papilh Nympbalis AHs fubdentttïs fubtus galeis ; Fas«

cia utrinque alba interrupta ; Pofticis fupra uniocellatis. Syjlm

Nat. X. Papilio Iris RICHTER. Muf. 335. ROES. /«/ j %

T. 4i# RAJ. Inf. N. a. WjJLIC. Pap. 6$, L I a 2»
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halve de brcede witte Banden , die dc Wieken V.

wederzyds üoorloopen, de Oranjekleurige Oo. XLl*
gen van binnen met zwart en veelerlty andere Hóófd-

tekening, zoaan den onder- als aan den boven-
s

kant, heeft deeze Kapel dit byzondeis , dat de weer/ebyn.

bovenfte Oppervlakte derWieken zig geheel

anders vertoont , naar dar men die tegen 't Licht

befchouwt, ja fomryds de eene Wiek donker

graauw; de andere van het fchoontte Hemels-

blaauw. Indien men ziq binnenshuis met de

Rug naar hetVenfter keert, en houdt de Kapel,

fchuins, met den Kop naar zig toe, dan ver-

toont zy z ;

g gehéél blaauw ; doch, de Kapel

andersom houdende, geheel bruin , en dit heeft

ook plaats, als men zig omdraait naar het Licht;

Wanneer allcenlyk de Klgpren veel levendi-er

zyn (*). Regt nedtrwaards, en niet fchuins,

daaropkykende, is de Kleur Purpuagt;g of Vio-

let, en, de Kapel van de zyde befchouwende,

de eene Wiek blaauw , de andere bruin. Men
heeft ertdekt, dat de Pluimpfjes of Schubbetjes

der Wieken ten deele blaauw, ten deele graauw

zyn, en beurtlings op r>ën zodanig tegen el-

kander op geplaatft , dat in de eene houding

en ftand zig alleenlyk de blasuwe, in de ande-

re

(*) Leder muller zegt
,

dat, door zig naar het

Venfter om te uraaijen
,

terwyl ïfien de Kapel mer den Kop

naar zig toe blyft honden , het blaauw in bruin verandert

:

doch 't is blykbaar, dat zulks tegen zyn eigen verklaaring

van dit Verfchynzel ftryden zou. Zie Amuf. Mkrosnp. p.

319. f. XLtX.

I. DEEL. XI. STUK, V 9
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V. re allëcnlyk de graauwe, vcrtoonen kunnen}

^
n

,

EL# maakende , wanneer menze regt van boven,

In fominigen van dceze Kapellen , egtcr , i$

het Hemelsblaauw overvloediger en het bruin

graauw of bleeker; in fommigen ontbreekt hec

Hemelsblaauw t'eenemaal; hoedacigen Roe-
sel gehad heeft; dcch die zyn, zo hy aan*

merkt, by uuftek zeldzaam cn verdienen den

naam van Papilion Changeant of Schillerwgd ,

noch ook dien van Weerfchyn-Kapel , niet.

Het Blaauw , dat zy hebben , is in eenigeo

faarfchagtig en donker, doch in anderen zo

hoog en fchoon , dat geen Ultramaryn dienen

kan , om 't zelve af te maaien. In de overige

tekening der Wieken heeft ook een aanmerke-

]yk verfchil plaats.

Wegens de kortheid der voorfte Pooten fchynt

deeze veeleer te behooren tot de Gras-Kapel-

ïen , dan tot die van Gedoomde Rupfen ko-

men, en Gso ffkoy betrektze tot de Derde

Afdeeling van zyn Tweede Familie der Dag-

Kapellen , welke de Zespootigen bevat, eq

dus zou deeze de Eerfte zyn van de Argus- Ka«

pellen. Hy geeft'er den naam aan van le Mars f

doch maar één daar van was in een Tuin te Pa-

rys gevangen en hem niet dan befchadigd toe-

gefchikt. InKarnioliej, zegt Doktor Scopoli,
komen deeze Weerfchyn-Kapellen , by Zomer,

4&wft$ voor. De I^eer Fohsjcaol heeftze

Hoofd- beiden te gelyk ziet

,

* rüïC
' Purper-gloed.

doorhaare mengeling een

ook
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ook in Engeland en elders waargenomen. Men V.

meent dat de Rups zig , in Duitfchland
, op de

A
^
^j*

Lm

Eiken onthoude, Hoofd.
stuk.

ONGE- OOGDE NIMF-
KAPELLEN.

(111) Nimf-Kapel, die de Wukin getand en cxt.
Popuit.

bruin , met witte Banden en Vlakken 9 Nimweeg-

van onderen op den geelen grond wit ge»
lchc Kapelj

bandeerd en met blaauwagtige Plekken

r beeft.

Deeze fchoone Kapel voert den naam van de
*

Nimweegfche, om dat zy in onze Provinciën,

zo het fcbynt, tot nog toé nergens, dan om-

ftreeks Nymegen , is gevonden. Die foort vaa

Popelieren , evenwel , de Ratelaar genaamd
,

welke in de Noordelyke deelen van Europa

gemeener is dan de witte of Abeel- en zwarte

Popeliere Boomen, groeit cok in het Haagfché

Bofch , en elders in de Nederlanden. Op de-

zelve onthoudt zig en aafl: de Rups in Sweeden

,

volgens de Waarneeniing van den Heer Clerx ,

doch zeldzaam , en Roes el heeft 'er., ia

Duitfchland, ook maar eenigen gevangen , zon-

der de Verandering te kunnen ontdekken.

De

(111) Papilio Nymphalis Alis dentatns fuscls, albo fasciatifi

maculatisque ; fubtus luteis, albo fasciatis; maculis coerules-

centibus. Raj. /*ƒ. 127. N. 3. Uddm. Dijf. 54. f. ï?.
1

CLERCK, Aïï. Stockh. 1753. p. ^78. T f% RQU J%/1

III T. 53* f. 1, 2.

I. PEEL,XI. STUS. V 4
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V. De laatfigemelde Authcur is , buiten twyfel,

XlT**
Ce voorbaariS geweeft met onbefchroomdelyk

Hoofd, vaft te (tellen , dat alle Kapellen , die maar vier

stuk- Pooten gebruiken om te loopen , van Gedoorn»

Ka^hi
de Rupfeu voortkomen (?), VVy hebben reeds

Jn
*Iaz 273

• gezien f, hoe 'er een geheele Bende van Gras-

je Kups. Kapellen is , welke de voorfte Pooten kort

,

zonder K'aauwrjes en dus maar als Handen

hebben, om iets aan te vatten; wier Rupfen

kaal en ongedoornd zyn. Toe deeze Bende zou

de Nimwecgfche Kapel moeten t' huis gebragt

worden , en
,
volgens de Waarneeming van ge.

dsgten Sweed 3 heeft de Rups wel eecige Knob-

beltjes , doch men kan^e niet Gedoomd noe •

men ; hoewei de Pop zig aan de Bladen op-

hangt
3
met de Staart om hoog , even als die

der Aurelia's of Gouden Vlinders, het Paamv-

Ocg, en ook die van veele Gras-Kapellen.

De ?op, De Kleur van de Rups is licht graauw, mee

de Voorpooten en Kop bruinagtig, de Agter-

pooten groen. Zy hadc zig reeds, tot de Veran-

dering, aan een Blad opgehangen , het welk

zig aan de kanten omkromde, tot befchutting,

zo het fcheen , vaa de Pop , die zo week en Ge-

leyag*

(*) InJeü.Belufl. XII. TH Ei L JL. pag. 204, Alwaar ROE-

sel zegt. Gelykerwys , nu , dergelyke Kapellen ia haare

Rupfen geftalte, met Doornagtige norftels , of Stekels met

fpitfe Zy takken , bezet zyn ; zo moeten ook de genen , die

ik nu gaa befchryven [re weeten deeze Nimweegfche , het

bruin cn geele Zaadoog , eaz.J ;van zulke Doorn-Rupfeji

vooxtkoaiea,
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leyagtig is van zelfstandigheid , dat het af- V.

drukzcl daar in blyft (laan van de Adertjes van ^xLl"
het Blad , waar ?y tegen aan hangt , en , lang bly. Hoofd.

vendc leg- en, komt 'er niet dan eeog^fe^

]yke of zelfs in *t geheel gcene Kapel uit sooxu Ka?el*

De Kleur van de Pop is bleek bruin met zwar-

te Knobbeltjes, en de Kapel kwam den agtcien»

den ÏDag te voorfchyn.

Hec is de grootfte der Europifche Dag -Ka-

pellen, die tot neg toe bekend zyn , als beÜaan-

de omtrent vier Duim in breedte en anderhalf

Duim in langte. Van boven is de Grondkleur

graauw, met een Band van wiite Vlakken en

een zwanen zoom, opgefierd met half-Maant-

jes , waar van de buitenden blaauwagtig , de

binnenften Oranjekleurig zyn. De Grondkleur

van onderen is meeft Oranje , met witte Vlak-

ken , doch blaauvv en zwart gezoomd , en , zo

wel als van boven , met blaauwagtige Adertjes

doorreegen : dechnaar het Lyf toe bleek blaauw.

Deeze mengeling zet de Kapel een ongemeenc

deftigheid en fieraad by : maar men vindeze niet

allen even fchoon. Die, welke in Fig. 25 en

26, op de twaalfde Tafel in 't Vierde Deel van

S eb a is afgebeeld, fchynt my in tekening mer-

kelyk te verichillen.

|' Ik weet niet, waar ik beter, dan alhier, zal Koningmne

plaats geeven aan de befchryving van die on.j£
b5*ard'

gemeen fkrlyke Chicecfche
;
welke my tot het^f**^

maaken van de Afbeelding PL. LXXX1X. Fig.

4, geleend is door den HeerAwTHONY van

1. Deel. XI. Stuk, V 5
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V. Renselaar j die dezelve in zyne Verzame*

A
XlT*

U
lïng bezit. De wonderbaare fchoonheid der

Hoofd- Tekening van onderen doet my 'er, In verge.

stok. lyfciog me c de volgende , den naam aan geeven

van Koninginne Tabbaard. Een zeer puntig

getande zoom , van zwart en wit , gelyfc dat

men ziczac of a la grecque noemt, maakt den

buitenften omtrek der vier Vleugelen uit. Daar

binnen , en evenwydig aan denzelven , loopt een

Band van langwerpige Oogjes en dubbelde Stip-

pen , ook zwart en wit , aan wederzyden van

welken de Grond geel is. Een andere Band

,

daar binnen , met eenige zwarte Stippen en

Streepjes gezoomd , is zeer bleek geel , en be.

fluit een ruimte, ter wederzyden van het *Lyf,

die zeer zagt met rood gekleurd is. Hier door

loopen nog bleek geele Banden , met zwarte

Streepen, die de aartigheid der onderfte Op-

pervlakte voltooijen. De bovenfte praalt mec

een heerlyke Oranjekleur in 't midden , die

meer dan dé helft beflaat , met groote zwarte

Stippen naar agteren , op de onderfte Wieken

,

synde het overige zwartagtig of donker graauw

,

met een witte tekening, en aldaar is de Kapel,

op dergelyke manier als van onderen , langs

den geheelen omtrek gezoomd.

exil. (112) Nimf. Kapel, die de Wieken hoekig

Konlngs* « zwart beeft, met een witten rand.

Mantel. jj^

(iiij Ptpilio Nyrapbalis Aüs angulatis nlgiis limbe albido.
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Uit deezc Kenmerken zou men ciet ligt de v#

fchoonheid opmaaken van deeze Kapel en nog A
^j

KC*

minder uit den bynaam van Morio > of Moor, Hoo'pd-

die 'er te vooren aan gegeven was. Doktor stuk,

S co po li merkt met reden aan, dat zy, vanj^^*"

verre befchouwd zynde
, zig wel geheel zwart

vertoont , doch niet van naby , wanneer de

Kleur is als die van Kruidnagelen , maar wat

donkeren In 't Voorjaar herom vliegende, zege

hy, heeft zy altoos een witten rand, doch op

andere tyden dikwils Ifabelle-Kleur , en bewaard

zynde wordt de rand fomtyds wit, die te voo-

ren zodanig niet was ook is dezelve dikwils

met bruine Vlakjes geftippeid (*) In de my-

nen , die reeds eenige Jaaren oud zyn , vertoo-

nen de Wieken zig Fluweelagtig KofFykleur,

met een zwarten Band, die blaauw gevlakt is,

daar om heen , en aan den omtrek een bree-

den geelagtigen zoom, met bruine Stipjes ge-

fprenkeld: waar uit blykt,dat men de bovenfte

Oppervlakte eenigermaate by die van een Ko-

nings Mantel of Tabbaard, die weleer Purper

plagt te zyn rnet Hermelyn geboord , kan ver-

gelyken. Het is opmerkelyk dat de Schubbet-

jes of Pluimpjes, op de Wieken van de Kapel,

Karmynrood , blaauw, paarfch of violet en

geel

Syfi, Nat. X. Morio. Faun Suec, 772. JONST. hif. T. 9*

&. 11. WlLK pap. 58. T, 2. a. 10. KA]* Inf. ijj. ï|£»

Roes, lnf. 1. p. 1. T. 1. Dr, 6ee&, ƒ»/ 3, T. 21, f9

Z • 9.

(*) Entcmcl. CarrJol. p« 242*

1, Dexl, XI. Stuk*
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V# geel zyn , wanneer menze met hec Mikroskoop

Af^bel,
befchouwc. De onderfte Oppervlakte der Wie-

Hoüfd' ken is zwartagtig graauw en wie gerand, zon-
stük. ^er eenjge fierlykheid.

mmIl De Rups van de Konings Mantel is van ge-
De Kups. WOOüe fi^uui* , met zeftien Pooten , hebbende

het Lyf zwart , met een menigte van witte

Stipjes en korte gryze Haairtjts, die als rin-

getjes overdwars maaken, Het gene haar by-

zocder doet uitmunten , zyn agt groote donker

Oranjekleurige of roffe Vlakken , op de agt

middelde Ringen van het Lyf, die in een ge-

heel zwarte Band ftaan, welke over de Rug

langs heen loopt. Op ieder Ring, behalve den

voorften, ftaan zeven lange zwarte Doornen,

die in deeze Rups geen zytakken hebben ,

zynde alkenlyk met eene Haairigheid bezet.

Zy hebben de Vleezige Pooten ook geefagtig

rocd , en van onderen gewapend met een

bykans vollen cirkel of kring van Haakjes. Ia

de Poppen ftraalt die hoekige en puntige ge-

daante , welke aan de Poppen der Aurelia's en

anderen zulk een zeldzaame figuur geeft , da:

het bovenfte byna naar den Kop van een Kat*

Uil gelykt ,
byzonder door: te meer, dewyl

zy zeer fterk geneufd en gehoornd zyn.

De Heer de Geer zegt, dat het de groot*

fte Gedoomde Rupfen zyn in Sweeden ; hebben-

de de langte van over de twintig Lynen of één

cn twee derde Duims , en een taamelyke dikte.

In 't laaft van Juuy ziet men aldaar, dikwils,

de
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de Wjlgehocmen krielen van zodanige Rupfen', V.

die 'er in gezelligheid leeven 5 en zeer vraatig
A
j^^

zyn (*). Roesel vondt 'er in Duitfchland, Hoofd.

fomtyds, wel vyfeig by elkander, op allerJey
STÜ!S#

foort van Wilgen, en de Eytjes worden ook , M™tt£

by troppen ,
op de Blaaden gelegd. Dewyl die

Boomen , in onze Provinciën , zo gemeen zyn ,

zou men zig, mee regt , kunnen verwonderen*

hoe het bykomt,dat men de Kapellen zo zeld-

zaam vindt : want de vernieling der Poppen

door de Boor-Wefpen zyn zy alom onderhevig,

Mooglyk is 'er iets in onze Landsgefteldheid

dat haar niet behaagt. Wilkes getuigt, dat

de Konings Mantel ,diehytóe Willow Butterfly ,

dat is de Wilgen- Kapel noemt , zeer zeldzaam

is , in Engeland. LiNNiEUs geeft haar , ia

Sweeden, de Berkeboomen tot haar voornaam*

fte woonplaats (f). De Heer Kalm heeftze

ook in Noord-Amerika gevonden.

Indien de naam van Bonte Mantels of Man- Javaanfche

teltjes niet aan geheel andere Kapellen gegeven lxxxix.

werde, gelyk wy vervolgens zien zullen; zou
Fi& 5%

ik die fchoone en zeMzaame , welke den Heer

1'Adm iraal van Batavia is toegezonden, met

regt Bonte Mantel kunnen tytelen ; doch ik

geef

(*) On voit fouvent les Saules & les Oziers tout templis

de grandes Chenilles, &cc. Je vis des Oziers peuples de ces

Chenilles, qni n'ayoient prefque plus de feuilles de refte ; car

clles mangent bemcoup : elles y étoient par centaines. p. 30;.

Ct) H iblt at in Üemta frecjuentiilirtius. Larva foliis Betuig

fiCtim. Faun. Suec. Ed. JU p 17<&'

I. Deel XI. Stuk»
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V. geef 'er thans den naam aao van Javaanfcbe
A
xu

h Konin§s " Mantel - ZY is
'

m 5 > °p pl.

Hoofd. LXXXIX, naar 't leven afgebeeld, gelyk zy

zig op de bovenzyde vertoont. De voörfte

Wieken zyn, teu grootften deele, zwartagtig

of donker graauvv , met wkte Vlakken 5 en ee-

nig Hemelfchblaauw aan de kant ; naar 't Lyf

toe rofagdg geel geplekt : de agterfte aan den

omtrek graauw , in 't midden witte Plekken

hebbende 5 die agterwaards geel worden, met

witte Stippen , waar mede de geheele omtrek

op een twee- of drie-dubbele ry
, gezoomd is.

De tekening, die van onderen doorblinkt, is

in 'c algemeen , zo wel a!s de Grondkleur f

veel bleeker % doch ongelyk fterker aan den

rand ; alwaar een dubbele ry van witte half*

Maantjes den geheelen omtrek fierlyk doet uit-

munten,

cxm. Cn 3) Nimf- Kapel 9 die de Wieken hoekig en

Oroot^Auo Vuarkleurig heeft , met zwarte Vlakken*

de voorflen, van boven, met vier zwarte

Stippen»
-\

De Latynfche bynaam ,
Polycbloros 9 is ont-

v
leend

Papitio Nymphalis Alls arigulatJs -fulvis nigro maéa-

htlsy pnmoribus fupra pun&is quatuor nigris. Faun. Stuc, 773»

ALDR. Inf.l+6è f. 7« Merian Eurt II. T* z, GOED. Jnfm

tl T. 77. alb, lx/* T. 55» List. Goed. V. f. u
1 M 1 s C H Inf. 6. t, 3, ?ET. J/*/ 34. n. 3 r $ . REAujf,

I. T. ik* f. 2. RAj. /r/I Hg, n. 2d ROEs, U
pap, U t. 1, WlLK* pap, $é* Te 3. a $ %

xeiia.
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leend van Aldrovandüs , die zekerlyk, V.

evenwel , daar mede een andere Kapel , en
A
XLI**

mooglyk de Nimweegfche bedoeld heeft; alzo Hoofd-

die veel wit heeft, dat in deeze geheel ont- STÜïC*

breekt , en de Veelkleurigheid daar in ongelyk f^T
A"*

meer doorftraalr. De roodagtig geele Grond-

I

kleur der Wieken , aan de bovenkant, doet *er,

op fommigcplaatfen der Nederlanden , den naam

van Gouden Vlinder aan geeven. By de Liefheb*

bers is deeze Kapel onder den naam van de

Groote Aurelia bekend , die men wil dat van

de Popjes der Kleine^ welke fomtyds geheel

verguld zyn , zou afkomen. Aurelia is de alge^

meene Latynfche naam der Poppen *. De En** zit^Mu

gelfchen noemen deeze de Groote Schildpad-* 7*

Schulp Kapel , wegens de zwarte Vlakken die

de Wieken , op de roodagtig geele Grondkfcur,

verderen , en de Franfchcn la Grande Tortue 9

dat is , de groote Schildpad*

De Rups, die, iu volwaflenheid , de langte De Rups*

van ongevaar anderhalf Duim heeft, is zwart

van Grondkleur, met geele Streepen en rondom

bezet met geeie getakte Doornen, die gröot

en zigtbaar zyn. Zy onthoudt zig op de Ypen-

en Kerfe- , ja fomtyds ook op de Peeren- en

Wügeboomen: zoo dat zy zeer onverfchillig

fchynt te zyn van fmaak. De jonge Rupsjes

leeven eerft , eenigen tyd , in gezelligheid

;

doch verfpreiden zig , naderhand , over den

geheelen Boom. Haar Verandering in een hoe-

kige hangende Pop , die in Fig. u op Plaal



320 B-E8CHR7VINC VAN

V* LXXXV afgebeeld is ,gefchiedt als vooren is

^F

XH
L kefchreeven *• Kleur van deeze Poppen is

Hoofd- geelagtig vaal. Sommigen munten uit door zes

stuk. Zilverkleurige Stippen , op twee ry Sn , onder'
Graote Au-
relia, het Mom-Aangezigc, zy vertoonen , ge*

71, enz. piaatfl : anderen hebjbcta aldaar vier Stippen als

van Goud , en eenige weinigen in 't geheel niets,

dan eenige donkere Stippe ).

De Kapel is Vuurkleurig '*) op de bovenkant

der Wieken , die aan den voorilen rand geel

,

en in den overigen omirek zwart gezoomd zyn

,

met bknuwe Vlakken , welke zig meed op de

agterfte Wieken vertoonen. De voorften zyn

met eenige zwarte Vlakken getekend. De on-

derkant van de Kapel is graauw bruin , naar

den omtrek toe geelagtig , en aldaar met een

blaauwe Streep gezoomd : hec Lyf öok van

onderen graauw, van boven geelhaairig.

De Poppen van de groote Aurelia ofGouden

Vlinder vindt men doorgaans hangen aan de

Schuttingen en Muuren der Tuinen , of ook aan

de

(*} Doktor Scopoli noemt die Kleur Sc^ors3gt"g (Cor-

tkinus) , als naar de Kleur van de Kina , gemeenlyk Cortex

genaamd, gelykende; doch ik heb die Bift nooit van zulk

een hooge Kleur gezien , als dezelve doorgaans is in deeze

Kapellen, komende dikwits naby aan een geel SafFraanag-

tige of Oranjekleur ; gelyk Roesrl ook dezelve Oranje»

geel noemt, maar erkent, dat zy in fbmmigen donkerer, ia

andere helderer is. By LinNjEUS wordt de Kleur der Au-

relia's en die der Paauw-Oogen, beiden, met het woord fulvus

aangeweezen : doch zy verfchillen grootelyks van elkander

,

sU iede;een bekend is. Zie bladz* 2$o,
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de takken van Boomen, rorianig, dat zy ecni-

gcrmaate voor den Kepen befcbuc zyn. Dcrzel-

vcr aartigheï J niet zo zeer, als de verwagting

om 'er een fchoone Kapel 'uit voor: ce teelen,

doet de Liefhebbers déeze Poppen dikwils me-

de neemen; maar zy vinden zig dikwifs in hun-

ne verwagtinge te leur gefield ^
aangezien 'er

niet uitkomt dan kleine Vliegje?. De Veran-

dering gaat in deeze Soort vry fchielyk toe,

gclyk in de meefte Dag-Kapei!en. In veertien

Dagen lyds , na dat de Rups een Pop geworden

is, komt, zoo dezelve niet met Eytjes vaa

Boor- Wespen is bezet geweeft , de Kapel tö

voorfchyn.

(114) Nimf-Kapel, die de Wieken hoekig eh

Vuurklewig heeft, met zwarte Vlakken*

de voorflen van boven met drie zw arte

Stippen*

Zo weinig verfehil is "er in de Kleur van d£

Croote en Kleine Aurelia , dat de Kenmer-

ken, welke Linnjeus opgeeft, alleen het

onderfcheid hebben van vier of drie zwarts

Stip*

Ci 14) Pap'lh Nympèsiïs Alïs angularis fnlvls Jiïgro-miH»

eulatis, prime fi^us^ fupra puncKs tribus nigris. Fa*n t Suee0

774. MOUFF. Inf. lol, f. S)6. liRADL. Nat. T. %y. f.

Goed. infAi T aï» Meriam. Eur, \. T, 44. Lïst. Goto.

3* f. %. Ai-b. ièf T. 4, 51. Blank. /«ƒ. 19. T. 1. f L.-Q*

-Swamm, BlbL T. 3?, f. II. Raj. II?. N. 1. Reaïjm.

ƒ«ƒ. I. T. 2*. f. e», 7. Robf.rt. T. 5- Koss. Ir./, U
tm. 1. T. 4. HOIIN. *. f* 1(5. WllK, P^p. T. ij

ij. %
DJ.fi!.. JT. STUK. X

XLI.
HOOFD-
STUK»

Groot*

Auriiié*

ctrVé

Aurelia



%lz Bescmry.vijng van

XLI.
Hoofd*
STUg.

Kkine
Aurelia*

V. Stipnen, gelyk zyo Ed, de rondagtige zwarte
A
Yt!r* Vlakjes gelieft te noemen, op de voorfte Wieken.

Allergemakkelykit is deeze Soort , van de voor-

gaande , te onderfcheïden door de kleinte;

hoewel zy nog de breedte van twee Duimen

heeft: want de grootte der Oppervlakten, van

de Kleine en Groote, ftaat tot efkftüèdr om-

trent als twee toe drie. Haar Kleur komt,

bovendien, een weinig nader aan Oranje, en

xy heefc, op de voerde Wieken, naby de

tip, een witte Vlak, die men niet in de voor-

gaande vindt. Van boven , by het Lyf , zyri

de ageerde Wieken bruiner, en van onderen

verfchik de tekening van het Graauw eeniger.

Biaate : doch de Zoom is nagenoeg eveneens.

De Rups verfehilt minder door de Kleur

,

dan door haar Woonplaats, van die der Groo-

te Gouden Vlinder. Zy heeft , overlangs

,

«beurt om beurt, een donkergroene Streep met

bruine Stippeltjes, en een bruine Streep met

groene Stippeltjes : onthoudende zig menigvul-

dig op de groote Brandcoerelen ; ?o dat deeze

Kapellen , ia ons Land , mooglyk wel de ga.

meenden zyn. Zy vliegen overal op aüerley

Bloemen , en niettemin leggen zy de Eyrjes

wederom op dat veragtelyke Kruid , alwaar de

Rupfen, nog jong zynde, ook eecigen tyd in

gezelligheid leevem De Poppen zyn, gemeen-

lyk, in
9

c geheel of ten deele verguld, als ge-

zegd is, en de Kapel wordt, van de Engel-

fchenen Franfchen , de kleine Schildpadklcurige
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getyteld. Se pp heeft 'er een zeer oaaukcuri- V.

ge Afbeelding ea befchryving van aan 't licht
Ar
^[

U

gegeven. Hoofd-
STUK.

1 1 r j) Nimf-Kapel > die de Wit\e:% gehakkeld en cxv.

Vuurkkurig rood beeft , met zwarte Vlak- cei^Sé
ken ; de agterjlen, van onderen 9 met een

AiuC^

<wiUe C getekend.

De gehakkelde Vlerken onderfcheiden de^zë

Aurelia mini zo veel van de anderen , ais de

Jaatfrgeu^lde tekening, die van fommigen een

Gamma of GriekfcheG genoemd wordt, doch

genoegzaam gelykt naar een Duitfche C. De*

zelve munt, door haare witheid, üerlyk uit op

hetGraauwe van den onderkant. In'tFranich

wordt, deswegen, deeze Kapel Gamma of Üa-

bert le Diable; in 't Engelfch the Comma But-

terfly, gebeeten : aangezien het zig fomcyds

als een Comma vertoont. De bovenkmt der

Wieken is nagenoeg als in de kleine Aurelia,

doch niet meer Stippen en wkagtig bruine ia

plaats van zwarte Zoomen*, in welken het

Eïaau^v geheel ontbreekt. Bovendien is zyook

wat kleiner.

f115) P&pUi» NympbaUs Al!* angulatis fulvk nigro^ma-

-culatis/ pofticis, üibms, C albo netatij. Faun, Suec, 77^
Mourï. In/. 103. t 2. PlllsCH. /^/IV.T.4. ALDS. Inf, T„

2tf K 3 , 4* RSAUM. Inf. I. T. 27. f. 9, 10. PvAJ. InJm

1 » s. N. 3. de Geer. /»ƒ. I. T. 2». f. 9, 10. pvob.

T. 23. B.OES. I. P*p. 1. T. 5. MEJUAN. £*r, 1. T. I^i

£ I5Q. VlLK. Pap. J7 , T, } a <, ALB, Inf% T5 f. f, ^
I. Desjl XI. Stue. X 2
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V. De Rups is , wegens de zonderlinge fchik.

^XU
&L

* k5nS haarer K'euren
* van Reaüm ö r getyteld

Hoofd- te Bedaude ; als of haar Klecding eenigermaate

stuk. naar die Van een gemantelde Roedraager of
pc Rups» pedel geleek. Zy heeft de Rug aan 't voor-

end geel, aan 't agter-end wit, en den Buik

Kaneelkleurig t zo dat zy grootelyks verfchilt

van de Maskers der andere Aurelia's ; doch is ins.

gclyks bezet met een menigte van gecakte Door-

nen. De Kleur van de Pop is paarfch of Pur-

peragdg Violet , met vergulde Stippen en

kromme Hoorntjes van boven* Ook is ce ge-

daante van een Menfchen Aangezigt in 't klein

,

welke de Rug aan 'tbovenend vertoont, in de-

zelve allerduiuelykft waar te neemen.

OpdeKruisbefieboomen en Hop, niet alleen;

maar ook op de Brandenetelen fomtyds, ko-

men dcezeRupfen voor, die ook welaan Ypen

of Olmen Bladen aazen^*); dcch zy zynzeld-

zaamer dan die der andere Aurelia's en leeven

niet in gezelligheid. Zy zyn van middelmaat

tige grootte, en haar Kopje gelykt
f eeniger-

maate, naar den Kop van een Kat.

cxvt, C1 1

6

) Nimf.Kapel , die de Wieken gehakkeld en

C Aureum. VüUT*
Chmeeiche.

(*) //^Bedaude: ellevitde feuilUscPOrnte , zcgtREAuMUK,

Tom. 1. 1. Part pag. 112. Volgens Alein zouzy, in Enge»

land, op de Hoppe leeven: en de Gier vondtze, in Swee-

den, op de Brandenetelen : maarRoESF.L zegt, dat zy meeft

^ewoen zyn , op de Kruisbezie-Boompje* zig te onthouden.

(116) Papiliê Jtfympkalis Alls angulan's fulvis nigro-macu-.

Jads; poflicii fubtut C aurc<* nowtii. Syjl*N*t.X*
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VüArkleurig heeft) met zwarte Vlakken, V.

Dce:e Chineefche gclykt zeer raar de voor-

gaande, maar is eens zoo groot, zegt Lin-

Uiaüs cd van onderen meer geel gewolkr.

De C of Comma is in dezelve kleiner. Wy
hebben hier ook een groocer Soort van gehak-

kelde Aurelia's , in welken de Gamma byna

geheel ontbreekr.

(i 17) Nimf. Kapel , die de Wieken bcekig

Deeze, die zig, zo wel als de volgende , in

*t Kabinet van de Koningin van Sweeden be-

voudt , onthoudt zig ondir de heete Lugt«

flreek.

(118) Nimf -Kapel , die de Wieken hoekig cxvm.

beeft, van boven bruin met witte Stip,
Amut '*

pen , een rooden Band en een zwarte ge»

golfde Streep.

Deeze Indifche gelykc dus veel naar de voU

(117) Papilii Nymp&afts Alis angulatxs fuscis, primoribus

Fascia fla?5, fubtus nigro andülatis. M. L, U. Syft. N$t. X.

( 118) Papilio Nympbalis Alis anguïatis, fupra fuscii ilbq

pun&atis, Fasciï rubri ; iinei nigra undati. M« JL % U, Syfo

h Dl*X,. XI. STUÏU X $

de a. ter[Un van ondmn mei een Gouden

C getekenl.

Afdeel»
XL1.

hoorn-
STUK

gen-
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V. gende Soort» zege Linwjkus. Ik heb een

Hoofd, veel overeenkomt heeft met de 'Nommcr*
STÜ!C

- Kapel.
CXrX.

(119) Nimf-Kapel , die de Wieken getand \ en

•P?* zW&ft met wit gevlakt beeft , iédh met

em paarfchsn Band} die inde voorfien è-

verdwars , d£ agterfien langs den'ag*

Urjïen rand loopt.

Aan de Kleur is deeze gemakkelyk kenbaar,

die haar van boven en onderen zeerverfierc, en

tot eene der fchoonften van de genen , welke

in Nederland gemeen zyn , maakt. Men geeft

'er, deswegen , in Engeland » den naam aan

van the Admirable % dac is Vcrwonderlyke , en

die hoogroode breede Streep of Band , fteekc

zodanig uit op het Koffykleurig zwart der Wie-

ken 5 dat menze, waarfchynlyk om die reden,

in Vrankryk 9 ie Vulccdn genoemd heeft* L i n-

SAüs gaf 'er, voorheen 3 den tytel aan van

AmmraliS) dat is Admiraal. Wy noemenze^

wegens zeker aarcig graveerfel, dac aan den

on-

fris?) Papilh N-jmphalls Aüs dentaris nigrU albo maculatis:

ïascia cömmiiHÏ purpurei, primorifras utrinque, pofdcis mar»

ginali, 'Syjt. Nat. X, Amnairalis. Faun. Suecm 777, Mouff,

Inf. 100. f. 3,4.. BLANK. Inf. T. 1*. f. l. A-D, ALDR.
;
Inf

240. f. 4;. MeriAN. Eur. 2, T. 91. joNï?. Inf T. 7. £ 7.

ALB. T. f. f. 4. RAJ. /«ƒ. 125. N. I. Reaum.

Inf I. T. 10. f. 8,9. Pet. Muf is* N. 327. DB Geur.

J?if I. T 22. f. 5. G9*d» L T« 26, Roes. I. Pap.

3. T. f. List. Goed. 10 » f. 4, WILS* Pap. 55, T. 3 a |«
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onderUrn der agtertte Wieken het Cyfergetal V,

78, vry duidelyk, op de ééce regc , en op de
A^EU

andere W iek omgekeerd vertoont %jifl 't alge. Hoovd-

meep de Nommer- Kapel. *TuiC*

Roes el WW *ai>g te vergeefs gezogc naar

dc Pvupfen, tot dac hy * einddyk, op aanleiding DeKups.

van
!

t Werk van Juffr. jM êrian, dezclven

vondt op de kleine ifrandenetelen. Sommigen

derzeiven zyn wel zwarij, doch anderen groen,

geel of bruinrood : hetwelk rniffchien eer venchil

van Sgxe -zou kim: ..en aanduiden, Reaomür,
ten minfle, heelt zig iveibeeld , dat uit de

geel^R upfen de jhiat&etjfe** uit de zwanen dc

YYyfies kwau.cn. Een ry van Zwavel- of Ci-

-troeogeelc fialfniaantjes , aan ieder zyde van

het Lighaam, onder de Lugtftippen, maakt

deeze Rupfcn kenbaar, en daar aan kan mecze

van de andere Gedoomde Rupfen der Brande.

netelen, die de Aurelia's uitleveren, ligt cn-

derfcheiden. Zy huisveften , bovendien , in

omgekrulde Bladeren , en zitten dus, byna al-

toos, voor % gezigt verborgen ; doch moeten

zig ,; cm dat zy zo fterk eeten , byna alle da-

gen een nieuwe woonplaats vervaardigen. In

de tyd van twee Weeken bereiken zy haaren

vollen wasdom; de Eycjes , die niet by eikan-

der,, maar eik op zig zelf aan de Steekje» ge.

legd worden, komen in agt Dagen uk, en de

Verandering, van de Pop in een Kapel, ge*

fchiedt in minder dan twintig Dagen: zo dat

van de Geboorte, of van het leggen derEyrjcs f

U deel. XI. *W X 4 téC
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V. toe aan den volmaakten Staat; , geen zes VVee^

JHooFD- Deeze Rupfofi zyu traag van gang cn leeven
«tuk.

D j ec j0 gezelligheid , gelyk die der kleine Au-

Kapel, rehas, weiKe op de groote Branüenetelen aa-

Deppp. zen. De Pappen vindt men> even als die der-

aeïven , hangen Je; zy zyn hoekig en een wei-

cig grooter dan de Poppen der gehakkelde Au-

relia. " De Kicur is gi*ys-bruin mee eenige don-

kere Vlakjes gewolkt. Op hec Bordftuk

en Agcerlyf ziet men veele verhevene Stip-

je pen % die als Goud zig vertoonen. Hec gene

deeze Pop byzonders heefc, en dat haar on*

derfcheidt van veelc andere Soorten van hoe-

kige Poppen, is, dat de Puntjes boven aan

hec Agterlyf zeer kort , doch niettemin fpits

$f zyn , cn dat de twee Hoornen , op den Kop,

ook kort zyn , doch dik en rond aan \ end %

^egt de Heer de GiïERf*),

Van deezen zelfden Aucheur zal ik , om de

JSIederduitfche bdchryvingen van Roes el en

Sepp niet aan te roeren, het gene de Kapel

xa3kt , mee ft ontleenen. Zy beflaat , de Wiekea

wel uitgebreid zynde , de breedte van twee ea

een half Duim. De Grondkleur vanboven,

£Q op den Kop, als op hec Lyf en de Wieken f

is fchoon zwart. Op ieder voorde Wiek,

overdwars, loopteen breedeBand, die oneffen

|s en van hec fchoonfte Vermiljoen^rood ; naar

de

9 »

1*

(*) Mw.ifar iet Ik/I TQM. I. pa|.
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de tip ziet men zes witte Vlakken , waar van drie V.

grooter, drie kleiner zyn. De buitenfte rand ^ff*t#

heeft langwerpige witte Vlakken, en naar de Hoofd*

tip ziec men daar in eenige blaauwe wolkigheid. ^TUX *

De agterfte Wieken hebben, aan den agterkant,

eqn dergelyken roodenZoom, met zwarte Stip-

pen daar in, en zwart mee wit gerand , doch

aan den binnemlen hoek is een groote blaauwe

Vlak mee een zwart randje. Van onderen

heeft» op de voorde Wieken, een dergelykc

roode Band plaats , als van boven (?) , en de

v/jtte Vlakken komen ook nagenoeg overeen*

Men ziet daar ook geelagtige Wolkjes en blaau-

we Strecpen op een zwarten Grond : maar dc

agterfte Wieken, van onderen, zyn zo sarrig,

z ware, bruin, geelagtig, feuilicmorc, geel en

blaauw gewolkt , met een groote geele Vlak

aan den buitenrand; dat men mee reden mag

twyfelen* welke van beiden , de bovenfie of

de önderfte Oppervlakte , de fraayfte zy.

De Nommer - Kapel behoort , zo wel alt de

Aurelia's en Konings Mantel , tot de Kapellen,

in welken de twee Voorpooten een Sabel aan

den Hals maaken » en als zodanig zyn zy ook

van GKOfFüQy, in $e eerfte Afdeeling v^a

fzyne Eerfte Familie, die de Vierpootigen be«

vat,

1 (*) In fbmm'ge is deeze B:ind , van onderen , bleekrood s

la anderen Karmynrood of zdfs paarfch , gelyk de Band op de

voDïfte Wieken
s
van boven , door LiiSN^US wordt gelegd tc

zyn; zo dat daar in eenige veifcheidenheid plaats kceit,
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V. vac, geplaacft. By Rorsel behooren zy tot

A
\u

L
' dc ^er '"e 9 en ^ ¥

AUM u R toc ^e ^wee^e
Boorc>- Klpffe der Dag-Kapejlen.

«TUK.
:

(i2o) Nimf-Kapel, <fe Wieken getand en

bram '

beeft , met een ge?neenen Boogswy-

zen witisn Band , aan de Xdhiin blaauw

Deeze onthoudt zig order de heete Lugt-

fttfeck. i

cx x«

crxi.
v. Urn***.

CXXIT.

(121) Nimf-Kapel , Wieken getand en

zwart Leeft ,
*

«jet afgebroken blaau-

wen' Band: op ieder zeven witagtige Stip.

pen aan dèh rand*

Deeze heeft haar woonplaats in de Inciiën.

{122) Nimf-Kapel , die de Wieken getand 9

van boven bruin , van endeyen geel, beeft ,

met drie witte Banden , uit Vlakken bs*

Jtaande , die met zwart getekend zyn*

Deeze Chincefche heeft ongevaar de grootte

van

(120) Papllio Nymphalis Alis dentatis fufcis ; Fafcia commani

arcuat.i alba ,
marginibus cocrulesccnte. M. L; U. Syjl. Nat*

X.

(tn) Papilio NymphalU Alis denratis atris , Fafcia caemlea

iïiterrupu,fïngulis pun&is feptem aibicLs margmalibus, M. L.

Vl Syft Nat. X,

(ui) Papilio NyTnphalls Alis dentatis fupra fufcis &btus

lutcis, Fafciis tribus Hiaculadbus albis
,
nigro notafis. Sy

{%
Ndt. X.
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van de kleine Aurelia. Die tiwarfö BaödeÏJ V.

ÏGopcjo over de W ieken y wederzyös * famen, ySSF*
Jv Li lm

raar den buitenftea hoek van de voortten. De Hoopd*

voorlyklle, op de voorde Wieken ailcen , is
STÜIC#

mee Zwart afgebroken ; de agterfien en voor-

den, wederzyds mee Zware geboord: de der*

3e , op de ageerden 5 bedaat uic zeven witte

Vlakken, ieder met een zwarte S:ip.

(123) Nimf*Kapeï, die ce Wieken getand en cxxiiu

geeiagtig ros leeft , met arte bruine Ban*

den , op de voorfien overlangs
, op de ag*

tsrften overdwars.

Roes el, die een fraaije Afbeelding van

deeze heeft gegeven , noemtze Oranje* geel,

doch hy bekent , dac die Kleur zig , op dezel-

ve, niet al ce frifch vertoont. Het komt my
voor, dat zy meer naar Saffraangeel gelykc,

of naar rofagtig geel: ten minden zo als men

die in de Verzamelingen, en ook in de myne

vindt. Van onderen is de Oppervlakte blee-

ker , met dergelyke Banden* Deeze Kapel komt

Uit de Indien, gelyk ook de vier volgende.

Ci 24) Nimf-Kapel, dis de Wieken getand en cxsot*

zwart

(ui) Tafllo Nympbslis Alis dentatis fulvis > Fafciis tribus

fu'cis, primorurn longitudinalibus
,
pofticarum transverfis. M.

L* TT. RORS, lnj\ IV. p 24. T. 2. f. I.

(124.I Papilio N^mpbiilis Alis dentatis iiJgris
, primoribus

rnaculis duabnsy pcllicis foiitaria , aibo-coaule4. M. L. XJ,

Syfi. Nat. X,

i. DEEL. XI. STUK.
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zyDar£ peefttj dt voorficn met twee , de

agterften met ééne witagtig blaauwe

Vlak.

(125) Nimf- Kapel , die de Wieken setand en

zwart heeft ; de voorficn, aan den bui*

tenrani , gevlakt met <&it , de agterftci}

met wit en geel , in drie ryen*

C:2ó) Nimf - Kapel , die de Wieken getand

beeft , van boven bruin en wit gevlakt ,

van onderen met witte Vlakken die met

een roode Streep omtoogen zyn.

(127} Nimf-Kapel, die de Wieken eeniger~

maate getand , de voorficn zwart , doch

aan den binnenkant en geel gebandeerd:

de agierflen geel ; van onderen met brui*

ne Banden heeft.

(138) Nimf-Kapel, die de Wieken een wei»

nig breed , zwart , en van de zelfde Kleur

beeft

(izs) Papllio Nympbalh Alis dentrarls mgüs 9 margine cx«

tcriorc primoribus albo maculato, pofticis albo luteoque tri-

plici ordinc. SyJÏ. Nat X.

(tz6) Pafili9 Nympbalïs Al's dentatis, fapra fuscii aMx*-

maculatis, fubtus M*culis albis iinea mbra cinctis. Edw^

Av. J5. T. 33.

(127) Papilio Nympbalïs Alis fubdentatis
, primoribus

pils bafi Fafeiaque flavis , fubtus Fafciis fufcis. M. L. U. Syjlm

tfat, X,
.

( 1 23 ) PapUh Nympbalis Alis fiibrcprmdis nigris concoloribtts

punctie cceruiescenti-albis Cafln verfus^ linöatis, Pet. fixz*

(

T, 9%. f. ii : an T« 3. £

4

V.

XLL
Hoofd-

CXXVt

C CfcVJ.

CiCXVlL

CXXVill
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heeft ; met blaau^agtig witte Stippen V.

naar den Cïcndjieim tce gefimpt*
A
\x7**

Dcczc en de drie volgende zyn uit China af- ^T
^~

komüig. Li n n m. ü s uoemcye mooglyk dus ,

wegens de gelykhcid van Kleur (*). Men fcou

ze Rouwdrcager kunnen ty telen , indien 'er geen

andere Kapel was van dien naam , welke eene

der groot ften is, my bekend.

(129) Ninif-Kapel , die de Wieken een wf- <^xtx.

nig breed, zwart , £/z vtcderzyds van de <iygd$k<

zelfde Kleur heeft * met blaauzvagtig^wiu

agtige en ds agterften met hoogroode

Stippen.

Deeze is aan de voorgaande zeer geljfk , maar

de agterfte Wieken hebben * binnen den ag-

terften rand , vyf Stippen of Vlakken, waar

van de eene mer een zwarte Stip is getekend»

(130) Nimf-Kapel , dit de Wieken getand cxzx.

(*) Cencotiiés worden de Kapellen genoemd, (hadt L I N .
0u

**
c^^c*

If jeus pzg. 464 van *t Syft. Nat. Ed. X. gezegd), die van

boven en van onderen eveneens gekleurd zyn. Men zou dit

derhalve van deeze drie wok denken; doch her tegendeel biykt

uit de Afbeeldingen van den Heer C L Ru S , {Icon. Ins. Kór.

Tab. t6.) uitgenomen de naanvclgende Soort , daar zulks

plaats in heeft.

(119) Papillo Nymp halls Alïs fubrepandls nlgri.9 concoïo*

ribus , punctis cotmlcscenri-albidis ; pofticis pun&is coccinels.

SyJÏ. Nat. X.

(ïioj P*pilh Nymphalh Alis dmtmh dilatato-Venof s nïgrl

t'oneoloribus
, Mscülis figittati* albis ; pcitictius fubtns luteis,

EHRï T. Pi&. T. 17.

U DEFX. XI. Stuk.
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XLf.
Hoofd-
stuk:.

Panope.

C1XXU.

en breed geaderd zzvirt , eveneens gé»

kleurd heeft, met Pyhwyze witte Vlak-

ken; de
'

'agterflen , aan 't agterend, van

onderen geel.

Door de gemelde Pylswyze Vlakken te dee-

ze Chineefche ,gelyk uit myn Voorwerp blykc,

gemakkelyk te ondericheiden. Men vindize

door Ehrkt fierlyk afgebeeld.

(131) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en

<voederzyds train heeft faên den buiten»

jten rand wit en de agterflen geel ge*

vlakt.

De voorfie Wieken 5 van deeze Kapel , heb-

ben , aan den buiteöflcn rand
5 flaauwagdge

witte Pylswyze Vlakken: de agterftén , binnen

den agterflen rand , een driedubbele ry van

Pylswyze Vlakken , waar van de agterflen

Niervorraig en geel zyn.

(132) Nimf-Kspel, die de Wieken getand en

bont heeft , ck voorfien van boven met

zes , de agterflen mei vier roode Stippen.

Decze, dcor Catesby afgebeeld, heefc

op

(tii) Pdpili* Nymfhalls Alis dentatis fufas concoloribus,

]:mbo extcriore albo maculatis ; pöfticis margine liiteo macu-

iatis. Sy/t. Nat. X. .

PapU'10 Nympbalii Alis dentatis
, fupra pritnoribus

Punftis fex
,

pöfticis quatuor rubris. Catesb. C*r. II.' p,

SS* T. j>f.
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op de agterfie Wieken , van onderen
, agt wit- ^.

te Vlakken. Men vindtze in de Zuidelyke
A
£^

nu

deelen van Europa , zegt Linn^us; doch ik Hoofd*

vindze van Doktor Scopoli niet waargeno- *TUK»

men. ftfooglyk meent fay dc Zuidelyke deelen

van Noord-Amerika.

(133) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en cxxxiit.

tont beeft , met JSietwerk van onderen ; oranjekiou

de voorften, van loven, met eenige voiu
u^

te Vlakken.

Deeze Soort , en de vier volgende , behooren

tot de zogenaamde Bonte Mantels , welken men

in Engeland , wegens de Vlakkige tekening

}

Früillary , dat is Kievits-Eijeren Kapellen noemt*

Zy hebben de Voorpooten kort , en komen

voort van Gedoomde Rupfen, die, in deeze

en de volgende Soort , op de groote Brandene*

telen , in Duitichland , doch niet zeer menig«

vuldig
, gevonden worden. Alle deeze Kapel-

len zyn kleiner dan gewoonlyk , en naauwlyks

anderhalf Duim breed.

Deeze Soort is van boven fchooo Oranjekleur,

met zwarte Vlakken gefprcnkeld en by het Lyf

geheel zwart , met eenige geele Streepjes. De
geele Vlakken, aan den Voorden rand , benevens

de blaauwe Vlakken in de zwarte zoom der

Wie-

.0*3) Papiïze NymphrMs Alis centatts variegatis fübtüs

jetlculatis ; primoribus fi?pra Maculis aliquot albis. K0ES 9

In/. L p. t T. 9. f. 5 > <5.

I. Def,l, XI. Stuk»
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"V. Wieken * doen haar , eenigermaate , naar dtf
A
Xlfl?

L#
^,cinc Aurelia gèlyken; doch van onderen is

Hoofd- de tekening meer mee die van de Diftelvink

B^te^j/^n-
overccnkoniftig* wegens het fraaije Netwerk

5

*A dat egtcr hier een geheel andere, naamlyk een

bruine Grondkleur heeft , met eenige geele ,

Oranjekleurige en bleek purpere Vlakken.

cxxtiv. (i34) Nimf- Kapel, die de Wielen getand
JProrfa.

zwarcagtigc, het\t en hruinagtig % van boven en onde-

ren met een witten Band , die op de

voorflen afgebroken is.

Roesel heeft Rupsjes van driederley Kleu-

ren ontdekt, welke die Kapelletje uitleveren,

dat een weinig grooter dan het voorgaande is

en van boven zwartagtig graauw , met witte

Vlakken gebandeerd. Naby den rand loopt

door het Zwart een Oranjekleurig Streepje.

Van onderen is het Netwerk geel op een bruin*

rooden Grond, en door hetzelve loopt een wit-

te Band. De ééne Rups was zwart , gelyk die

van het voorgaande ; de andere hadt zwarte

Streepen overlangs op een gedagtigen Grond

;

de derde was graauw : doch allen hadden zy een

Oranjekleurige Streep aan beide zyden van het

Lyf.

De Doornen , van deeze Rupfen , zyn in even

dc

(154) Ptpilfo Nyntpbalh AH* dentatis ftibfuscis , VzfcÜk

utrmque alba , primoribm interrupra. Roes. /»ƒ. U Pap. I
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de zelfde orde gefchikt, als men zulks waar- V.

neemt in de meefte Gedoomde Rupfen. De ^[j
EL|

tweede en derde Ring,agter den Kop, hebben Hoopd-

ieder vier Doornen : alle de volgende Ringen , _ stuk.
.

Buntt Maxi
tot aan den laatlten , ieder zeven, en op dee- tei%

zen laatften telt men *er wederom vier : doch

in plaats van de twee Doorntjes , die in de an-

deren gemeenlyk op den twaalfden Ring , wel-

ke, de Staart uitmaakt, ftaan, heeft deeze Rups,

zo wel als die van de voorgaande Soort, op

den Kop twee aanzienlyke Doornen , die haar

,

niet oEaartig , Gehoornd maaken. Haare Ver-

andering komt met die der andere Gedoomde

Rupfen overeen , en de Rups verfchilt weinig

van die der Kleine Aurelia; hoewel zy geen

Verguldzei of Gouden , maar in plaats van dien

witte Stippen heeft. De Rupfen van deeze

Kapelletjes leeven, als gezegd is, op de groo»

te Brandenetelen in gezelligheid.

O 35) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en cxxxr.

bruin met roodagtige Vlakken beeft* van wlTpeba».

mderen met twee Banden van Vlakken ,
d^lde »

die witagtig zyn.

Dit is een Europifche , zo wel als de voor*

gaande en volgende Bonte Manteltjes. Die van

Petiver was omftreeks Cambridge gevangen.

(130)

(iij) Papilio Nymphzlis Aas dencatïs fiiscis teftaceo-ma*

culatis , fubtus Vzfdis dt*abus Maailarum atbidaium. PETg,

Gaz. T. 16. f. 10. RA], In/. 122. N. 12.

I. Deel. XI. stuk. Y
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V.
Apdeel.
XLI.

Hoofd-
stuk.

cxxxvr.

Paarfche

,

CXXXVIT.
Cinxta,

Geel geban-
deerd

Bonte Man»

(136) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en

paarfcbagtig met zwarte Vlakken beeft ,

van onderen met drie geele Banden*

Deeze, welke Wil k es the Heath-Fritillary

noemt, onthoudt zig op de Hey, als ook op

de Hazelnoote Boomen. P et 1 vers Kapel-

letje, hem van Liflibon gebragt, was zware en

geel boot, met eenige Bloedroode Vlakken.

(137) Nimf-Kapel, die de Wieken getand , en

Oranjekleurig met zwarte Vlakken beeft,

van onderen met drie geele Banden.

De twee naaftvoorgaande zyn ook in Swee*

den , doch zeer zeldzaam , waargenomen , al-

waar deeze Soort , zelfs in de Akademie-Tuin

te Upfal, vry gemeen is. W il k es beeldtze

af , en geeft 'er den naam aan van the Plantain

Fritillary. Petiveu hadt deeze de Lincolnfe

geheten, met drie bleeke Banden, van onde-

ren. In Karniolie, alwaar zy veel voorkomt

op plaatfen daar Gras groeit , beeft Doktor

S co-

(136) Paptfo Nymphalis Alis dentatis purpurnfeentibus riï-

gro maaüatis , fubtus Fafciis tribus flavis. P-E T. Gaz. T. t

& 8. TvAJ. In/. 120. N. 8. MERIAN" Eur. T. 88. WiLK.

Pap. 58. T. 2. a. 9

(137) Papilio Nympbalh Alis dentatis fut /is nigro.macula-

|is, fubtus Fafciis tribus flivis» Syft* Nat. X. Comes, Faun,

Suec.7H. PET. Gaz, T. ï8. f. 10» RüEs. In/. IV. T. 13.

Raj. /*ƒ. 121. n. Reaum. /«/.II. T. Wiu, pap,

ï%. Te 3. a 8.
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Scopoli daar van, ten opzigt van de Kleur V.

der agterfte Wieken van onderen , en derzel.
A

ver cekening , agt Verfcheidenheden waargeno* Hoofd*

men (f> ^**J* \

In weinige Kapellen heeft zo veel verfchil ,J*
e

plaats a!s in deeze, zegt G eoffro y(*) ,die

*er den naam van h Damier , dat is het Dam-

bord aan geeft; wegens de Deue verdeeling der

zwarte Vlakken op den bovenkant, die Oran-

jekleurig is van Grond. Men vindt 'er die, in

plaats van Vlakken , Netswyze met fcwane

Streepjes doorweven zyn ; eenigen hebben ia

de Ruitjes, daar door geformeerd, zwarte Stip-

pen, die vry (laan, en in een derde Soort loo-

pen drie geele Banden , zo wel boven als onder

,

over de Wieken heen. Deeze Kapellen
, zege

hy, zyn in de .Boflchen gemeen. Het Voed-

zei der Rupfen beftaat in Eerenprys, Weeg-

bree, Klaver en Gras, volgens Linn^.üs.

Zeer aanmerkclyk en zonderling is, het gene

onze Autheur , op 't getuigenis van Rolan-
d e r , aantekent ; dat naamelyk het Mannetje

zonder Zuiger , en het Wyfje, daarentegen,

met een Spiraale Zuiger voorzien zou zyn.

Roes el meldt niets van deeze byzondérheid,

in zyne befchryving van dit fierlyke Kapelletje,

het welk hy zegt dat men in Duitfchland de

kleine Paarlemoer-Kapel zonder Paarlemoer noemt.

In-

((-) EntomoU CarnkL p. ïtfo.

() Hifi. des Inf. tnv% Paris. TOM. TT. p. 45,

DEEL. XI. STUKU Y 2,
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Inderdaad die uitdrukking is niet oneigen , al-

zo het ia zyn geheel zeer gelykt naar de zo-

genaamde Paarlemoer-Kapellen* De bovenfte

oppervlakte der Wieken is hoog Oranjekleur,

met zwarte Vlakjes befprengd en met een dub-

belen zwarten rand , die uit halve Maantjes be-

ftaat, waar van het binnenfte, aan den omtrek,

groenagtig wit is. Van onderen zyn de voor-

fte Wieken geel, de agterfte Zeegroenagtig

wit, met zwarte Stippen en hooi; gcele Ban-

den. Het Lyf, dat van boven zwartagtig is ea

blaauw geringd, vertoont zig, op zyde en vaa

onderen, zo wel als de Poocen geclagtig.

Zodanige Kapelletjes hadt Robsel gekrce-

gen van Rupsjes, die zo Gerlyk gekit urd wa-

ren , als hy 'er immer Öadt gezien* Haar grond-

kleur wasblaauwagtig, met zwartedwars^Scree^

pen cn witte Slippen a!s Paarlen, waartus-

fchen Oranjekleurige en witte Doorntjes uit-

ftaken. Men vindt deeze Rupsjes, volgens hem

,

in de Voorzomer, ja tot in Augullus, op de A-

veroon, als ook op de fmallc Weegbree: zy

leeven eenzaam en veranderen op de wyze

der gedoomde Rupfen in 't algemeen : maar nog

ccn andere en naar oogenfehyn grootelyks vt>n

de gemelde verfchillende Soort van Rupsjes,

welke hy de kleine Koolzwarte Doorn* Rups noemt,

met een ry van witte Stippen op ieder zyde;

geeft dergelyke Kapelletjes , die flegts wat Mee-

leer zyn van Kleur. Deeze R.ups was hem van

Frankfort gezonden , niet eenige Popjes : zy

aas«
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aojdc op het Mu'zen - Oor en dergclyke laage V»

Kruiden , waar op men haar gemeenlyk kon
Af
^
BU

vinden in Mey en Juny. Hoofd*

Ecnigermaate fchync deeze laatfte Rups o

vereenkomflig te zyn me; die , welke de Heer RupfeiJ

R e a 0 m O k zegt , dat op de Graslanden te vin-

den is in September, doch gemeencr tegen 'c

midden van Oktober- Zy eet de Grasblaaije*

maar liever die van de Weegbree cn wel aller-

meeft de Smalbladerige, Haar Kleur, die in 'c

eerfl Kaftanjebruin is, worde vervolgens mooy

zwart , met een rooden Kop# Deeze Rupfen
,

zegt hy, fchync n gedoomd te zyn, doch maa*

ken als een middelflag uit tuilchen deGedoorn-

de en Haairige Rupfrn. Zy hebben Vleezige

Tepeltjes , die als Docroen op de Ringen ge-

plaactt pyn, en digt bezet met fyre Haairtjes;

zynde het Lyf van de Rups 5 voor 't overige,

bykar.s kaal of zonder Haair. Men virdt
f
er

fomtyds veelen , en wel tot honderd toe, by

elkander: waar uit blykt, dat zy in gezellig-

heid leeven , cn de plaat fen , waar ;y zig ophou*

den ,
zyn kenbaar aan een foort van Tentjes f

als van Spinrag, die men op de Weiden vinde,

doorgaars fpits van boven. Tegen den Win-

ter maaken zy Netten van dikker Ceweefze),

waar in zy het koude Saizoen » ieevende, doch

in rufte , doorbrengen , en dan gaan zy , in 't

Voorjaar, weder aan 't eeten, om in de Zomer

te veranderen in een hangende Pop , die dik

cn kort is,gclyk de Poppen der Veld- of Gras-
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V. ' Kapellen in *t algemeen. Zeer langduurig moet
A
XU

EL#
*iet ^even vaD ^ceze lofekten zyn, by dat van

Hoofd- de Nommer-Kapel, de Paauw-Oog en andere

stuk. Dag- Kapellen te vergelyken: want het duurde,

Svan
1"2" bovendien , omtrent vyf Weeken , eer de Ka-

haar Leevcn.
pC] my uitkwam : zegt ReAUMUR.

" Uit deeze Rupfen (vervolgt hy) komen

5, Dag - Kapellen voort , van middelmaatige

grootte, die zeer aartig zyn, Hetbovenfte

5 , van derzfclver Wieken , dat is te zeggen de

„ Oppervlakte, die voor
9

t gezigt verborgen

„ is, wanneer zy dezelven overend houcten,

d AuwT" 13 ^ee^ Oranje f; maar het onderfte is als

$ klt 99 gegalonneerd met Banden van Oranjekleur en

„ bleek Geel , die met zwart en bruine Stippen

gepointilleerd zyn ; maakende dus een foort

van Speldewerk of Borduurzel , dat fraay is

„ voor 't Oog M
(*).

cxxxvm. (138) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en

Gevlamde Oranjekleurig beeft met zwarte Vlakken;
Paarlemoer-

Kapel.
mn

(*) Het fchynt eenigertiwate twyfelagtig , of dit de zelfde

Kapel zy, welke van Linn^us bedoeld wordt, volgens de

Afbeelding vin Roeskl : ook heeft Geoffaoy deeze van

Reaumur tot het Hooybeeftje betrokken, dit egtcr, dewyl

Iietzelve van boven Oogjes en van onderen geen Banden heeft,

nog mmder ftrookt. De Rups, ook, van het Hooybeeftje, is

glad en groen geftreept. Zie bladz. 276 hier voor.

flijg) Papilio Nympbulis Alis dentntis fulvis nigro-UHCtila»

tis, fubtus lineis Argenteis transverfis. Syfl. Nau X, liiipern-

tor. Faun, Suec. 779. PET. Muf, 35. N. gif. ROES. Irjl I.

Pap. 1, T.7. RAJ. /«ƒ.119. N.4. WlLK.Pap.57» T. 2.S7,

t
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van onderen met ZUveragtige dwars» V.

Strcepen. XLU

D?eze Kapel , die men hier te Lande wel STÜK*

de Duufche Paarlemoer noemt, om dat zy in
paarUmcr*

deeze Provinciën niet voorkomt, heet by Ge-

of f r o y le Tabac d'Efpagne; even of de Kleur

der Wieken, vanboven, meefl naar Spaar.fche

Snuif geleek, ik kan, egter, zulks in de my-

nen niet befpeuren , en Ro esel, die een zeer

gojj kenner der Kleuren was , geeft 'er den

naam aan van eene regt bevallige Oranje-geele

grondklcur. De Zilverglanzige Streepen , die

zy op het fierlyk bleekgroen der ageerde Wie-

ken, aan de onderzyde , heeft, billyken de

benaaming van Ge vlamie Paarlemoer- Kapel , in

onderfcheiding van de anderen die Zilvervlak»

kig zyn.

Roes el brengt verfcheide redenen by , Kortheid

waaiom de Rupfen van deeze Kapellen zo
vanLeven*

zeldzaam gevonden worden , niettegenftaande

zy op de Brandenetclen aazen. Eene derzci-

V£n is, dat zy zig in de Boffcheo onthouden;

doch welde voornaamfte ,naar't my toefchynt

,

de kortheid van haar Leven: alzo 'er, in 't warm*

fte van de Zomer , naauwlyks veertien Dagen

van dat de Rups uit het Eytje. komt 3 tot dac

zy in een Pop veranderd is, verloopen. Zy

zyn zo dik niet als die van de Nommer-Kapel

,

doch langer en met veel langer getakte Door-

een gewapend. Hy noemtze ds eenzaame ,

1. deejl. xi. stuk. V 4 brui*
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V. bruine Doorn-Rups , met een breede geele ftreep

A,
XLI

L>
°P ^e ^"u^ : waar aan Z^ ê^^elyk \:inbaar

Hoofd- zyn. Bovendien hebben zy aan den Hals , kort

stuk. gorter den Kop , twee Doornen van omtrent

een half Duim lang, en de geheele langce van

de Rups is ongevaar twee Duimen.

Poppen munten in grootce uit, by die

der anderen Gedoomde Rupfen. Zy hebben

Gouden Stippen en Puntjes. In veertien Dagen

tyds komt 'er de gedagte fierlyke Paarlemoer-

-Kapel uit voort , welke de bovenfte oppervlak-

te der Vleugelen Oranje kleurig als gemeld is,

met zwarte Vlakjes en randen, de onderfte der

voorfte Wieken grootendeels geel en aan de

tippen groen heeft
, gelyk die der agterflte Wie-

ken. Het geele der eerftgemelden is met zwarte

Vlakken , het groene der anderen met Zilver-

glanzige ftreepen verfierd. Men vindt van deeze

Kapellen die , met uitgebreide Vleugelen , eeu

breedte beflaan van drie Duimen , en van den

Kop agterwaards de langte hebben van ander-

half Duim.

«xxxix- (139) Nimf-Kapel, die de Wieken gekarteld

SifchC ëeel 9 mt een Semeenen >
van onderen

met een Lancetswyzen , Zilveragtigen

i
Band beeft.

Dee-

(i|9) Tapxllo Nympbalis Alis crenatis flivis Fafcid commmii

jtrgentca,fabtu$ Fafcia laneeolata Argentea. Syjl. Nat. X.
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Dceze Indifche , die vry veel van onze Paar- V.

lernoer • Kapellen fchynt te verfchillen, heeft ^LI.

de Wieken, van boven, Afchgraauw gewolkt; Hoofd.

de voorlten , in 'c midden , met een gcele Plek.
STÜK*

De Nieuw Jorkfe Paarlemoer-Kapel , in tegen- Nieuw jork-]

deel, komt, wat de geftake en grootte aanbe.
?[

'

LXXXIX
langt , als ook ten opzigt van de Kleur, eeniger .

Fl&

maate met de Europifche overeen. Zy is my
dóór den Heer 1'Admiraal verftrekt rot het

maaken van de Afbeelding in Fig. 6 op Plaat

LXXXIX. Van boven zyn de Voorfte Wie*

ken ,
op een Oranjekleuriger! grond , fierlyk

7. wart gevlakt: de onderden zyn meeft zwart»

maar , naar het Lyf toe , als met Spaanfche

Snuif beftooven: het welk fomtyds in de Duit-

fche Paarlemoer, doch ook in de Aurelia's ea

anderen plaats heeft. Op het midden praalea

deeze Wieken 9
ieder, met zes of zeven wit-

te , en aan den rand njet een ry van zes roods

Vlakken, die byna rond zyn. De geheele om-

trek is met afgebroken witte Streepjes ge-

zoomd. Van onderen zien de voorfte Wieken

uit den rooden ; de agterfle zyn fierlyk brum

en vol bezaaid met groote Paarlemoere Vlak-

ken , wier getal naaft met dat der volgende Soort

overeenkomt , als één of twee over de twintig

zynde , op ieder Wiek ; doch bovendien zyn

de voorften ook met eenige dergelyke Vlakken

gezoomd , die by het zwarte van den Rand

fierlyk affteeken. Alle de gemelde Vlakkeu

zyn ook ten deele zwart gerand , en de omtrek

X. Deex.. XI. Stuk* Y 5 Jg
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V# is met dergelyke witte Lyntjes gezoomd, als

Hoofd-
stuk. (140) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en

cxl. Oranje-kleurig beeft met zwarte Vlak*

GfumeW- ken 9 mn Dnderen mt een-en -twintig

memoer. Zilveragtige Plekjes.

Linn^üs hadt , voorheen , dit flag van Ka*

pellen met zekere benaamingen getyteld , die

cenigermaate metderzelver fchoonheid of koft-

baar optooizel overeenkomftig waren. Dus

noemde hydeeze, (gelyk het Paauw,Oog, vol-

gens het oordeel van Moüffetus, de

Koningin genoemd moge worden ,) de Koning

der Kapellen , en de Gevlamde Paarlemoer de

Keizer; zynde het Bonte Manteltje , met geele

Banden , van hem de Graaf geheten. Wy
noemenze de groote Paarlemoer of de groen

gevlakte ; in 't Franfch le grand Nacrê, in 't

Engelfch tbe great Fritillary witb Zilver fpots ,

dat is , de groote Kievits - Eijeren Kapel met

Zilveren vlakken.

»e Rup«. De Heer PAdmir aal heeft mooglyk eerfl

de Verandering waargenomen van deeze Kapel,

die voortkomt van eene Rqps , welke hy de

Pen/een- Rups noemt, om dat zy op de drie-

(140) Papilio Nymphatis Alis dentatis fuMs nigro - macuta-

tis > fubtus Miculïs XXI Argenteis. Syft% Nat. X, Rex. Faun.

fuec. 780. Mou1»F. ïnf. 169 T. loi. f. $ # 4. RAJ. Inf, n#.

ü. 5. ALDR. Infn 14*. £ *. WlLK, Pap. $9. T. 2.

tU Muf* if. n. 320.
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kleurige Violen aaft ; zynde op dat Kruid, v.

buiten Naarden , gevonden. Het is ,
volgens Afde*U

hem, eer.e Doorn- Rups, bleek bruinagcig van Hoofd-

Kleur, rnec een gcele Streep langs de Rug en §tm.

overdwars korte zwarte Screepjes , met geelag- p**r*em9gf

tig witte daar tuffchen. Tot de Verandering

maakt zy eenige befchutzel van Bladen of tak-

jes Hey,diezy met Spinzeiaan elkander hegt*

wordende dan eene Metaal . groene hangende

Fop , met fterk glinfterende Gouden flippen.

De Kapel is , volgens hem , Saffraankieurig

van boven , van onderen bleeker, wederzyds

met zwarte Vlakken op de voorde , doch op

de agterfte Wieken met Zilveragtige Plekjes op

een doffen grond , rondom gediept met donker

Kaneelfcleur ; doch in fommigen (taan deeze

Plekjes , zo hy aanmerkt, in 't groen (f).

De Rups van de groote Paarlemoer. Kapel,

welke Roesel van Frankfort ontvangen hadt'f

was zwart, en hadt, buiten en behalve die gee-

le Streep op de Rug, aan ieder zyde agt bruin,

roode Vlakken, en haare Doornen waren niet

bleek maar zwart- De Pop , waar in zy veran-

derde , was glanzig bruinrood , en krommer dan

gewoonlyk , met eenige puntjes* Üe Kapel

zelve was kleiner dan de Gevlamde , doch even-

wel nagenoeg derdhalf Duim breed , en dus

zeer aanzienlyk. Op ieder agter-Wiek bevon-

den

(t) Zie zyne Negentiende Plait, <Je vyf-en derrigöc V«*

andcring.

h Desl. XI. Stuk» /



34? BSSCHRYVIBIÖ VAlf

V. den zig twintig Zilveragtige Vlakjes op een

^XL\
L

8roD(* van groeD en bleek geel. De Kapel hadc

Hoofd- geknopte Sprieten, aan *t end Oranje ; en twee

stuk. korteVoorpooten; bomende dus overeen met de

Kapellen van zyn Eerfte Klafiè ; alzo de Rups

,

die eenzaam leeft, onder de Gedoomde Rup-

fen behoort (*).

Ik heb , onder myne Inlandfe , Paarlemoer*

Kipellen van deeze zelfde grootte , in welken

het getal der Zilveragtige Plekjes juift een-enu

twintig is , en niet twintig , één of vier en-

twintig , gelyk de Heer Groffroy aante-

kent , dat die van deeze Soort fomtyds hebben.

Het kan egter zeer wel zyn , en Doktor Sco-

poli veroordeelt deeze Kenmerken
,
afgeteid

van het getal der Zilveragtige Vlakken , als

onzeker en bedrieglyk. Hy heeft 'er, niette,

min, ook een en-twintig op den onderkant der

agterfte Wieken , in deeze Soort, waargeno-

men, In de mynen ftaan fommige Zilver.

Vlakken in 't groen , doch verfcheide ande-

ren zyn met een donkere Kaneelkleur geboord

en gefchaduwcL

Behalve deeze groot e Paarlemoer Kapel , die

in Sweeden huishoudt in de Tuinen , heeft

Linn^üs 'er, op de Velden, een andere

waargenomen , die hy Cydippe tytelt , en welke

éc laatftgemelde Heer, in Karniolie
, insgelyks

ge.

() In/ellen Belujiigung. IV. Thfill, pag, 173. Tab.

XXY.

t
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gevonden hadt , zynde een weinig kleiner dan V.

de voorige. Zy is 'er , van boven, t'eenemaal ^xLU
1*

gelyk aan, doch wat bleeker geel, en van on- Hoofd.

deren hebben de agterfte Wieken drie.en twin-
STÜK#

tigZilverkleurige Plekjes, en bovendien nog drie

of vier, die rond en roodagtig bruin zyn (f).

O41) Nimf. Kapel, die de Wieken getand en
CXLT

Oranjekleurig met zwarte Vlakken beeft , Lat hen ïa.

van onderen met zeven-en-dertig Zilver- J^ISatt

PMP*

agtige Plekjes.

Wy noemen deeze de Kleiue Paarlemoer

,

in 't Franfch le petitNacré ;om datzy veelklei^

ner dan de voorgaande is , beflaande in breed-

te niet veel meer dan anderhalf Duim volgens

de Afbeelding van Roesel. LinnjEüs
hadtze de Princes , en de volgende de Prins gecy-

teld. Hy merkt aan , dat dezelve veel teUpfal

voorkomt , en geeft 'er deeze befehryving van.

De Wieken zyn altemaal Oranje-kleurig , met

een menigte van elkander afgezonderde , zwar*

te Vlakjes > als geftippeld. Behalve die zwarte

Stippen hebben de voorfte Wiekeo, van on-

deren , daar zy geel zyn , aan de tippen ieder

ff) Faun. Sutc* Ed. U. p. 2Rr. Gen. ïc6$,

(14.1) Papillo Nymphalii Alis dencatis fulvisf mgro-raacuta-

els; fubtus raacuUs AXXVU Argemels Syft* Nat, X. Prin«

dpilfr. Faun. Sutc. 781. HOEFM. Pift. t, II. £ IX. RAJ.
Uf. ixo. n. 6. Robert, ic. t. 12. M E JR I A N Evr* II. T.

557. £g- fuper. P^t. $tës. 5 i. r. jxc Roes, l*f. 112.

% 10.

K DEM. XL STUK*
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V, zeven Zilveragtige plekjes, waar van drie in

^XL|
l
* ë* oocce uitmunteD. De agcerfte Wieken heb-

Hoofd» ben, van onderen, meer Zilveragtige plekjes,

stok. waar van negentien grooter en elf naauwlyks
Fsmitmtr.

yxfap ^an Stippen zyn; enz. Ik heb moeite

om, in het natuurlyfce Voorwerp, die volle ge*

tal uit te cyferen.

Beiüps. In 't Duin , en op de Heijen, komen deéze

kleine Paarlemoertjes , by ons , dikwils voor.

RoESEL geeft de Afbeelding ook van de

Rups, welke hy de helder bruine, zwart ge-

vlakte Doorn-Raps noemt , met een witte Streep

langs de Rug (f). Veel moeite was door hem

vrugteloos aangewend, om het Kruid, waar

op die Rupsje aaft, uit te vinden. Hec Fopje

was ook van een zonderlinge Kleur , met Goud *

glanzige Stipjes. In zyae Afbeelding zyn op

ieder agterfte Wiek negentien en op ieder voor-

fte zeven Zilvervlakjes: doch hy merkt aan,

dat 'er op allen niet altoos even veel te vinden

zyn, en de grootte zelfs van dit Kapelletje is

ook dikwils verfchillende: de Kleur meer hoog

Geel , dan Oranje.

Ik weet ciet , om wat reden Doktor Sco.

* o li , die de Kleur , ten onregte , Schcrsagtig

,

als naar die van de Kina gelykende , heeft ge-

noemd; aanmerkt, dat de hier aangehaalde Af.

beeU

ft) Hoe kan GeofïROY dan zeggen , dat Roesel
de Rups bruin vertoont > met twee geele Banden overlangs,

ep iedex zyde éóxkTHiJt* des Inf% env. Paris. Tom. II. p. 44»
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bedding van Roes el niet die zyn zou van V>

de Lathonia, maar van de Euphrofyne. Hcc^j^"
getal der Zilvervlakjes, immers, door hem ook Hoofd-

waargenomen , komt nagenoeg overeen , en ver- iTüfC#

fchile grootelyks mee dat der volgende Soort

,

PaMrictmfer^

welke by hem zeer veranderlyk is (f).

(142) Nimf- Kapel, die de Wieken getand en cxltt.

Oranjekleurig met zwarte Vlakken beeft 9 zdv^bmfym

van onderen met negen Zilveragtige

Plekjes.

Onder de genen , die met Zilveragtige Stip*

pen praaien, zegt LiNN^us^is deeze zeker-

lyk de kleinfte. De Wieken zyn rond van

rand * geel, van onderen zwart gegolfd , van

boven Netswyze zwart doorweven: de agter-

ften hebben, aan den rand, zeven witte, rond*

agtige , egaale Vlakjes ; in
f

t midden , van on-

deren, één Zilverkleurige, grooter dan de an*

deren, langwerpig, wederzyds ftomp, in eer\

bleekere Band geplaaift ; de negende Vlak,

die ook Zilveragtig is, vindt men naar denbin*

cenkant.

(143) Nimf- Kapel, die de Wieken getand en exun
^ Niobe.
Uran* Ratterd Pa

lemoec.

(|) Entomol. Carniol. p. I62.
, 164»

(14.2) Papilio Nympbalis Alis dentatis fulvis nigro-maeu*

ltjis , fubtus maculis IX Argenteis. Syft. Nat. Xm Princepg,

Faun. Suec 78 z. PET. Muf. 35* n. 382. Inf. 110. n. 7.

(m) Papil™ Nymphalls Alis dentatis fulvis nigro macu!t*

r fubtus maculis Xin Argemefc obfotetis. Syft* Nat. X*

1. Deel, XI. Stuk,



3J2 BncnaYviNG van
V.

Afdeel.
XLf.

Hoofd-
STUK.

Paarkmeer.

cxuv.

WÉ b

Oranjekleurig beejt met zwarte Vlakken^

*ékn onderen met dertien fiaauw Zilver*

agtige Plekjes.

Te regt voer: dceze , die ook in ons We-
reldsdeel voorkomt., den naam van Bafterd-

Paarlemoer; aangezien de Zilveragtige Plekjes,

ap dezelve, zeer flaauw en als vmvelke zyn.

Zy heeft 'er zeven aan den rand , gelyk de voor-

gaande , doch zes op 'c midden der agterfte

Wieken; zege Linn^us.

(144) Nimf-Kapel, die de Wieken getand en

geel , met zwarte Vlakken, beejt , van-

onderen met dercig Zilveragtige Plekjes.

Volgens Juffrouw Meiuan onthoudt zig

dceze op de Baniljes-Boomen in Amerika. Van

de Zilveragtige Plekjes, die langwerpig zyn,

vind: roei ver de meeften op de onderfte Wis-

jkeri ,en omtrenc een vierde deel op de boven-

flen. Volgens rnyn Voorwerp is de kleur meer

zweemende naar 't Oranje dan naar Geel. Men

kanze ook wel den naam geeven van de Gö-

flrekte Paarlemoer.

KLEINE KAPELLEN.

De volgende worden van Linnaüs Plebeji

getyteld i dat ik liever Gemeene vertaald heb dan

One-

f144) TafMlê Nympbalis Aüs dentatis ffavis nigro-macu-

lacis, fubtus Macuiis XXX Argenteis. M. L. U. Mekian.

Sur. J£.T. 25. SLüAN. Jam. II. T. 2*9. f. 2*. 24.
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Onedele , om dat ten minden vrrfcheidene , ge- V.

Jyk in 't byzonder de Ëerfte Soort
,

wegens

baare fraaiheid , dien naam niet fchynen te ver- Hoofd-

dienen. De ineeftcn zyn Klein of niet meer STÜK»

dan van gemeene grootte. Zyn Ed. heeft de-

zelven in Landlieden en Stedelingenonderkheiden;

doch de eerftgenocmden heeten wy doorgaans

Pijfebedjes , wegens de figuur van de Rups ; de

katften worden Dik-Kopjes getyteld.

P I S S E B E D J E S.

(145) Kapelletje, dat de agterjle Wieken CXLV*

Cupido,

zestandig geftaart heeft, van onderen wit- zilverdropje,

agtig met verheven Zilveren plekjes.

Dit Kapelletje , waar van de Rups zig op

de Katoenboomen in Amerika onthoudt, is zeer

kenbaar, niet alleen aan de lange punten van

zyne agterlie Wieken , maar ook , en wel in-

zonderheid , door de Dropjes , als van gegoo«

ten Zilver , die zig daar op vertoonen. Men
noemt het, deswegen , Zilverdropje : doch daar

zyn ook Gouddropjes , van welken op Taf.

XXXIII, in
#

t Vierde Deel van Se ba, wel

zes Verfcheidenhcden worden voorgefteld. Hec

fchynt bedeokelyk, of de Gouddropjes niet,

door den tyd , wegens de verflaauwing van do

Goud-

(14$) PapUio P lebejus Alis pofticis fexdentato-caudatis , üih

tus albidis maculis Argcnteis. PET. Caz. T. 10. f, 9. Mu)

Petrop. 690. n. 35 1. MER. Sur. T. lo, f, 1, RoES, InfiVf

p. 27. T. 3. f, 7.

L Deel* XI* Stuk* Z
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354. BESCHRYV fNG VAN
V* Goudkleur, in Zilverdropjes veranderen. De

A
XL[

EL
" eerften zo weI als de laat ften, zyn ongemeen

Hoofd* fraaije en raare Kapelletjes , maar die men,
STÜK

* wegens haare tederheid, zeer Ügc kan befcha-

digen.

cxlvi. (146) Kapelletje , dat de Wieken eerJger-

?agetje van maate geflaart en bruin beeft, de voor»

Jten met eene Niervormige rojje Vlak,

van onderen geel met een Oranjekleuriger?

Band.

Die en eenige volgende Kapelletjes zou men *

wegens de Staartjes haarer agterfte Wieken
,

mee regt 3 Pagetjes kunnen noemen ; gelyk

Geoffroy dezelven ook , om die reden , in

eene byzondere Afdeeling geplaatft heeft, Zy
behooren tot de Tweede KiafiTe van Roesel,
caamelyk tot die der Dag Kapellen met zes

Pooten, en de Maskers zweemen meer naar

Pisfebedden dan naar Rupfen
; gelyk Re aü-

Mür aanmerkt 9 die deeze Soort, zo 'cfchynt,

op de 01me*boomen 5 in Vrankryk, hadt ge-

vonden. LiNN^ns zegt , dat dezelve op de

Berken , inzonderheid in dat gedeelte van 3wee-

den , 't welk Smaland heet > voorkomt. W

y

Doe.

(14-6) Papiiïê Plebejus Alis fuheaudatis fufcis , primoriims

^laailaReniformi fulva , fubtus lureis Fafcia fulva, Faun. Suec»

792. WlLK. pap. 61. T. I. a, 2.&EAUM. Inf. I. 7\ 28. f.

1-7. ROES. Inf. /. Pap. 2. T. 6. ALK. Inf T, 5. f. 7»

ilAj, Inf 130, n. IQ. PET. Gaz. T. Ii 4 f. U*
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noemen haar» wegens de gemelde gefiake, Pis- V.

febedjes , en anderen ook wel Schildpadjes of

Schildpad- Rupfen. Roes el noemt dezelven , Hoofd*

om de gemelde reden, Schildrupsjes, en die S1ÜK*

van decze Soort worden door hem de dikke,

Grasgroene en geel gezoomde
, gecyteld.

Deeze Rupfen verdienen eene byzondere be* Schildpad,

fchouwing. Men vindeze niet grooter dan de
p en*

Pisfebedden geweonlyk zyn , en haar Lyf

zweemt 'er veel naar, zyode van onderen plac

en in den omtrek langwerpig rond , maar van

boven als uit twee platte Vlakten beftaande,

die wederzyds famenloopen naar de Rug
, langs

welke een ingroeving is, aan beide kanten mee

puntjes bezet , die zig allerbeft door 't Mikros-

koop vertoonen. Het end van de Staart loopt

byna uit als die van een Kreeft. De gewoone

Kleur der Rupfen van deeze Soort van Paget*

jes is groen, maar tegen de Verandering wor-

den zy allengs bruin en op 't laatfte rofagtig.

Zy zyn met korte Haairtjes bezet en hebben

zeftien Pooten.

De Heer Reaümür is zeer omftandig in

de befchryving van de manier , op welke de

Pisfebed-Rupfen zig met een dergelyke Bandje

omgorden , als die van de Witjes , de Konin-

ginne- Pagie en anderen» Inderdaad, hoe lan-

ger en dunner de Rupfen zyn , hoe bekwaamer

zy voorkomen tot deezen arbeid: terwyl de

kortheid en dikte haar tot denzelven zeer on-

dieultig fchynt. Niettemin volbrengt dit Rupsje

I. Deel XI. Stuk. Z 2 zulks



356 Bes c hr yvi ng van

V. zulks zeer gemakkelyk , door enkele inkorting

^XLl
EL

* en u *tzwe^D§ van
'
iaar ^yf en omkï

,omming

Hoofd, van den Kop, onder welken het Spintuig is>

stuk. daar de Draad uitkomt. Het kiefl: aan beide

zyden een plaats uit , daar zy den Draad aan-

hecht, en weet dan den Kop daar onder te

brengen ; zo dat dezelve eerft op den eerften dan

op den tweeden Ring , en verder tot op zyne

plaats fchiet, die omtrent op een derde der

langte valt. Dus gaat het Infekt te werk met

alle de Draaden , één voor één , van het Band-

je, dat , zo hy rekende, uit vyftig of zeftig

Draadeu beftondt , en niettemin was dat werk

binnen een Uur voleindigd. Omtrent een Et-

maal daar na vertoonde het zig in de geftalte

van een Popje , dat niet alleen kort , dik en

rond was , maar zelfs het Staart- end dikker hadc

dan den Kop. Het was met het gedagte Band-

je, tegen een Blad aan, omgordden 'er kwam,

na verloop van drie Weeken of daar omtrent

,

het Kapelletje uit voort.

In de gedaante van het gene, dat Reau-
mür befchryft, fchynt eenig verfchil te zyn

met die van Roes el. Van agt of tien dee-

zer Kapelletjes , by hem op eenen zelfden dag

uitgekomen, warende Wieken helder bruin >

een weinig uit den rooden ; van onderen hadden

de agterfte Wieken een Band van roode Qögs.

wys ronde Vlakjes met een zwart Kringetje

jn 't midden. Twee Bandjes , van kleiner en

flaauwer gekleurde Vlakjes , waren aan de zelf-
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de zyde, omtrent het midden van ieder Wiek V.

geplaatft cn aan den hoek naar 't Lyf , van
A^*U

agteren , was een klein gedeelte , als een foort Hoofd-

van Haakje, Geoffkoy noemt dit, vaal of STÜK#

Oranjekleurig Pagetje * met twee witte Banden; queue/«uw

ziende daar mede op die fmalle witte ftreepjes,

waar mede de Oranjekleurige Banden , by Roe-

sel, zyn gezoomd. Uit de befchryving blykc

verder , dat dit groocelyks verfchilt van dat

Kapelletje, waar van de Heer 1'Admiraal,

op Tab, XVII., door hem aangehaald, de Ver-

andering onder 't Oog gebragt heeft : maar,

volgens P £Ti vbrj zou deeze Soort het Wyf-

jc en de volgende het Mannetje zyn.

(147) Kapelletje , dat de Wieken eeniger- cxlvij.

maate gejiaart en van bovenbruin ^i^'
van onderen

%
aan den rand , met een Vm[mb9°^

men,
Oranjekteurigen Land y die wederzyds

zwart is geftippeld.

De Rups hadt Roesel op even de zelfde

Boomen , als die der voorgaande, naamelykop

de Sleedoorn en Pruimen gevonden. Linn^üs

fchryft 'er de Pruimboomen, in 'c byzonder,

tot eene woonplaats aan toe. Geoffroy
niettemin , die dit alleenlyk door de bruine

Kleur onderfcheidt , verhaalt, dat de Rups op

de

(147) Papilio Plebejus Alis lubcaudatïs fupra fufcls
,
'fubtus

Fafcia marginali 'fulv a utrinque nigrc? pun&ata. B^oes, Inf. |j

Pap. 2. T. 7- PAfT. G*z. n. £ 10 \ R aj, lnf% 130, n. 9 $

1, Deel* XI. Stuk» Z 3
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XLI
Hoofd
STUK*

y. de Olmen huishoudt , en zig dikwils aan de
Afdeel. ^uuren gaac hechcen ? om jn eeD p0p ce ver„

anderen ; hebbende hy
9
in zeker Jaar , de Muu.

ren, van 't Park de Bagnoleé, 'er t'eenemaal

mede bedekc gevonden. Hy merkt evenwel ook

aan , dat de gemelde witte Banden , in deeze

Soort, welke dan het Mantfetjè van Petiver
zou zyn, uit Vlakken beftaan. Ook was hem

eene Verfcheidcnheid daar van voorgekomen 9

die , verfciiiide dóór twee witte , kleine,

ronde Vlakjes* aan den voorkant der voorde

Wieken , van boven ; terwyi de agterfte niet

meer dan een enkelen witten en geenszins afge«

broken Band overdwars hadden, en in plaats

van den vaaien Band, aan den rand der Wie-

ken , een boordzel van de zelfde Kleur , a la

Grecque (f).

Onder den naam van Duikertjes , wegens

het intrekken van den Kop , befchryfz de Heer

I'AdmiraaLjZo het fchy nt , deeze Soort van

Pagetjes , waar van hy de Rups by Verfailles «

op de Olmen , en hier te Lande , omtrent

Bergen op Zoom, op de Eiken gevonden hadt.

Zyn Ed. geeft de Afbeelding daar van op zy.

ne ZeventiendePlaat , enzegt dat fommigen bruin

Olyfkleurig, anderen ook welRoodaardagtig zyn.

De Kapelletjes vertoonen zig , van boven , don-

ker bruin , fommigen mee Vlakken als van Snuif

op de voorde Wieken , en de agteyften met epn

fmal wie Randje omzoomd. Van onderen,

zegt
C\) Hijï, des Inf. twk Paris, Tom, II. p. 6o«

Groen Dui-
kertje.
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zej;thy 5 zyn de Wieken glanzig Olyf, met V.

zuiver witte werkje s en vyfgrooie Oranjekku-
A
^y

EL '

ri.^e Vlakken. De topjes der Sprieten zyn ook Hoofd»

Oranje , maar derzeivcr Steekjes , benevers S1ÜK *

het Lyf en de Pootjes, met zware eo biaauw-

agtig wit befpikkeld. De laogfte Verandering,

welke hy w7aarnam , was in zes-eniwintig* de

kortfte in veertien Dagen.

(148) Kapeüetie 9 dat de Wieken eeniger* cxtvin.
Quercus

maate pettaart en van boven blaauw van de êi-

ken
beeft, van onderen Jlfchgraauw met een

witte Streep en twee Oranjekleurige flip-

pen by den Aars.

Tiet kleine, dikke, rond verheven en Roo«

zckleung Schildrupsje op de Eikenbladen * wordt

het Masker van dit Kapelletje door Roes el

getyteld , dat Geoffroy blaauw Pagctje

met ééneu witten Band noemt. De voor-

gaande Soorten hebben ieder , als gemeld is , twee

witte Bandjes van onderen , die egter , in het

Pruimeboomen Pagetje, blaauwagtig zyn: wes-

halve fommigen dat ook het blaauw geboorde

noemen. De witte Band dient in deeze niet

tot omzooming van het Oranje, daar zy alleen-

lyk twee Vlakjes by den Aars van heeft. De
Poot-

(148) PapWo Flihjus Alls fubcaudatis fupra cceruleis , f ib-

cus cinere .

s
^nea alM, puncto Ani gemino fulvo. Pet. Gaz>

r. u f. 9. Roes. Inf. i. Pap. iu t, 9. Raj. !nf$ 129. n*

8. WiLK. pap. 6J. T. t. a4 1. Alb. /«ƒ. T. $z. f. a 6*

U DE&i.. XI. Stuk, Z 4



36o Beschryvïno van
^ Pootjes, in de Rups,zya naauwlyks zigtbaar,

XL[
EL#cn vertooneD ZIS> wanneer dezelve op zyde

Hoofd' legt , ilegts als Stippen ;
gelykerwys dit ook

sfüK#
plaats heeft in de andere Piffebedjes. Zy wordt,

van 1'A dmiraal, de Zorgelooze genoemd.

Erwten- Pis* R a Y en Peti ver hebben van deeze Soorc
febedje.

Kapelletje onderfcheiden , dat mede tot de

Pagetjes behoort, zynde insgelyks blaauw vaa

boven, doch van onderen met dwarsftreepjes,

die beurtlings wit en helder bruin of graauw

zyn. Men noemt het Rupsje , om dat het zig

niet alleen op de Lombaardfche Linzen , maar

ook op de Erwten en andere Peuivrugten ont-

houdt , het Erwten-Pijfebedje, Het huisveft in

de Peulen cn eet de Erwten , of ander Zaad

,

daar uit. Geoffroy verbeeldt zig, dat dit

het Mannetje zou kunnen zyn van dat der EN
ken ; doch , dewyl hy geen ander bewys by-

brengt, dan dat zyn eenigfte Kapelletje van

deeze Soort een Mannetje , en van de voor-

gaande een Wyfje was, oordeel ik dat zulks,

inzonderheid wegens het verfchil van Voed-

sel , nog nader onderzoek vereifcht, eer men

zulks met grond kan onderftellen. Reaumür
hadt van die Erwten Piflebedje ook gewag ge-

maakt (f). De breedte , van alle deeze Pa-

getjes , is ongevaar een en een vierde of by

de anderhalf Duim.

(i49)

(tj Mem, Tom, II, Mem, iz,
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(149) Kapelletje, dat de Wieken , met twee v.

ftaarten 9 van boven Hcmelfcbblaauw >van Af^u

onderen blaauwagtig beeft > met zwar Hoofd-

te flippen.
STU**

CXLlX.

(ijo) Kapelletje , dat de Wieken met êêne
Marf^

Staart heeft, van boven blaauw en zwart Tbamyas*

gerand ; van onderen met zwart en wit»

te Oogjes,

Deeze beide Soorten onthouden zig in de

heete Lugtftreek.

(151) Kapelletje , dat de Wieken zonder cu.

Staarten beeft , vin boven bruin met eenoahCch

Hemelfcbblaainve plek , die zwart gg.
BlaauwtJC*

vlakt is; van onderen grys met Oogjes

geflipt.

Deeze Soort , die wy het Duitfche Blaauwt.

je noemen , verfchilt niet alleen in grootte van

dc volgende , maar ook daar in , dat de Wie.

ken , van boven , zwart gerand en zwart ge-

vlakt zyn. Linn/eus tekent aan , dat op de

voorde Wieken , van onderen * zeven , wie ge*

riügde, zwarte Oogjes zyn, behalve de Rand-

ftip.

(149) Papilh Plebejus Alis bicaudatis , fupra cocruleis , fubtus

coerulescentibus pun&is nigris- Syft.Nat* X.

(150) Papilio Plebejus Alis unicaudatis,fupra coeruleis margiiie

nigro , fubtus nigro alboque ocellatis HL. L. U« Syfi. Nat Xm

(15 1) Papilio Plebejus AFs ecaudatis fupra, fufcis Dilco

cxruleo Maculis atris ; fubtus canis puii&is Ocellaxibus, ROES,

ƒ*ƒ. 111. T. 45. f. } , 4.

1. Deel, XI. Stui^ Z 5
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ftippen ,
op de ageerden tien zulke Oogjes en

een zware Maantje : het welk ik ook in de my-

nen waarneem. Men vindt dit Blaauwtje in

Sweeden, als ook hier te Lande, zeer zeld-

zaam.

(15 2) Kapelletje , dat de Wieken ongeftaart

en .Hemelfchblaauw beeft , de agterften

van onderen Roeftkkurig gerand met

blaauw verzilverde Oogjes.

Dit Kapelletje is , buitenslands , bekend , on-

der den naam van Argus , die hier te Lande

aan anderen gegeven wordt* De naam ,
egter ,

van blaauw Argusje, zou ,
wegens de menig-

vuldige en zeer fraaije Oogswyze Vlakjes, die

het aan den onderkant der Wieken heeft, niet

oneigen zyn. Dus noemen het ook de Fran^

fchen VArgus bleu , de Engelfchen tbe blue Ar*

gus Butterfly. Het kleine Hemelfchblaauwa

Kapelletje met Oogjes van onderen zeer fierlyk

befprengd , van Pet i ver, zo wel als dat

gene , het welk hy noemt zeer gemeen blaauw

Kapelletje, behooren hier t'huis. Ray noemt

bet, „ klein Kapelletje , met de Wieken van

„ bo.

(152) Papllio Plebejus Alis ecaudatis coemleis, pofticis fub-

tus limbo ferrugineo Oeellis coeruleo-argenteis. Faun, Suec*

go;, 804, de Geer. /«/.T. IV. f. 14. ï$. Robert Ic. T. 17.

W.ilk. Pap. 63. T. 1. a. r. Pet, Gaz % t. 35^ f. 1. Roes.

ïnf. 111. T. 37. fr 3. 5, RAJ. /«/ 131, n. 11. 12. Mbr,

Eur. T. 153. 174. onji. Ïnf. T. 6, f. penult. MOUfï. In/l

106. f. 2,
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„ boven paarfchagtig blaauw , van onderen v.

„ Afchgraauw , aldaar met zwarte Vlakken ,
A^^V

,> die in paarfchagtige Kringetjes ftaan , en Hoófö-

„ met zwarte Stippen fierlyk getekend". Wy stuk.
BUauiutjCm

geeven 'er , gemeeniyk , den naam aan van

Blaauwtje of blaauw Duin*Kapelletje, om dac

het by ons meed voorkomt op Heijen en Zan-

dige Duingronden. Van fommigen wordt het

ook, zonder dat de reden daar van my bekend

is, Bóeren-Verdriet geheten.

Wilkes wift niet , dat de Rups of Pop van se &"ps.

deeze Blaauwtjes ooit door iemand ontdekt wa-

re. Roesel, zelfs , hadc deeze gemeene Ka«

pellerjes niet tot Verandering , of Voortteeling

liever, kunnen brengen. Zyn vermoeden, eg.

ter, dat zy uit dergelyke Rupfen voortkomen

mogten als de voorgemelde Pagetjes , is niet

ongegrond bevonden door den Heer de Geer ,

die waargenomen heeft, dat het Pjflebedjes of

Schildrupsjes zyn > welke , zo wel als de Rupfen

van de Curoenkapellen , aazen op de Bladen van

het Sporkenhout.

„ Deeze Rups , zegt zyn Ed. , is van

„ guur ovaal en langwerpig , byna gejyk de

„ Piflebedden , doch een weinig kleiner dan

„ die Infekten ; naamelyk ongevaar vyf Liniëri

lang en twee Liniëa breed , van onderen

„ plat en aan de beide enden rond , doch een

„ weinig breedcr van vooren dan van agteren»

Hy oordeelt de Gedaite overeenkomftig met die

der Piffebed- Rupfen van de Olme of-Ypeboo-

1, deel. xi. stuk* men
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V- men, welke Reaumür heefc befchreeven ,

.

^XLl**
en *Pree^c vaD ^ec ïntrekken van den Kop,

Hoofd- waar inhy dezelven by de Torretjes, die men
stuk. Schildpadjes noemt, vergelykc. De Kop zege

J3**4uwtje.

^ ^y, van Qns Piflebed-Rupsje , is klein, zware

„ van kleur en glinfterende , en de geftalce

komt , in 't algemeen , met die der gewoo-

„ ne Rupfen overeen. De Kleur van het Lyf

„ is fchoon groen , een weinig geelagtig , en

„ langs de Rug loopt een donkergroene itreep.

De Pooteo , erkent hy , evenwel , dat klein en

zeer kort zyn , loopende de Rups ook zeer

langzaam en als of zy langs de vlakte van hec

Blad voortfehoof. Op het Lyf vondt hy een

menigte van korte Haairtjes , die niet dan met

het Mikroskoop zigtbaar waren : zo dat zy niet-

temin te tellen was onder de kaale Rupfen. Dus

,

is ook die, welke op Taf. LXII. van 't Vierde

Deel van Se ba, by Letter E, voor de Rups

van het blaauwe Duinkapelletje opgegeven

wordt , geheel Haairloos afgebeeld ; doch de

geftalte derzelve verfchilt grootelyks van de

gemelde. Bovendien is het Popje geenszins hoe-

kig , hoewel het een Dagkapelletje met geknopte

Sprieten voort moet brengen, maar dik, kort,

en rood, gelyk die der Piffebedjes, hier voor

befchreeven. De Rups omgordt zig, tot de

Verandering ,even als die, met een Bandje, dan

in de Pop fchuins onder de Vleugelfcheeden

pdTeert , zynde het onderfte van het Lyf te-

gen
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gen het Blad aangevoegd. Van een Rups, die V.

den 21 Juny in een Popje was veranderd , kwam
A
^j

EL*

de Kapel den 6 July uit: doch van een ande- Hoofd-

re , die eenige Dagen laater toe de Verande- B^ r̂e

r'mg kwam, bleef het Popje den geheelen Win.

ter oven Het zelfde heeft in de Witjes en

anderen plaats , gelyk wy gezien hebben.

Dit Duin-Kapelletje, hoe klein ook, is uiter-

maate fchoon ; zo wegens de Hemelfchblaau-

rne Kleur , van de bovenfte , als de fierlyke Oog*

jes op de onderfie Oppervlakte der Wieken ,

welken hetzelve, (lil zittende, loodregto ver-

end houdt
,
gelyk de zo even gemeldeDag-Kapel -

len. Men vindt 'er , volgens Roes el, die

geheel hoog blaauw en alleenlyk wit gerand

zyn, van boven, doch anderen zyn paarfchag-

tig of donkerblauw en met zwarte Vlakjes aan

ien rand getekend
\
gelyk die , welken de Heer

de Geer befchryfu Deeze Heer merkt aan

,

dat 'er zyn, die, behalve de Oogjes, van onde-

ren , op de agterfte Wieken , ook een ry van

Oranjekleurige Vlakjes hebben ; hoedani-

gen wy hier doorgaans in de onzen waarnee-

men, en hy hadt 'er zelfs met zodanige Vlak.
:
cs boven op de Wieken gevonden : zo dat

zyn Ed. daar van drie Soorten maakt : waar

vao de derde mïlTchien dat gene is, 't welk

wy noemen de Roode Purperfchyn.

Order oen bynaam van Idas , naamelyk, u&u
wordt thfe*, in de befchryving der Sweed&heJ^jj*

1. Deel, Xli Stuk, Die-
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V. Dieren een dergclyk Kapelletje voorge-

^XlT** 9 ^at ^e ^*e 'ceD » van onde^en
3

ffiet blaauvv

Hoof». Zilveragcige Oogjes; de agterften van boven
stuk. mec een [jan(] van roffe Vlakjes gezoomd heeft.

Blaauwtje.
verfchjlc , bovendien, van hec voorgaande,

door de Kleur der bovenfte Oppervlakte, die

niet Hemelsblaauw is, maar geheel zwartagtig

bruin: zo dat Geoffhoy hetzelve noemt

VArgus brun (f) : doch hoe deeze Autheur daar

toe het fchittcrend Vuurkleurig Kapelletje, dat

Roes el in Fig. 6,7, op Piaat XXXVII. van

zyn Derde Deel afgebeeld heeft 3 betrekken

kan , is my duifter.

Bruin, ik vind by dien Franfchman dat Blaauwtje,

hetwelk in 't geheel geene Oranjekleurige Vlak-

ken heeft , ook als een andere Soort afgezon-

derd van het gewoone, waar onder het gevon-

den wordt. Dewyl,nu, de Heer de Geer
zulke Kapelletjes gepaard gezien heeft , die een

weinig in Kleur verfchilden,zo is 'tnict onwaar

fchynlyk, dat één van beiden het Mannetje,

de andere het Wyfjezal zyn. De kleine bruine,

met Oranjekleurige Vlakken van boven , ziet

men hier te Lande dikwils gepaard met de ge-

woone Blaauwtjes.

clttt. (IJ3) Kapelletje , dat de Wieken onge-
Ar&oUs* annvfZware ge- jtuurt 9

#ipt. (*) F*tm. Suec. Ed. IT. p. 2S4. N. iofrï

Cf) Hift» des Inf. env. Paris* Tom. II. p.

Papifo Nympbalis Alis ccaudaris
, fupra coerulefs

mnrgine nigrisj fuptus coerulescentibus punófcis nigris difper-

fis. IUJ. 132» N, itf.
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Jlaarty van boven blaauw en zwart ge- V,

rand, van onderen blaauwagtig en met A
!^;

E
f

EU

zwarte Stippen daar op verfpreid beeft. Hoofd-
stuk.

Dit ,
volgens L 1 n n je u s , nog kleiner zynde BUauwtj*.

dan het gevvoone Blaauwtje , en van onderen niet

ge-oogd, maar met zwarte Stippen , die enkeier

ftaan , befprenkeld ; fchynt veel overeenkom di*

ger te zyn met de Afbeeldingen van DE Geer.
Ook heeft Ge offroy dezelvenzo wel tot dee.

ze Soort, als tot die van het gewoone Blaauwt-

je , t'huis gebragt, noemende het le demi-Argus;

daar hy egter de zelfde breedte van veertien Ly-

nen , dat is iets meer dan een Duim , en maar

weinig minder langce, naamelyk vyf Lynen in

plaats van een half Duim , dat de langte van

het Blaauwtje was , aan geeft : haaiende boven*

dien de Afbeelding van Roes el, Fig, 4,

aan (*), alwaar de Vlakjes inderdaad met witte

Kringetjes ge-oogd zyn ; doch welk Kapelletje

een weinig kleiner , dan het gewoon Blaauwt-

je met de Oranje of Vuurkleurige Vlakken, is.

Ik verbeeld rny , dat het Kapelletje, welk

Kleemann op zyn XIV, Plaat afbeeldt,

ook een Verfcheidenheid zal zyn van de voor-

gaande.

Dat gene, "t welk wy hier het Zwartje noe- zwartje,

men, is meer overeenkomftig met een Kapellet-

je, 't welk van Geoffroy befchreeven worde

on«

(*) In/. HL TheilU Tab. XXXVII.

X. Deei. XI. Stuk
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onder den naam van VArgus myope (*). Het

zelve, zegt hy, heeft de Wieken van boven

zwartagtig bruin, met Oranje of Vuurkleurig

geel gevlakt en daar mede ook van onderen

gezoomd, alwaar de Wieken met een menigte

van Oogjes doorzaaid zyn (f ). Hem was een

dergelyk Kapelletje gegeven , dat gl in (lerend

zwart was van boven , en van onderen de Wie-

ken altemaal gezoomd hadt men een getanden

geelen rand , hebbende ieder der agterften twaalf

witte Vlakken , byna aan elkander nakende en

bruin gezoomd : zo dat dezelven naar Spiegelt-

jes geleeken: weshalve hy aan dit Kapelletje

den naam geeft van le Miroir. Hec was in 't

Bois deBoulogne gevangen.

Tot deeze laatfte Soort zou, indien het zwar-

te Stippen waren , allernaaft t'huis gebragt kun-

nen worden, die, welke Linnjeus thans on-

der den naam van Argiolus voorftelt (§). Het-

zelve wordt, in Sweeden, op deHeijen gevon-

den , en is van grootte als de gewoone Blaauwt-

jes , met de Wieken van boven blaauw en zwart

gerand, van onderen uit den gryzen blaauwag-

tig en niet ge-oogd , maar de voorden met een

ry van vyf kleine, langwerpige, zwarte Stip.

jes, de agterften met tien dergelyken, doch

rondagtig, daar op verfpreid. Doktor Sco«

(*) Pag. «4 n n.

(t) LiNN/EUS telde 'er meer dan veertig op dezelve, zyn»

de de witte Kringetjes , daar om heen, niet zo blykbaax*

($) Faun. Suec, Ed. II. p. N. 1076*
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poli, door wien dcrgelyke Verfcheidenhedcn V.

in Karniolic ook waargenomen zyn , hadt 'er j^r^
zelfs twaalf Stippen op gevonden HoöföJ

stok.

(154) Kapelletje met de Wiektiï getand en cliv.

tenigermaate gefiaart % van boven bruin, \
K
Qwenê

mn onderen groen. fiflfebrtp

De laatftgemelde Heer merkt niet zonder

feden aan , dat 'er een ongemeene Verfcheiden-

heid plaats heeft onder de Kapelletjes, die van

de zogenaamde Piffebed- of Schildrupfen voort-

komen, gelyk de agt voorgaande Soorten : docht

Indien derzelver Huishouding nader ohderzogc

vverde , zou men intuüchen wel ontdekken J

dat veel daar van aan het verfchïl derSexe toé

te fchryven zy. Inderdaad -, hoe moeieiyk die

ook valt wegens de kleinte en andere omflan-

dighedëDf is de zaak doch, orn dar deeze Rup-

fen zo gemeen zyn , de nafpooring dubbel

waardig.

Dit, welks Latynfcha bynaam van de fteke»

Kge Braamen , daar de Rups op aaft, ontleend

is, heefe zynen Nederdultfchen ten deele vari

de Kleur van het Kapelletje; wordende dóór

Geoffroy, in 't Franfch, de Groene of

blinde Argus getyCeld. Hoe het möoglyk £fj
da£

(*) Entctxcl. C&rr.hl. p, 178.

(154.) Paftïïo PUbejus Alis dentaco- fubcaudarïs, Hipra fU£«

tii
3
tintus viiLühus» iam.Suec. %o$ , 8pó. W ilk. pap' éjjtj

X. 1 9 %f
AU, frjl T, 5. h 8. Tf.t. Gaz, T» 2* fy j$

14 n&iMi iu sf uiu A#



370 Beschryving van

V. dat 'er die, welke Linnjeus in zyo Oeland-

Afdeel. fche Reistogt vondt , zynde van geiyke groot*

Hoofd- te en ge ftalte ais de Argus,- doch zonder Vlak-

stük. ken, boven op de Vleugelen hoog blaauwj

toe betrokken worde , is my onbegrypelyk.

Doktor S co poli, wederom, zegt, dat de

Wieken van dit Braamen- Kapelletje , van bo-

ven, bleek vaal zyn (*). Deeze ftrydighekï

wüGeoffroy ophelderen, met te zeggen,

dat de bovenkant der Wieken fomtyds bruin is,

fomtyds blaauwagtig > doch de onderkant altoos

glanzig groen en onge-oogd (f).

Het Lyf is, volgens onzen Autheur, Afch-

graauw : de Sprieten en Pooten zyn zwart met

ontelbaare witte Ringetjes: de Wieken van

boven zwartagtig bruin , van onderen groen

;

hebbende de agterfte, nevens den bovenden

rand, een witte Stip* De Oogen zyn, vao

vooren en van agteren , met een Streepje ge-

tekend. Het heeft de grootte der gewoone

Blaauwtjes. Van de gemelde witte Stip, bo*

ven op de Agtervleugelen , loopt , volgens G e-

offroy, fomtyds een Bandje van witte Vlak-

jes, dwars over de Wiek heen. Doktor S co-

poli merkt aan , dat de agterfte Wieken , van

onderen , met vier of vyf witte Stippen zyn

getekend, en dat zy het binnenfte Tandje

irom hebben.

(155)

(*) Als Supra pallide Cervins. pag, 17$.

(t) Pag. N. 3*.
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(155) Kapelletje ,, dat de Wieken ongekarteld V.

heeft , van boven bruin ; de voorjle van ^r^L*

onderen met één Oogje, de agterfle met Hoofd-

gegolfde dwarsjïreeoen. stuk;*

Deeze Iodifche heeft de voorde Wieken/^;
iaa boven , met een bhauwagtig witten Baad.

(1 56) Kapelletje, dat de Wieken ongekarteld , ^JJ;^
blaauwagtig bruin heeft , van onderen vtèm*.

met bruine Banden en Oogjes.

Onder de tippen der voorfte Wieken is, in

öeeze Indifche , een groen-geel Oogje» Boven-

dien zyn 'er eenige Oogjes aan den rand der

Ègterfte Wieken , ook van onderen*

(157) Kapelletje, dat de Wieken ongekarteld clvu,

heejt en brumagtig , met een gemeene wit gcpleké

witte Plek op 't midden , en een bruinen

Band ten halve over de agterflen.

Deeze ,
gelyk de twee voorgaande en vol-

gende , zig in 't Kabinet van haare Koninklyk

Sweedfche Majefteit bevindende, was uit de

Weffindiën afkoinftig.

(158)

(155) Papilio PUbejus Alis integerrimis
5
fupra fuscis ; fubtus

primoribus Ocello, pofticis iinds transverfis undatis. M.HL* U.

SyJI. Nat, X.

(150) Papilio Plebejus Alis integerrimis fusco crerulescentU

bus, fubtus FascUs fuscis Oceliisque. Mm L. U. Syjl. Nat. X*

(i'$7) P'tpiï** Flebejus Aik huegerrirnis fubfuscis ; Disco com*

313uni aioo ; Bfcsril poftici dimidiati fusca. M. L. U, Syflf

Mat. X,

U D£f.l. XI. Stuk. Aa %
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Ci 58) Kapelletje, dat de Wieken ongekarteld

en Oranjekleurig heeft , met een gemeene

witte Plek op't midden , den rand Afch*

graauw , ge*oogd.

Deeze, door Juffrouw Merian afgebeeld ,

onthielde zig op.de Papaya • Boomen te Suri-

name.

O 59) Kapelletje, dat de Wieken ongekarteld

en wederzyds zwart heeft , de voorfien

met een Streepswyzm rooden Band.

(160) Kapelletje, dat de Wieken eenigermaa-

te hoekig en wederzyds zwart heeft , al-

len met een Streepswyzen rooden Band*

Deeze beiden waren uit Amerika afkomftig.

De laacfce bevondt zig ook in het Kabinet van

de Koningin vaa Sweedeo.

(161) Kapelletje, dat de Wieken eenigermaa*

te hoekig en Vuurig rood met een brui-

nen rand 9 met zwarte Stippen hefprengd

heeft.

Hier

(153) tpïiio lebejus Alis integerrimis fulvis , Disco com-

miani albo, limbo cinéreo Ocellato. M. L» U. Merian-. Su-

1 hu 40. T. 40, f. 1.

(is 9) Papillo Pkbejus Alis integerrimis utrinque atris, pri-

pjóribui Fescia lineari rubï£. Syft* Nat. X».

(160) Papiilo PUbejus AÜs iubangulatis utrinque atris,

Omnibus Fascia iineari rubra. M. L. U . Sy/KNat. JT.

(i.qi) Pafiliê Fkfajus Aüs Iubangulatis fuivis margine fut*

co %
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Hier brengt Lïnnjeus twee Kapelletjes V.

t'huis, die hy zig eerfl verbeeldde aücenlyk in
xLI.

'

Sexe te verfchillen; doch naderhand vanelkan- Hoofd-

der afgezonderd heeft, en daarvan tweeSoor- SiCK *

ten geformeerd 5 welke ook, by Roes el,

merkelyk verfchillen. Das wordt, ieder in 'e

byzonder, van hem befchreeven (").

De eene voert haar bynaam van het Bloem-

gewas, dat men Gulden Roede noemt, op hef

welke zig dezelve, zo wel in Europa, als in

Afrika, gezegd wordt te onthouden. De Wie»

ken van hetzelve zyn , van boven, geheel on-

gevlakt en glinftereod Vuurkieung , meteen

bruinen rand : de voerden van onderen met

eenige Stippen getekend, die zwart zyn, en

twee in 't midden fameotoopende; de agterflen

gryzer, hebben eenige zwart en grootere wit-

te Stippen, zynde aan den agterflen rand, naar

den Aars toe, getand en met halfronde rofle

Vlakken getekend. Het Wyfje is , van bo-

ven , befprengd met een menigte van zwarte

Stippen,

De andere heeft de Wieken van boven zwart, Mt**+

van onderen wit gerand en de voorden van bo*
.
x^tje.

Lapc * '

ven 5 op de niet minder glanzige Vuurkleur,

met zwarte Vlakjes getekend, die dïkwils in

één

cq, piiiiclis atris fparfïs. Syft. Nat, X» Butyratï;*. Fêuq, Jfofff

S07, Sos. Rofs, Inf. IJl. T. 37. f, 7. T. 45. f. 5 * ^?

MFR1AN» Eut: T. 154, RAj. %C lij. N. 26.

(*) Vaur>. Suec. Ed. II. p. 2 8f.

L Dei* l, XI. Stuk. A 2
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V. één vloeijen ; de agterften van boven bruin

,

A^?^
at" en agierwaards met een Oraiijekïeutigen Band,

A Lei*

Hoofd, die g< karteld is, gezoomd; van onderen grys-

stuk. agtjg met kleine bruine Stipjes, Streepswyze

rood gebandeerd; de voorften geel met witte

Oogjes , die in 't midden zware zyn. Deeze

is wat kleiner dan de voorgaande. Men vinütze

beiden, dikwiis, in de Herfft , op de Gras-

landen.

D I K - K O P J E S.

clxii. (162) Kapelletje , dat de Wieken ongekar-

te:d, ivyd van een 9 Vuurkleurig heejt f

met witte Stippen en een zwart Streepje.

De voorfte Wieken zyn , volgens de befchry-

ving van Linn^üs, wederzyds van de zelf»

de Kleur, geel, aan de tippen bruinagtig mee

bleeke Vlakken. Op bet midden van de bo-

venfie Oppervlakte hebben zy een zwart lang-

werpig Vlakje , welks randen als verzilverd

fchyncn re zyn. De agterfte Wieken zyn van

boven geel , bleeker gevlakt , aan den rand

bruinagtig: van onderen graauw met vierkants

witaguge Vlakken getekend.

Dit Kapelletje komt , in Sweeden , op de

Velden, voor* Doktor Scopolï heeft 'er,

pp woefte plaatfcn, in Karniolie, één gevon-

den,

(1*?,) Papiiio PU'^ejut Alis integerrimis divaricatis fulvis,

,
pun&is albis lïnëollqüe, nigra. Faux, Susc* 793. MtRiAKU

'£ur. 15. T. 48.
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den , dat , behalve de bleeke en witagtige Vlak- V.

ken, daar mede volkomen ürookc, hebbende
A
^j

L*

de Wieken wederzyds geelagtig vaal, mee een Hoofd-

bruinen rand, den Kop dik, de Sprieten aan
snJiC*

\ end haakig uidoopende. Het zwarte Streep,

je op de voorllc Wieken , dat de Comma zal

zyn, waar van het den bynaam heeft, merkt

zyn Ed. als een onderlcheidiog der Sexe aan.

Zittende, zege hy, houdt dit Kapelleije de

Wieken byna regt overend.

Allermeell fchynt hier mede overeen te ko-

men , die , welke Geoffroy voorftelt onder

den naam van la Bande noire , zynde een Duim

breed, en dus van grootte nagenoeg als hec

VuurkapeÜetje. Hy hcefc hetzelve op de Ar*

gusjes laaien volgen in een vierde Rang van Zes-

poocige Dagkapellen, die hy de Verminkte f iksEftro-
piés

noemt , om dat zy een byzondere houding van

de Wieken hebben. Stil zittende, leggen de

agrerfte byna evenwydig aan de Vlakte , daar

zy op zitten, terwyl de voorden opgeheven

zyn, zonder, nogtans elkander te raaken of

eenen volmaakt loodregten (land te hebben.

Wy noemen deeze, zo in* als uitlandfche, gs-

meeolyk Dik- Kopjes , wegens de grootte van

den Kop in die van deeze Bende.

Zyn Ed. merkt aan, dat, in deeze Soort, de

Kleur der Wieken van boven en van onderen

vaal is, met bruin of zwart gezoomd en ge-

aderd, van onderen flegts wat bleeker. De
voorden hebben een langwerpige zwarte Vlak

,

U Deel. XI. Stuk,, A a 4 over*



g?6 Beschrtvinc van
V. overdwars, die in fommigen grooter is, gelyk

^^F

j

1,
00 'c de Kapel zelve, die tevens breeder Zoo-

flooFD* men heeft. Dit hieldt hy, in 't eerftr voor eene

fTüK. ' Verfcheidenheid van Sexe ; maar naderhand

heeft hy , door de Paaring , het tegendeel ont«

dekt. Men vindt dit Kapelletje, omftreeks Pa-

rys, in de Herfft, zeer menigvuldig op de

Velden (*).

In de Afbeeldingen van Petiver, welke

door doezen Heer zyn aangehaald (f) , wor-

den de twee eerften onderfleïd Man en Wyf te

zyn ,en Fig* 8 van Fig. 7 onderfcheiden door twee

zwarte Streepen , by den voorkant der voorite

Wieken. Ook zyn in deeze , zegt hy , de

Gouden Ruitjes minder blykbaar, en veeleer

femenvlocijende tot een Piek. De eerfte wordt

aldaar genoemd the Cbeckered Hogg en Fig. 8

the Cbecker-tike Hogg of Ruitswyze gefchakeerd,

en Fig. 9 the Streakt Golden Hogg; dat is hec

geftreepte Gouden Varken. De dikte van den

Kop zal mooglyk aanleiding gegeven hebben

tot dien zonderlingen naam.

clxuï. (163) Kapelletje, dat de Wieken geflaart en

^•linuilch, 'bririn niet gevenjler•de Vlakken , de Sprie*

aan
9
t end baakig beeft.

(*) IfiÈjl das In/. e*v. Paris, TOM. TI. p. 66,

(1 ji Gazeüb. Tab. XXX Fig. 7,8,9.
1*6}) Pffjlj* Plshejus Alis ^audatis fuscis, Maculis feiie»

fèratisj ^ntennxs nnclnatis. JSU L, ü, Meiuan. Sur. T. 6&
f. 2- •
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Op het Gras van Amerika onthoudt zig dee- V,

ze, volgens Juffrouw Merian. Men viodt x^I^
'er veele Verfcheidenhederj van in de Indien, Hóófd-

zo ten opzigt van de Kleur, als van de gedaan- STüK*

te der agterfte Wieken, en inzonderheid dat

fommigen ongeftaart , anderen geheel graauw

zyn , zonder doorfchynende Vlakken.

(164) Kapelletje, dat de Wieken rondagtig, clz\\\

gMnfterend zwart met witte randen heeftjo^hidtêh

dm Bek en Aars rood.

De aangehaalde Figuur van Pe t 1 v e R wordt

geripèmd , Pekzwarte Nagtkapel van dePhilip-

pynfche Eilanden, met den Hals, Staart en

de tippen der Wieken Goudkleur,

(165) Kapelletje, dat de Wieken rondagtig clxv.

en bruin , aan den Grondfieim groen heeft; K^,^
de agterften van onderen met een Melk*

witten Band*

Van Petiver wordt dit Karolinifch Ka-

pelletje aangemerkt als een nieuwe Soort , we-

gens de haakige Sprieten, of als een halfflag

van Dag- en Nagtkapellen:

(164) Papilw Pkbejus Alis rotundatxs atris nirentibus mai>

gtne albis, Ore, Anoque rubris, M. L. ü. Pet. Gxz. T. 43.

f. .5.

(i6$) Papillo PUbejus Alis f rotundatis fuscisllafl virenti»

bus, poiticis ikbrus Fascii La&eti. MLR. Sur* T, 44JXT* Gaz*

T. 3^ f» 5.

J, DEEL. XI. STUSU A S 5



378 Beschryving van
V. (ï66) Kapelletje, dat de Wieken eewgermaa»

^XLl
U

te £eftaart en groenagtig bruin beeft ; de

Hoofd, veorften met een witte Vlak , van onde»

STÜK* ren Zilverkleurig geflippeUL
clxvl

inWi D'ik* ^an deeze Indifche zyn de voorfte Wieken
Ivopj-. boven bruin; aan den Grondfteun groen met

een langwerpige witte Vlak in 't midden ; heb-

bende van onderen een groot getal Oranjekleu-

rige of roffe Vlakken , die vierkant zyn , om-

ringd met een zwarten en Zilveragtigen rand:

de agterften ook bruin , van onderen als de

voorden gevlakt , maar zonder witten rand.

clxvii. (167) Kapelletje, dat de Wieken getand en

Muziek- wyd van een beeft ; zwart met witte
viakkis

' Vlakken.
Pi. LXXXIX.

Van deeze Kapel , die in 't Voorjaar veel op

de Velden voorkomt, in Europa, en de groot*

te ongevaar van het Blaauwtje heeft, is het

geheele Lyf en de Wieken van boven

bruin, befprengd met een menigte vierkante

witte Vlakjes, die zig byna als Muüeknooten

vertoonen : weshalve Geoffrov 'er den

naam aan geeft van le Plein Chant. Vaa onde-

ren

(166) Papilh Plebejus Alis fubcaudatis viridi-fuscis ; pri-

rnoribus Macula alb£ , fubtits Argenteo pundatis. Syfl% Nat. X.

(167J Papilio Plebejus Alis denticulatis divaricatis nigris ai-

bo maculatis. Faun. Suec.749. It. Oei, 3 . PET, Gaz. T. 16. f„

4. ROES. In/. I. pap. 2, T, 10, MER. Eur. 1. T. 48. WlLfl*

pap. ff. T« 2, c. I, REAUM. In/. 1, T. II. f. 6 , 7,
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yen is het Lyf en de Wieken grysagtig Aich- v.

graauw, met ongelyke Vlakjes 3 van veclerley ^^j^*
figuur, gcfprenkeld. De Sprieten Knodsagtig, Hoofo-

famengefteld uit zeer kleine witte Ringetjes. STüK*

Reaümur brengt dit Kapelletje by, als

een voorbeeld van zyne Vyfde Klafle , be.

ftaande uit zodanigen, welke ,rnet geknodfte

pf geknopte Sprieten en zes Pooten voor-

zien zynde , de Wieken , als zy ftil zitten ,

rook volkomen overend , maar altyd wyd

van één houden; gelyk de Oomma - Kapel

»

hier voor befchreeven. Die Rups wordt door

hem ook afgebeeld , en zoude in de Kaas-

jes of Heemswortei-Bladen huisveften , en daar

van een Huisje of Tonnetje rnaaken, om zig

te veranderen: doch Geoffroy hadc de-

zelve niet dan op de Vollers Kaarden Plant ge-

vonden.

Geheel vcrfehillende fchynt my egter de

Kleur te zyn van dat Kapelletje , het welk

Re a üm 0 R befchryft , zeggende: " de Grond-

„ kleur der vier Wieken , van boven , is een

5,
Agaat, waar op gewolkte Vlakken zyn van

„ zwart, bruin en grys, en waar op men ook

m byna witte Vlakken heeft. Het onderfte der

„ Wieken is geelagtig, met Vlakken vaneen

helderer Kleur , dan die boven zyn , gete-

„ kend (*) i
Alle de Dag-Kapellen , tot hier toe befchree-

ven,

(*) Mtm.fur les Inf. Tom. I, i. Part, p. 346.

I. Deel, XI. Stuk.
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V. ven , hebben de Poppen of aan de Staart bloot

^XLI
K!

" !lanScnJc 9 ge5yk de Gedoomde en de gladde

Hoofd» Gras-Rupfeff* of met een Bandje omgord, ge.

lyk de Witjes en anderen: doch deeze maaken

*er een Tonnetje toe van een Blad, als gezegd

is, of een foort van Spinzel , gelyk Roes el
aanmerkt. De Rups is dof zwart en van rede*

lyke grootte ; hebbende , aan den Hals , drie of

vier geele Vlakken, die 'er a!s een Kraag aan

maaken , en hier door is zy zeer kenbaar* De

Pop gelykt veel naar die der Nagt-Kapellen,

zynde bruin van Kleur , doch met een fyn wit

poeijer bedekt»

^xvtn*
(i<58) Kapelletje , dat de Wieken getand en

ëeftippeid. wyd van één heeft ; bruin met flaauws

witte Stippen.

Deeze, welke de Heer Groffroy voor*

ftelt onder den naam van Grifette , fchynt wel

een Verscheidenheid te zyn van de voorgaan»

de, naar welke zy, volgens hem, grootelyks,

zo in houding der Wieken, als in de grootte,

en zelfs in Kleur, gelykt- Ook vindt men-

ze, daar onder, in de Velden. Twee dwarfe

ryön van witte Stippen, op ieder Wiek, zou-

den anders deeze Soort, die ook meer bruin dan

zwart is , onderfcheiden.

ON-

(t6z) Pxpllio Plehjus Airs dentidulatis divaricatis fufcis
k

obfokte albo pun&atis. Syjff N*t. 2C%



DE DAG-KAPEt'LEW.

ONGESCHIKTE KAPELLEN. V,
Afdeed

Deeze benaarning heb ik liever willen gebrui- j^pD#
ken, om de v-Glgcnde Dag-Kapellen , welke STUK#

door LiNNiEüs van de anderen afgedonderd

waren, te betekenen ; dan die van Uitbeemfcbe >

welke wel nader komt aan het Latynfche woord

Barbarij doch op zeer veelen van de voorgaan-

de even toepaffelyk is. Zy hebben , zo 't

fchynt j zig niet willen voegen naar zyne ge-

maakte fchikkitig cn verdeeling in vyf Benden,

en zyn overzulks daar van uitgemonfterd,om,

als 't ware , de Agterhoede uit te maaken ,

daar men het ongefchiktte Volk in plaatft. Zy
zyn altemaal uit de Indien afkomflig en haar

Bynaameo van de Argonauten ontleend.

(169) Gngefchikte, die de Wieken eenigertnaa*^^X1X*

te gejlaart en bruin heeft , de voorften

met een geelagtig witten Band van bo*

ven , tn allen van onderen zwart ge-

Jireept.

Die Eflfcqueebfche Kapel, welke in Fig. 9 pi.lxxxix,

van onderen, is afgebeeld, kan tot een voor-

beeld dienen van de Geflake der Kapellen die

men Piiiebedjes of Pagetjes noemt; hoewel dee-

ze doorgaans wat meer geflaart zyn. Uit de

Tekening blykt egter, dat zy tot deeze Soort

be-

(i<>9) PapiUê Baiharus Alis fubcaudatis fufcis, primoriw

busFasda flavefcente sJbivü ; omnibus tdUus njgco ftrfctis* 3,

Syft. Nat, X.
"

I. DE&L XI, STUK»
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V. behoore. Van onderen is de Grond Ifabelle-

Atoeel.
kieur> behalve de breede Banden, op de Voor»

Hoofd- vleugelen , die geelagtig wit zyn , en aan dé

tippen , van agteren , is eenig Oranje , met eed

blaauw Oogje in zwart gevat , en het donkere

mag eer Koffykleurig dan zwart genoemd wor-

den.

STUK.

CLXX.
Tiphus.

CLXXI.
ja/en*

(170) Ongefchikte, die dé Wieken eeniger-

maaten gejlaart en van boven zwart

beeft, de voorften met twee witte Vlak*

ken , de agterjlen Met een witte rood

gerande Plek.

De Wieken van deeze hebben , bovendien j

witte Stippen aan den rand , en de voorden

zyn y van onderen , rood geaderd.

(171) Ongefchikte 9 die de Wieken eeniger.

maate gejlaart heeft* van boven bruin /

met een Band en de agterfien met zes

Vlakken* die groen zyn.

Een breede Band loopt van den Aarshoek

der agterfte tot aan het midden der voorde

Wieken* Ook ftrekt zig een ry van veertien

groene Vlakken van den hoek der voorde Wie.

ken tot aan den Aarshoek uit.

(170) PapUU Èarbarus Alis fubcaiidatis fupra riïgris; primo,

ribus Maculis duabus, pofticis Disco margme rubro albis. 3*

Syft. Nat. X.
j

(171) Papilh Barbarus Alis fubcaudatis , fupra fufcis F as-

da ,poiticisque MacuUs fex vm^^^ 'Syfi* Nut. X.
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(172) Ongefchikte, die de Wieken boekig,
Af^eu>

van boven bruin met een witten Band 9 XL1.

en een Roeftkleurige Vlak aan den Aars»

boek heejt. clxxii!
IpbicLus,

Deeze heeft een groote Roeftkleurige Vlak

binnen de tip van de voorde Wiek , en daar

loopt een witte Band van den Aarshoek naar

het midden van de Wiek.

(173) Ongefchikte , die de Wieken getand, clxxiiï,

van boven bruin van onderen geelagtig
Hylas '

beeft j wederzyds met drie afgebroken

witte Banden*

Het Wyfje heeft van onderen , op den ag-

terften Band der agterfte Wieken * agt zwarte

Stippen.

(174) Ongefchikte 5 die de Wieken getand en clxxiv.

bruin beeft > de voorfte?i wederzyds met ™ n%

een witten Band»

(Ï75) Ongefchikte, die de Wieken getand en clxxv*
Anc&us.

zwart

(172) PapUio Barbarus Alis angulatis
, fupra fu/cis Fafdaal-

ba Maculaque ferruginea anguli Ani. g, Syft, Nat. X.

(173) Papilio Barbarus Alis dentatis fupra fufcis fubtuslu-

tescentibus, Falciis utrinque tribus albis interruptis. 3. Syft*

Nat. X.

O74) Papilio Barbarus Alis dentatis fuscis
, primoribiis

utrinque Fascia alba. 3, Sy/K Nat. X.

(17$) PapUio Barbarus AÜs dentatis atris ; primoribiis Fas-

cia carulea
,
pofticis lutéa 3. Sy/I. Nat. X.

I- Deel. XL stuk.
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V. zwart

m
heeft , de voorften met een blaaü*

A
XLL

L> wm
'

de aSterftm met ee™ geelen Band.

Hoofd- De agterfte Wieken zyn , van onderen , met
stuk* ^ie graauwe dwarsftreepen , twee zwarte flip-

penzydelings , twee witte tuffchen deStreepen.

CLXXVI. C l 76) Ongefchikte, die de Wieken getand en

wederzyds bruin gewolkt heeft, met een

geelen Band op de voorften en op de ag.

terften een witten Band.

pi. lxxxix* De Surinaamfche, uit myne Verzameling, in

Fig. 10 ,
afgebeeld, heeft volkomen de ge-

melde Kenmerken. Ik heb 'er ook die watgroo.

ter zyn.

CLxxvii. O 77) Ongefchikte
f die de Wieken getand en

bruin , <oan boven en onderen omtrent even-

eens heeft; de voorften met drie paar wit»

te Wakken', de agterjlen met zes dwarfe.

Öp ieder voorde Wiek zyn twee Vlakken

binnen de tip , twee op % midden en twee naar

den Grondfteun toe; op de ageerden zes even.

wydige dwarfe.

clxxvih. ( X 7S) Ongefchikte, die de Jfïekén tweehoe

-

Tttsaun*
fög 9>

(176) Papilio Barbarui Alis dentatis fufco-uebulofis , con-

coloribus; Fafcia primoribus flava
,
pofticisalba. 3. Syft. Nat. X.

(177) Papilio Barbarus Alis dentatis fufcis fubcoticonlori-'

busy primoribus Mac alis albis tergeminis
,
póiticis fèx trans»

Ver fis. Syjt. Nat. X.

(178) Papilio Bdrbarus Aüs biangulatis fubcaudatis cinercisy

Fascüs albfs Macula^uc nigr&i flavaque, 4. Syft. Nat. X.
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Hg , eenigermaate geftaart en Ajcbgraauw V.

tee/ï, w# witte Banden, benevens een
A
xLl*'

zwarte en geele Vlak» Hoofd-
stuk.

Over de Wieken loopt een witte Band , van

dféo Aarshoek naar het tóiddcn der voorften

,

ca feinfien denfcelven twee Srreepswyze evèn-

wydige Banden ; daar buiten een Ketting van

Jdeiner geele Vlakjes, De Aarshoek is geel^

met zwart getekend*

Ongefchikte , die de Wielen ongekar- ^lxxu*

teld geel beefi , de voorjlen vanbovenmet

drie zwarte Vlakken^ de agterjkn van

onderen met een AJchgraauwagtige Streep*

De agterfte Wieken zyn* naar den agter-

Sboek , bruin gerand*

(iSo) Ongcfchikte , die de Wieken êngekar» clxxx*

teld rond 9 wederzyds bruin stó zwarte

Streepen , wit gebandserd ; de agterjlm

met tien zwarte Stippen beeft.

Deese heeft de agterfte Wieken, aan dea

^inaenkant, Roeftkleudg*

(iSr)

(«79) P*f&* B*rh*rus Alls Inregemmis fiavls , pnmoribu&

fepra maculte tribus BÏgrïs^ poftkis fabtuS iiiaea cinerasceriÊe»

4. Sy$. Mat. JT. r
(ïso) Peffêe Barfrartés Alis Integerrlmis rotundarïs c<mco-

feibus fmfcls nigro ftriati$
fi
TaIaa alba; pofticis pun&is Öeceri^

itrls. ?* $y$* N*t»

L DEEL-, th ST«%
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V.

Afdeel.
XLL

Hoofd*
STUK»

clxxxl
Census,

CLXXXlt

CLXXXXil.
€spb:t*s*

(i8x) Ongefchikte, die de Wieken rond èti

bruinagtig , de agterjien van onderen

met negen roode Vlakken heeft $ die in
9
t

ronde geplaatjl zym

Dc Wieken zyn aan den binnenkant bleeks

mee eenige geele Vlakken by de tippen.

(182) Ongefchikte, dis de Wieken rond aan
9
t end , langwerpig , wederzydi geel en

zwart bont heeft, van onderen ieder mei

agt witte Stippen aan den rand.

De voorde Wieken zyn, aan den binnen-

kant , bruinrood , aan de tippen zwart , in 'c

midden geel , met vyf bruine Vlakken. De
agterften hebben een dwarfeo , zwarten , we*

derzyds getanden Band.

(183) Ongefchikte ,die de Wieken rond en rót

beeft, de voorjlen buüenwaards zwart *

de agterjien met zeventien zwarte Stippen»

De uiterfte helft der voorde Wieken is aart

beide zyden zwart : de ageerden hebben een

zwarten rand, die inwaards zaagswyze gekarteld

is i

(181) Papllto Earb&rus Alis rotundatïs ftfbfuios > pofticis

fubtus Maculis novem mbris,in erbem digeftis, ^ Syft. Nat. X»

(182) Papilïo Barbarus Alis rotundatis oblongis concolori-

&ÜS luteo nigroque varicgatis ,
(?ngulis fubtus puuctis octo^

albis, iubmarginalibus. 3. Syft. Nat, A'.

(183) Pafilio Barbarus Alis rotundatis fuivis $ primoribus

extimo nigris jpofticis punctis feptenderim iiigris. 4. S)fi*
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5s, met zeventien ongelyke Stippen op de Wiek v.

verfpreid. ^xl^
(184) Ongefchikte, die Je Wieken rorJ; de ^T

}^"
voorften mn boven gewolkt met Stip- Chtxtxfck

pen 9 de agtcrjlm ros en gejlippdd beeft.
êses '

C*
:

Bs) Ongefchikte , die de Wieken rond ën cixxïfc

aan beide zyden zv:art beeft , de voor* P™*lf^.

Jïen met twee rojfe Btuiden , die vereenigi

zyn door een derde kleinere Vlak.

^*$6) Ongefchikte , die de Wieken rond en cixxxv^

wit beeft , met vyf dimrfe Vlakken en
Ac^uu

ée tippen bruin , van onderen geelagtig.

Van boven fcyn de vcoiTce Wieken getc-

feeod met vyf ovaaiedwarie Vlakken ,die fiaaiw

syn,en een donketer naar den binnenkant; vm
onderen bleek met een bruinen Band 1 de ag-

terftcn van boven wit, aan den agterrand zwart

ca van onderen geeiagtlg,

03?) Ongefchikte, £è de Wieken rond <uan CLxxxvifa
» Nekm*

rand

OH) Papiïio'B&rfiarus Alis rotunduis fïipra primoribus nc*

fealofis panctatrs ,
poftieis fulvh puactatis. 3, SyJ}« Nat. X,

(t%$) P&piUo Bktharus Alis rotuMaViS concoloribus nigris,

prkiicubiïs Fafcïis dazhm fulvk
K
nnith MacaU tertio minoie,,

a. $3ft. Av;r. X.

(iZ6) P&fziïs B&tiarus Alis rótundstls albls Maculis quïn*

^'ue tramsvertls apicibusqae fafcis
, fubtus flavcicentibtisi. 3* Syft.

N&t. X.

(is?) fitpip* Sarüarus Alis rotutsSatis concoïötïbiis nïgrisj

primoribus puncn* decem atbis ,
pofiicis Difca' toto albls, 4»

§yji N*t. X.
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V.

Afdeel*
XLI.
Hoofd-
stuk.

CLXXXVI1I

Pintbons.

cxc.
Naupiius.

rand en wederzyds zwart y de voorjleri

mei tien witte Stippen , de agterjle

met een geheel witte Piek beeft»

(18$) Ongefchikte, die de Wieken rond van

rand en wederzyds geel beeft i ie voor»

fien in bet uitwaardfe gedeelte zwart met

tm witten Barid, de agterjlèn met negen*

tien zwarte Stippen*

(189) Oogefchikte, die de Wieken rmd van

rand en ongekarteld , de voorflen bruin

met drie geele Plakken, de agterjienbiüf

wit beeft;

De voorde Wieken hebben een kleine Vlak

binnen de üp ; een groote dvvarfe in het trad*

den ; een langwerpige aan den Grondfleun, De
Voorfte helft d&ragterften is wit, de agterfté

zwart , met een geelagtige Plek daar tufieheifc

(190) Öngefchikte , die de Wieken rond van

rand 9 langwerpig en bruin beeft 5 de voor*

firn van hoven met vier witte Vlakkèn,

de agterfien met een witagtigen Band.

De
(iSS) PMpUh Barbjitus Alis rotundatis cohcoloribus flavis

,

primoribus cxttoifumFaJcil aibi nigris ,polticispur]£iisnoven«

cieciin BJgris. 4« Syft* Nat. X*

(1S9) PapiÜ* Barbarus Alis rotuudatis iutcgerrimis conco»

loribus; piimoribus fufcis Maculis tribus navis/ pofticis dirai*

diato albis, 4. Syftm Nat. X.\

(190) Papiliê Bat harui Alis rotundatis oblongis fuicis, pri*

morïbus fupw Maculis quatuüi albidis, pofiicisFafcia albidiu

&. Syji. Nst< X.
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De Wieken van deeze zyn langwerpig; de V.

voorden, van onderen, mee cm langwerpige
A
^/'j

L"

Vlak aan den biDnenkanr. Hoofd-
STUK.

(191) Ongefcbikte, die de IVieken engekar- excu

teld en 'wederzyds bruin beeft , de voor*
Ixiim *

Jlen met Heek geele Vlakken, de agterjien

met bleek geele Streepen.

De voorfie Wieken hebben drie Vlakken ,

die aan den tip famenloopen ; nog drie kleine

afgezonderde in 't midden en twee langwerpu

ge aan den binnenkant : de agterften zyn bruin,

de geheele Oppetvlakce over mee geele ge.

yorkte Streepen?

(192) Ongefcbikte, die de Wieken aan beide
1 1 r •

» / Idasm

zyden zwart beejt, met tien ovaale geels

Stippen daar op verfpreid.

Die zelfde bynaam is aan een Europifch Ka.

pelletje gegeven.

Ik zal hier , als tot een toegift , de befchry» lxxxjx.

ving plaatzen van een zeer aardige Esfëqueeb-

fehe Kapel , my door den Heer VA® Ml r aal
daar toe geleend, en in Fig. 11. afgebeeld.

Vaq boven is dezelve geheel zwartagtig, mee

een groote Roozeroode Vlak op ieder voorde

Wiek

(19! )
Papilio Barbarus Alïs iiregerrirms fubconcolorib:i$

fufas; primaribus luteo-maculatis ; pofticis; luteo-ilïiatis

Syfl> N*ü X.

(191) PapUlo Barbarus Alis nigri3Concoloribus,piin:Hs(l3<>

cem flavis ovatis fparfis, $y/fm Nat9 X%

U Pfi^L XI. Stuk, Bt> 3
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V. Wiek , welke van onderen een weinig blee&er

*x£f
U zig vertoont. Voor \ overige vincis men geel.

&oofj>- agtig witte of Ifabelïekleurige Banden s die kroos,

fpENt, loopen^ zo op de voorde als op de a^cerfte

Wieken >; welke graauwagtig zware van Grond-

kleur zyn, en in 't midden ieder mee vier wie-

te, Hemekchblaauw geoogde Plekjes >
gete-

kend. De voorfte Wieken zyn geheel gaaf en,

ongekarteld , rond van raad , de agterften zeer

duidelyk getand. Men zou deeze Kapel voor

ccne van de derde grootte kunnen rekenen (*)>

XULHOOFD^
(*) Ik denk Jat de Cyferletters, die van Linn/eus agter-

deeze Ongefciiikte Kapellen gcplaatft zyn , zulks aanwyzen ;

doch het ware te wenfehen . dat zyn FA van de grootte een

mader bepaaling opgegeven, of dezelven, dien aangaande bj

bekende Kapellen vergeleeken had. Oridcrtuflchen houd ik

die , welke drie Duim of daar omtrent breed zyn , gclyk die

van Fig. 4, s y 6 , op PL. LXXXIX, voor Kapellen van de

Tweede Grootte; die merkelyk grooter zyn , gclyk veele Chi-

neefche Pagies , Atlaiïen.enz, als ook de Nimweegfche: voor

Xapellen van de Eer/ie Grootte, en die veel kleiner zyn; ge-

ïyk die van Fig. i s 2 , en 10, 11 , of ongevaar een Duirra

breed, voor Kapellen van de Derde Grootte: neemende dan de

overige kleinere , gelyk Fig* 7,8, voor Kapellea van ds

'gierde grootte.

(f) De Heer Doktor SULZER noemt die van dit Geflagt

Abendvogel en zegt dat zy niet dan des Avonds of in den Mor-

genftond vliegen. Kens. der Inf. Zurich. 1701. p. 12 1. Zo,,

dit zeker was, zou menze merregt Schemcring*vlinders kina»

nen noemen , doch ik vind thans aangemerkt, dat in de tyd

en wyze van haar vliegen geen verfchil is met de Nagt- Kapel*

len in
J

t algemeen. Se pp 111. Stuk. 3. Verhand. Mooglyfc

.^ou dit ftük nog wel ocnlg nader onderzoek verdienen»
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-^^5 ^^^^^y»~tf ^irS ^"'i? Afpeeu
XLih

XLII.HOOFDSTU K. HüGFD
STUK.

Befchrydrig van 't Geflagt der Pylstaar*
ten, die van fommigen Onrusten of ook

Avond-Kapellen genoemd worden , thans afge-

zonderd zynde van de Nagt- Kapellen , tot wel»

ken zy voorbeen -waren fbuis gebragt gevzeej'L

T^e voornaamfte. befchryvers der ïnfektën. Reden der

Keaumür en Ronsel, hadden de kap. I-

len (leges* in twee Hoof.Meden enderfcheiden

,

te weeten die van Dag en Nagc. Kapellen. Dee-

zc Verdeeling fchynt ecnigermaate op de Na-
tuur gegrond tezyn 3 en is minder berifping

onderworpen , dan die, door welke fommige

Autheurenvan de laafrgemelden èepigen afzonde-

ren, welke doorgaans in de Schemering , of by

Avond , Vliegen zouden f; noemende dezelven

Avond-Kaptllen (f), Zy verflaan 'er die door f 7je

van dit Geflagt, welke een gewoone benaamfóg
ü"lC^ % lJ2"

hebben , ontleend van het Pyitje , dat de Rups

agterop het Lyfof by de Staar: heeft ;naame-

Jykvan Pyls taarten. De drillende bewee-

ging der Vleugelen , aan welke veelen van dee-

ze Kapellen des Avonds , eer zy vliegen , on-

derhevig zyn of de manier van aazen ; doet

fommigen haar Önrujïen of Onruft-Kapellen cy-

telen.

Hét Pyltj.e 5 dat den naam aan deeze Infek- Het F
:

; -

Bb 4 tca
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V, ten geeft , verdient een nadere befehouwmg*

^XL\[
hm ^et vercoont * door zyne kromte , als een

«Hoofd Hoorn , en heeft ook een harde , Hooroagttge
*tm9

zelfttandigheid, doch aan den Wortel is het

gedwee , laatende; zig op alle manieren bun,

gen ; hoewei de Rups 'er geene vrywillige be-

weegingen mede rnaaken kan , gelyk met de

Pooten en anderen Lighaamsdeelen. Het is

alleen , wanneer dit Hoorntje komt te raakco

aan eenig Voorwerp* dat hetzelve zig meerof

min agterwaards nederbuigr. Goedaart b?«

weert wel 3, dat de Rupfen zig daar van tot vcïv

dcedigïng bediener? , willende zelfs 9 dat 'er eenig

Vergift in befiooten zy : doch men moet zulks

voor een Herfenfchim houden. Hoe men een

Rups ook tergt of plaagt; zy maakt 'er geep

gebruik van om te fteeken of te kweizeo.

Door het Vergrootglas , niettemin , ontdekt

men , dat dit Lighaamsdeel met een menigte

fpitfe knobbeltjes bezet is , die naar de punt

geftrekt zyn. Het is op den elfden Ring, met

de kromte agterwaards* geplaatft.

«geMte der In 'c Latyn heeft Li nïïm us den Geflagt*
Kupfcn. ^m gebruikt van Sphinx, die van een byzon.

dere figuur en geftalte der Rupfen , waar van

deeze Kapellen komen, ontleend is. De meeften,

ten minfle van die welke men Echte Pylftaar-

ten noemt, hebben den Kop a*n *t end ftomp

| cn van boven eenigermaate fpits. De Natuur

geeft hsar de bekwaamheid
3om het voorftevan

baar Lighaam op een verbaszende manier te

kun*
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kunnen uitrekken of intrekken, en dit laatfie V.

plaats hebbende terwyl de Rups de voor ft

e

hel opgeheven houdt ; gel yk altoos , wanneer lio

zy ftil zitttn , gebeurt : zweemt de Geftalce van

het geheele fiifekt niet kwaalyk naar cffe, welke

door de Ouden aan het Raadsel geevende Ge-

drocht, dat men Spbinx noemde, gegeven is#

Duiten en behaive het gemelde Pykje , dat

in de Rupfen der Kapellen van die Geflagt al-

leen voorkomt , hebben zy nog verder eenige

atgemecne Eigenfchappeo. Geen van allen is

Haairig ruig , doch men kanze ahemaal oofc

niet volkomen glad noemen , wegens de oneft

fenheid haarer Huid. De twee agter-Pooten

van de zefiien , die zy 'er allen hebben, zyn

in geene andere Rupfen zo dik, breed en ftomp.

Ook is de Gang van deeze, die gemeenlyk als

zwaariyvig , dik en wel gevoed voorkomen
,

zeer log en traag: men vindt 'er geene Hard-

loopers onder. De Kleur is in de meeften niet

onbevallig; 't zy door fraaije' ftreepjes op eea

groenen Grond, gelykin de Ligufter-Rups en

die der Linden ;'t zy dooreen ongemeen fchoo-

ne mengeling van Kleuren
, gelyk in de Rups

van het Wolfsmelk 3 die berugt is wegens haara

Oerlykhëid.

Ten opzigt van de Verandering verfchilleo Haarer*»*,

zy ,
ongemeen , met de Dag-Kapellen. Daar 5^*^

deeze zulks , zonder eenige fchroom , in de

open Lugt werkttellig maaken , en haare Pop.

pen hiaten bloot gefteld aan Weer en Wind,

Bb 5 ja
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V. ja zelfs aan de ftrengfte Winterkoude, zo krul-

^L[
E

|

EL
* Pso ^ Py^^-Rupfen

, tegen den tyd der

Hoofd, Verandering* inde Aarde* of verbergen zig,

wvk- laag by den Grond , onder eenig bedekzel. De
Natuur heeft haar , buiten twyfel , geleerd y

dat haar Poppen te week en teder zouden zyn s

pm die Ongemakken uit te flaan > en daarom,

maaken zy een los Spinzel , dat uit Draaden

famengefield is , en de Pop als een Tonnetje

omkleedt. Niettegenftaande alle deeze voor-,

zorgen, valt 'er geen klaagen over de ryfceiy

ke Voortteeling der Infekten van dit Geflagt : en

van veelen zouden zelfs de Kapellen miffchieo.

nooit gezien zyn, indien menze niet uit de ge-

vonden £
Rupfen had opgekweekt.

üiPoppen. Wy hebben opgemerkt, hoe de Poppen der

Dag- Kapellen , die wat laat in de Zomer ver-

anderd zyn ; dikwils den Winter overblyven %
* zie Dk is onder die der Pylftaarten , zo wel als

onder die der Nagt - Kapellen
, byna algemeen ,

en het gebeurt zelfs , fomtyds , dae deeze Pop-

pen niet alleen één maar twee of drie Winters

in'tleeven blyven, zonder dat 'er de Kapel uit*

komt , voor dat dus meer dan twee Jaaren , na

de Verandering, verftreeken zyn f. Ik fpreek

Wads.Tia. thans niet van de Konftige manier, welke Re-

aümur gebruikt hadt om het Leven der Pop-

pen te verlangen en het uitkomen der Kapellen

te vertraagen , welke van het allerlangfte voor*

uitgezigt in de zodanigen zou moeten zyn*.

^uiadi.xx* £)e figuur der Poppen is grootelyks van die

der
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der Dag- Kapellen verfchillende , gelyk vvy . V.

reeds amftaodig hebben aangemerkt * , en op
^Ljn^

Plaat LXXXV. in Hg.. 4. verbeeld. In \ Hoofd-

byzoüder munten de Poppen van du Geflagt S™K*

uk ^ eo zyn kenbaar » door het Pykje ofHoornt-

je , dat op de zelfde plaats ftaat , daar het in

de Rups, gedaan hadt, rieeh veel korter is, en.

aan de Pop fchym re dienen 5 om zig Id haare leg-

.

plaatsom te keeren» De Nagt-Kapolkn hebben,

ook wel , tot het zelfde einde , een dexgelyk-

puntje, dccb het fta.at 20 dezelveo rfcgt ia ^

midden aan hec fpitfe end der Pop^ niet op

zyde,gelykerwys in deese Poppen plaats heeft»

Wat de Kapellen aangaat , die hebben ver- DsKaPcïk»*-,

fcheide aanmerkclyke byzonderheden , welke te-

vens baare Kenmerken uitmaaken. De Sprie-

ten 5
in de eerde plaats, zyn niet, gelyk die

der Dag- Kapellen, aan \ end geknopt of aK
lengs dikker uitloopende» maarin't midden dik-

ker dan aan de beide enden, eo niet volkomen,

rond, maar driekantig, zo dat zy zig als Pris-

matiek venoonen % In fommigen is de Zuiger * zie black*

of Snuit ongemeen lang: in anderen kan men
171

'
l?s% 4

9
cr in *c geheel geene vinden. De voorfte Wie-

ken fpreiden zig , als de Kapel vliegt , ver

van het Lighaamuit, zynde veel (maller naar

deJangte, dan gewoonlyk in de Dag- Kapel-

len , doch tevens ftyver : het welk de reden

zal zyn, dat deeze Kapellen veelal een zwaare

dcch zeer foelie vlugt hebben : huppelende

niet op en neder in de Lugt, paar zig plots-

jt DEEL. XI. STUK* \lüg%
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V- Hngs v^d de eene plaats naar de andere begee»

^XL\T venc*e - voor^e Wieken zyn wel , in *t al-

JJoofd gemeen, niet zeep fraay ; doch de ageerften»

stuk.
j(ort en kiejn Zy,}? eB vao deeze, als de

Kapel ftil zit , byna geheel bedekt worden

,

hebben in veelen een fierlyke Tekening van de

tchoonfte en levendigfte Kleuren > die de Kapel

ukermaate vertieren , gelyk in de Paauw-Oog

,

die van de Wmde en anderen blykbaar is. Eg-

ter ontbreekt de fchoonheid ook aan de voprfte

Wieken in fommigen niet, gcïyfe in die van óq

Wyngaard*Rups , de Linden « Pylftaart , enz.

Die van de Jafmyn en Oleander hebben iets

voortreffelyks 9 dat in weinig Kapellen van zulk

een grootte gevonden wordt,

Vöxïeeimg.
Reaümüiud R o e s e l , beiden , hadden

de Ooruilen of Pyldaarten als de Eerde Klaffe

der Nagt-Kapellen te boek gefteld, Geoffkoy

maakt van deselven drie Familiëo, waar van de

Eerftedie Pylftaart Kapellen bevat, welke geen

blykbaaren Zuiger hebben , van hem genaamd

Spbinx Bourdons: de Tweede de zodanigen, in

ï
* welken de Zuiger lang is en Schroefwyze op-

* * gerold , die hy noemt Spbinx Eperviers : de

Derde, eindelyk, de genen, wier Rups geea

Pyltje van agteren heeft, waar van hy maar

ééne Soort omftreeks Parys gevonden hadt,van

hem Spbinx Beliér getyteld.

LiNNiEüs heeft de Pylfhartcnln vier Ben.

den onderfcheiden , waar van de drie eerfieo

Ac &bten 9 de vier4e de On- echten bevatten.

> Die
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feïe van de Eerfte Bende hebben de Wieken tf.

hoekig of gehakkeld ; die van de Tweede heb-
A
xuf^

bca dezelven ongekarteld of niet ingefoeeden > Hóófd-

gaaf van Rand; die van de Derde hebben hec STÜ**

Agterfte van het Lyf ruig Haairig: die van de

Vierde Bende t eiadeJyk, worden Onechte ge-

laoeoid, als in poftuur naar de Pyiftaart-Kapeï-

len gelykende , doch voortkomende uit eeri

andere Soort van Rupfen.

*t Getal der Soorten van dit Geflagt is onge*

Iyk kleiner dan dat der anderen* Onze Autheuï

telt agt- en- dertig Soorten in *t geheel, waar

onder ruim de helft Europifche zyn. De Pyl*

fiaarten maaken dus nog geen twaalfde deel uit

van hei* geheele getal der Kapellen > die by hem

fcekeod fcaao*

(£) Pylftaart-Kapel , dk de Wieken gehah %

Md beeft 9 de agterjlen met Oogjes. oniuta.
Paauw-Oog

Den ouden Autheuren is deeze Kapel en haare
pylftlar£*

iüups reeds bekend geweefe en redelyk door

bun afgebeeld. Goedaart, evenwel , geeft

*er eea flegte Afbeelding van, om dat hy de

Kapellen niet dan met gekreukelde Wieken, en

dus

(ï) Sphmx Alis aiigulatlis po&lcis ocellatis. Syfl. N&t. X.
Efeatauia raajar Corpoie crafïb , Alis amplis

9 intcrioribus Ma-
,

ciili o|?kthaimoide. R A ƒ. ïnf. H8. MouFF. ïnf 91. Jonst.

ïnf.T.sf. 30* Go EB. ïnf. II i. p. 2$, T, f.o. LlST, Goed.

4* f.24ÖDDM, biJÏSÉ. f. II. ALB, Inf. 8. f. ïl. MER.

Uf. IU T. 37. Roes. laf. I. Noct. Phal. i. T, 1. WlLK psp«

li T ir B. 5. Raj. Inp itf, n . 2.

1. Deel. XL Stuk,
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V. dus tot vliegen onbekwaam , uk de Poppen halt

iÊai'
^mnen ^ry§cn >

*
c we^- hY ais aan deeze Soort

Hoofd- van Kapellen natuurSyk eigen zynöe aanmerkt;

stuk. het tegendeel biykt uit de Afbeelding van

JuftröuwMsaiAN die beter rs , zo ten opziigt van

de Kapel als van de Rups. Onze Liefhebbers wee-

ten daar uk zeer volmaakte en fraaije Kapellek

te bekomen. De Heer TAdmiraal heefc

haar ukgeköö&eo tot het onderwerp vsn zya

Eerüe Plaat.

Wy noemecteclc Pmuw-Oog Pylïïaart , we-

gens de ichoone Oogswyze Vlakken op de ag-

terüe Wieken * die deeze Kapel zeer vcrSeren

,

en j om de zelfde reden $ geeft men *er , in 't

Franfch den naam ,van & ifeftif Faèft

zou haar anders ook de Wilgen Pylftaart kun»

nen tytelen ; dewyl de Raps veel op de Wiïge-

boomen aail, hoewel zy ook wel op de Ap-

pel-boomen wordt gevonden. Roes el noemt

haar, de Eeezaame , blaauwgcftaarte , dikke,

groene Raps, niet fchumfe witte- Streepen op

fcyde getekend* Zy te niet ona3rtig,ma2r geens-

zins de fraaiste onder de Pylftaart -Rupfen.

liet groen is in foinniigen fchoonder * ffl an*

deren doffer * en trekt in eenigen ca^r het geelc;

zynde de Kop zo we! als het Pyuje biaauw.

Ook zyn fommigen op ieder Ring 5 of op eenï-

ge Ringen , met een klein Karmyorood of O-

nnjekleurig Vlakje getekend, buiten en behalve

dat der Lugtftippen,

De Eytjes, daar deeze Rupfen uit voortko»

meü$
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fcïien,zyn rond, gröen en glad: men vindtze in Va

de Zomer hier en daar* enkeld , onder aan de BUn Af
^j

E

^
den; gelyk die van veele andere Pylflaarten. HooÏfd-

De ionge Rupsjes hebben , kort na dat zy uit- „ §TUK»

gebroed zyn , de Gcftake en Kleur reeds van

de ouden , die haare volwaffenheid niet dan in

de Herfft bereiken. Zy kruipen dan in de Aar-

de, en veranderen m een bruine Pop, uit wel-

ke , in *t volgende Voorjaar , de Kapel voort-

komt » die de vöorfte Wieken , van boven *

bruin heeft, 'ttiêc bleeker ftreepen* welke ee*

higèins roodagtïg zyn 5 doorwerkt : de agterfcè

Wieken > die van de voorften , als de Kapel

feil zit, geheel bedekt wo7rden * vercoonen, als

de voorfcen uïtgefpreid zyn , het heerlykftë

Rooze-rood , en hebben ieder een groot He-

melfchblaauw luikend Oog , dat in een zwarte

Kring ftaat. Voorts is de rand , van alle de Wie-

ken» bezet met een Franje van caauwlyfcs zigo

baare, donker bruine Haaïrtjes. Het Lyf,daê

de langte omtrent van vyf vierden Duïms

heeft , is van boven graauwagtig , met een don-

ker bruine Vlak op het Borftftuk of den Nek.

jDe Sprieten en Pooien zyn geelagtig i doch dé

twee voorde Pooten bruin.

De reden 5 dat Goedaart geen volmaak- Waarota zf
dik wils

te Kapellen uit de Poppen van deeze Pyl (taart- kreupel zyn?

Rupfenfcon bekomen ,verdient een nadere over-

tveeging. Doktor L r s t e r (lelt bedenkelyk ,

dat zulk zou kunnen veroorzaakt zyn, doordien

fiy aan de Rups de Stoffe, bekwaam tot het

h DEEL. XX»
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V, maken van haar Tonnetje, niet verfchafc, eè
Afdeel* dezelve dus ten deele door Honger had doea

Hoofd ftervco. Zulk eeae verkiaaring bezwagcelt dit

^ STÖÏC
r (tak met nog groater dtiHïerheid. Volgens het

denkbeeld vm Sepp , zon hec fchynen daar

aao te moeten toegefchreeven worden , dat hy~

ze geen gelegenheid had gegeven f om ergens

by op te klauteren en zig vaft te zetten tot uit*

breiding der Vleugelen: maar* dewyl zulks de

ineefle Kapellen kreupel maakt of met gekreun

kelde Wieken doet te voorfchyn komen f zo is

het zeer angelooflyk , dat Coedaaut dit ia

deeze Kapellen in *t byzonder., en in geenc an-

deren , zou waargenomen hebben. Zie hier

watdca Heer 1'Admiraal de waarlchynlyk*

iie leden denkt te zyn van dit Vc-rfchynzel.

Ia de eerflc plaats is zyn denkbeeld, dat de

ongelyke aaorypiog der Poppen zelf, wegens

de Koude van
9

l Saizocn f hier toe gelegenheid

geeve. „ Ik onderbond, zegt hy , dat t fchooa

„ dezelven vm agteren ryp vvierden t en de

5§ HükS op de Rng tot aan hec Hoofd open

borfl: , cgtet ie Haid vaft bleef ter plaat-

ze, alwsar de anrypheid was, In eenigen*

99 éie door den (ierken aandrang der agterfte

s, deelen het Lighaam korter ea naar vooren

„ dikker maakten , borffc de Huid, met veet

moeite, aan dfn Kop wel open, maar dan

haperde het aao de voorfte Pootjes. Deeze

„ Poppen, hoe niknuakÊ zy ook waren, blee*

„ ven .nog een langen tyd ia
s

t leven ; ande-

reö
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99 «ren , die, in 'c affcheiren der Huid, zig aan V.

den Kop zodanig kwetsten, dat ze de vloei- ^xUL*
3, baare Vogten verlooren , ftierven fchielyk. Hoofd-

STUK
„ In deeze wanfehapen Popjes merkte ik nog^

J
„ aan, dat de allerdikfïe deelen , daar de vier

„ ".paaren middel- Poocen aan valt gezeten had-

den, een volkomen harde donker bruine Schil

kreegen, die aan de dunnere deelen naar ag-

3, teren zwakker, en voorwaards, daar 't ge-

„ hapercl hadt , meeft week en groen was : eea

„ klaar bewys, dat de onrypheid alleen oor*

„ zaak is van dit gebrek, Eenige Poppen , met

„ veel moeite, en na veel fukkelens , de Huid

3, geheel kwyt geraakt zynde, waren egterzeer

wanftaltig : zy hadden de Koorentjes (gelyk

„ zyn EdL de Sprieten noemt ,) krom , en te

3) kort langs den Buik uitgeftrekt , gelyk ook

„ de Pootjes, en als dan miffen gemeenlyk~

„ de Vleugelfcheeden in de Pop haare behoor-

53 lyke aitgeftrektheid , 'c welk veroorzaaken

moet, dat het Uiltje (dus noemt hydeKa-

„ pel ,) met mismaakte Vlerken te voorfchya

„ komt".

üir laatfte kan egter, (zo hy aanmerkt,) ook

gebeuren , fchoon de Rups in een welgemaak-

te Pop is veranderd: want de deelen , waar

van de Vleugelkokets gevormd zyn, blyvea

fomtyds langer groen en week; vooral in gun*

re Dagen , gelyk zyn £d. in November des

jaars 1740 ondervorvit. Teen zaghy, dat de

Vleugel fcheeden van eenïge Poppen, zelfs na

1 Deel, XI. $TÜ"K. Cc ver»

1
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V. verloop van agc Dageo , nog hunne J bruiné

^XLll' ^leur niet haJ(3en * eD kefiuit daar uit, dat door

Hoofd- ongelyke drukking of kneuzing in deeze tede-

stüic.
re Ljghampjes zulk eene gefteldheid kan ont-

Taauw'0o
£'jlaan ^ weike de Kapellen met gekreukelde Wie-

ken , die zig niet ontplooijen , doet ter wereld

komen. Inderdaad , zulks is waarfchynlyker ,

dan dat het door uitdrooging der Poppen zoude

veroorzaakt worden , gelyk iommigea onder*

itelien.

1t. (s) PyIflaart»Kapel met gehakkelde Wieken,-

Öehakkdde de agïerjten vcor vit Jteekende, aan den

fyl&mu binnenkant Roejlkleurig ; de voorjlenmei

een witte Jlip*

Deeze Kapel wordt gcmeenlyk de Gehakkel-

de Pylftaart geheten ; hoewel de Wieken

,

dezelve , -eigenriyk* maar gekarteld of getand

vzyn; weshalve Geoffrov haar ook noemt

U Spbinx a Ailes dentelées. Linn£üs geeft

'er deu bynaam aan van de Popelierboomen y

waar op de Rups zo wel als op de roode Wil-

gen, zo hy zegt, zig onthoudt. Roesel noemtf

haar ook de gromt ,
Popelier-Boomen Rups, met

zeven paar fchuine geeiagüg witte Streepen,

een

(i) Spbtnx A\'u> znguhüa reverfis'; poülcis bafi feirugineis

,

jmticis pun&o albo. Syfi. N*t. X. Phakena püsmïconus fpi-

tllinguis , Alis planiusculis erofis gyfeis , Antcnnis albis. Faun.

Stee* Siü. Roes. Inf. III. T. 30, Wilk. pap. 11. T. ü. 6.

#E G££IU In/. U T. 8. f*. J. Ai-Ü* Inj. T. 57»
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overla^gie horifootaale zydstrcep (*), en den V.

Kop ipits; doch 'c is acnmerkelyk , dat hyzeop A
^\f

u

de witteen de Heer de Geer, in Sweeden , Hoofd.

óp de zw^Tte Popelier en op de Wilgen , vondc* $TÜK*

Zy komen ook op de Elzeboomcn voor. Zie
Gtk^eldêé

hier, wac deeze laaifle van de Rups zegt.

Dezelve is groot en dik, hebbende, wan» De Ruj*8

sy neer zy zig uitrekt , de langte van twee Duu

„ men en twee Liniën ; zo dat menze onder

5, de groodte Rupfen van dit Land (f ) kan tel.

s , leb. Zy is fchoon, hoewel maar een enkele

„ Kleur hebbende, die bleek Grasgroen is;

„ zytide het geheele Lyf doorzaaid met witte

5 ,
Stippen , die op dvvarfe lyoen zyn gefchikt*

5 , en ieder Ring getekend met een fchuin wit

3, Screepje, dat voortloopt tot aan het midden

2, van den volgenden Ring. Deeze Streepjes

„ bellaan insgelyks uiteen groote menigte van

„ dergclyke Stippen , dat geen enkele Vlakjes

„ zyn, maar Kegelagtige knobbeltjes , hard als

9, Hoorn > die de geheele Huid van de Rups %

3, op 't aanraaken , ruuw maaken als Sagryh i

^ weshalve R eaümu a de zodanigen BÓemi Sa=»

h grynagtige Rupfen.

(*) Tn de Afbeelding welke de Heer l'Admiraal van dee-

ze Rups geeft , vind ik geen blyk van die overlangfe Streep ,

en de Heer J.
C. Philips verzekert my, dat de Rupfen vaa

de Gehakkelde Pylftaait, hier te Lande door hem gevonden,

dezelve niet hebber. , t

(| ) Van Sweeden ,
naamely k ;

dewyl men de Kups der Veld-
,

Winde, en die der Oleander, welke ongelyk grooterzyn^ mm
niet heeft, . ,

ï% Dell. xl stck. Cc



404 Beschut ving van
V. De zes Hoornagtige Pooten , van deeze

A
XUU

# RuPs '
zyQ helder bruin; de agt middelde

Hoofd. ,> en de twee agterfte Vleezige , zyn groen,
STÜK# „ en bezet met een halven cirkel van brui*

Gebeide
^ ne Haakj

-

es . door middei van Welken zy

„ zig zeervaft tegen de Bladen en Takken aan

houdt. De Lugtftippen, of openigen der

„ Ademhaaling, zyn vao een fchoone Oranje-

„ kleur. Goedaart heeft geen Oogen aan

den Kop van deeze Rups kunnen ontdekken;

„ indien hy ze met een Vergrootglas onder-

„ zogt hadt , zou hy gezien hebben , dat zy

verfcheide Oogen heeft aan ieder zyde van

„ den Kop. Ook heb ik waargenomen , dat

„ zy veel kragt heeft, kunnende met denzel-

„ ven een aanmerkelyke zwaarte opbeuren

Tot de Verandering kruipt deeze Rups, ge-

lyk de anderen, in den Grond, en maakt een

lomp Tonnetje van Aarde en een weinig Zyde

;

waar in zy in een Pop verandert , die in 't eerfl;

groen is en vervolgens bruin wordt. De Heer

FA dm IR aal heeft, in 't jaar 1726, te Ver-

£nlles,en naderhand ook alhier* waargenomen,

dat deeze Rupfen zig gingen verbergen in 'c

laatft van September of in Oktober , en uit het

Popje te voorfchyn kwamen in April , of fom*

tyds niet eer dan in Juny, van 't volgende

Jaar (*> Sefp befchryft ook de Verandering

en

( *) Zie zyne X. PLAAT en detzelver Verklaring: wor-

dende aldaar de trapswyzc toenceming van deeze Rups naauw*

keurig afgebeeld
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en Huishouding van deeze Kapel , zeer omftan- V.

dig ; gelyk men die insgelyks by Roes EL A
™LNt°

vindt: zo dat ik daar van niet meer zal fpree- Hoofd-

ken: merkende alleen nog aan 9 dat deeze Kapel 8TÜK#

een zeer klein Zuigcrtje heeft, onder aan den
Cf^2**"'*'*

Kop, zynde niet boven een zesde Duims lang,

volgens den Heer de Ga er (*).

(3) Pyïftaart-Kapel , die de Wieken gebak-

held beeft , de voorjlen graauw geban- r^den-FyL

deerdf de agterjlen bruin rood.

Het heeft Linn jeu s behaagd , de Kenmer-

ken dus op te geeven van de Lindcn-Pylftaart;

doch ik zou dezelve liever noemen : met de

voorfte Vleugcleo Afchgraauw en groen gevlakt ;

de agterften Oranje of Vuurkleurig : omtrent

gelyk Geoffro y doet (f). Ook is zulks

met de Afbeeldingen van Roesel, en met my-

ne Kapellen , meer overeenkomftig. Evenwel

moet ik bekennen ,dat de Kleur, zo wel in dee-

ze als in de voorgaande Soort , een merkelyk

verfchil onderhevig zy. De Kapel is fomtyds

ros op de voor-Wieken 3 dat de Wyfj.es zyn.

Dok-

(*) Mem. fur les Inf IV. Mem. p. 154.

(3) S^&/«xAlis angnlatis, fuperioribus grifed fasciat!» ,
pes-

ticis teftaeeis. MER. Eur. 2. T. 24. Wilk. pap 10. T. I.

B. 4. ALB. Inf T. 10. FJRISCH. Inf VII. T. 2. RaiS. Inf

X. No&. Thai, 1. T. 2.

()") Sphinx elinguis, Alis laceris, fuperioribus cinereo*vires- 7

centibus, Fascia obscuriore transrafa. inrequnli iiiferioribiis

fusco- Autantiis. IUJU des Inf emu Paris, TOM. II. p« S®»

h DEEJL. XI, STUIC, C c 3
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Doktor Scofo li heefc , in Karniolie , wel

• vier Verfcheidcnheden van deeze Linden-Pyl-

ftaarc waargenomen, waar van de laatfte, zo hy

aanmerkt, aüeenlyk flrooken zou met de be-

fchryving van onzen Autheur. Zie hier de-

zelven.

"In de eerfte was de voornaamfle Kleur, zo

„ van hetLyf als van de Wieken, Schorsag-

tig, dat is naar die van de Kina gelykende.

„ In de tweede was dezelve Okeragtig roecvaa*

3, le Vlakken, In de derde was de Kleur van

„ 't Lyf , en der Wieken van boven, Beenig,

5, met Roeftkleurige Vlakken, doch van onde*

3 , ren eer Roeftkleurïg. De vierde hadt de

voorde Wieken , vanboven, Omherkleurig

gevlakt, meteen roodagtige Plek; den rand,

3, wederzyds, bruin gelimoend; van onderen

aan den binnenkant Roelikleurig, meteen

5 , groenen rand : de agterften van boven Noo-

3, ten Kleur , met den rand, van onderen >

» groenagtig" (*>

Een blykbaare verwarring heeft by den Heer

Geoffroy plaatsin de befchryving van dee-

%e Linden-Pylitaart; dewyl de Afbeelding en

Text, van deGeer, door zyn Ed. bygebragt

vrordt , die rekerlyk van de Gehakkelde Pyl-

ftaart of die der Popelieren fpreekt. Ook hadc

hy zig dan niet behoeven te verwonderen, dac

yan hem in deeze der Linden geen Zuiger in 'c

ge.
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geheel te vinden ware: wantik weet niet, waar V.

L 1 n n je us 'er een Zuiger aan toegefchreeven ^lh
**

heeft; het is de voorgaande of die der Pope- Hoofd.

lieren , welke hy Spirilinguis noemde (*).

Buiten allen twyfel is *t, dat Frisch pn-

ze 'Linden-Pylftaart bedoele , wanneer hy de

befchryving geeft van de groene Rups der Lin-

den , met een driehoekigen wit gezoomden Kop

en zeven wit en roode Screepen op de zyden
,

benevens derzelvcr KapeL Hy merkt aan, dat

omtrent de groëoe Pylftaart-Rupfen , vandee»

ze en de voorgaande Soorten , een merkelyke

verwarring, zo by Goed aart als by Al-

uin plaats heeft; devvyl men 'er verkeerde

Kapellen heeft bygevorgd : het geen rnoog-

lyk den Franfchen Autheur, zo even gemeld ,

misleid zal hebben» Die der Linden zyn ge-

makkelyk kenbaar aan de geele en in fommi-

gen ook Karmynroode tekening van de fchirine

Streepjes op zyde ; welke cgter, tegen den

tyd der Verandering f wederom verdwync t zo

Roesel aanmerkt : doch doorgaans is de Rups

veel bleeker groen , cn heeft op 't agter-end

een Plekje, dat haar van de anderen altoos

dtiidelyk onderfcheidt. Ook zyn zy kenbaar

aan den driekantigen Kop, die veel breeder

dan

(*) Phalarna pr'sm'corms , Sfk$tmgui$ , Alis plaïiïcttculïs»

erofis ,
grifeis , Anrcniüs albls. Habitat in Populo. Suee*

Ed. L N. 8io.« Zyn Ed. maa?ctj In dis Uitgaan , gee»

rninftc gewag van de Lfodcn-yylfhsrt.

It p££JL, XL Stuk» C C 4



4o£ Bbschryvtng van

V. dan de Hals uitfteckt. Men vindt de Rups ook

XUI** f°mty ds °P de Y Pe" ^D Elzeboomen , doch

Hoofd, meelt op de Linden.
stuk:.

tv.
Ocipete.

Pi XC.
Hz. u

Nmi.
Oleander-

Kapel,
i

(4) Pyl^aarc- Kapel, die de Wieken gehak-

keld en gewolkt beeft , de agteiften aan

den agterrand van dm binnenkant wit.

Tot deeze Soort 9 die zig in heete Landen ont-

houdt , en de grootte maar van een Horfel of

Paardevlieg heeft
,

fchynt , wegens de ge-

hakkelde Wieken, t'huis gebragt te moeten

worden dat Nieuw Jorkfe Kapelletje in Fig. ï y

op Plaat XC, afgebeeld, welks Agterlyf

twee breede Zwavelgeele Streepen heeft van bo-

ven f en de twee agterfte Wieken zyn , in 't mid-

den Vuurkleurig gebandeerd- Voorts is de ge-

heele oppervlakte, vanboven, bruin en zwart

gewolkt, met den rand der Wieken wit, als in

de tytel wordt gezegd.

(5) Pylftaart-Kapel
5

die de Wieken een wei-

nig gehakkeld en groen beeft , met ver-

febeide bleekere , donkere en geelagtige

Banden.

Onder de fchoonfte Infekten, waarlyk, van

de

(4) Sphlnx Alis angulatïs nebulofis; polllcis margine ba-

feos poftico aibis. Syfi. Nat, X.

(s) Sphinx Alis fabangulatis viridlbus, Fascüs variis palll-

d:oribus faturatioribus flavescentibusque. ROES. Inf, III, T.

XSy Ué FlUSCH. lnf% VXIè T, 3.
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de gehecle Wereld , is dit Europifche , zowat V..

dc Kapel als wat de Rups belangt , te tellen, xt^r*
Hec voert den naam van een Boomgewas, dat Hoofd.

egter in de meefte deelen van Europa voor de
STÜk-

Winterkoude bewaard moet worden , en tevens

van Vergiftige eigenfehap gerekend wordt te

zyn: weshalve de Duitfchers het noemen Un*

holden- , dat is Toverkruid. In 't jaar 17^7,

toen het een drooge Zomer was, zegtFaiscfl,

werdt deeze Rups op de Oleander gevonden

in de meefte Tuinen , daar men deezen vreem-

den Boom in Bakken hieldt (*). Roesel, die

nergens dan by Frisch daar melding van ge-

vonden , en meer dan agt Jaaren , te vergeefs

,

naar

In de Zuidelyke deelen ran Europa groeit de Oleander

in 't wilde en firekt tot geen klein fieraad der Woeltcnyën.

Men vindt dit Gewas , dat wegens zyn fïeilyke Bloemen en

Bladen ook Rooze-Lauritr getyteld wordt, overvloedig op de

Bergen , die tunchen Niüa en Genua gelegen zyn. Sommi-

ge der Ouden wilden, dat het een Vergift zou zyn voor de

Heeften , die het Loof aten , doch een Geneesmiddel voor de

Menfchen , als men het Aftrekzei der Einden , in Wyn , dronk

;

inzonderheid tegen de Beet van Slangen en andere Venynige

Dieren, zelfs tegen die van een Üoiicn Hoad, Dalechamp

Hij). dtsPlar.tes. Tom. I. p. 205. Des de Vergiftigheid niet

zo zeker of zo algemeen fchynt te zyn, als men ondcrftelt

,

tellende het onder dc fcherpe Venynen {Venena ncrU*) NucL

Mek. WfiU Men wil , dut de Muggen of Vliegen , als

zy op de Bloemen gaan zitten , en het Sap daar uit ingezoo-

gen hebben
,
plotsiings dood nedervallen. Ook zou de Reuk

nadeelig voor de gezondhe d zyn. Wat Linn&us zeggen

wil, aangaande de Woonplaats van dit Gewas, met Habitat

* Qf.de s in Ir.dïam Oritnt&lem ticis fubbumidU ; (Sfsc. Vlémt*

Ed. lï. Tom. I p. 306.) is my zeer duider,

K DEEL. XI. STUK% CC 5



4io Beschryving van
V. naar dit Infekt gczogt hadt, kreeg 'er einde.

XLf[
?L

tyk* in 'c
3
aar x 748 9 toen Iiet in Duitfchland

Hoofd- een taamelyk warme Zonier was, verfcheiden

3Tüfc. Rupfcn van , uit Eijereo , welke aldaar op de
ouandsr.

Qjcancjer .Boomen gelegd waren , die eerlang io

Kapellen veranderden, Geoffroy te Parys

;

ja, dat nog zeldzaamer is, Doktor Scopoi.1

zelfs, in Kartijolie, fchynen deeze Soort van

Pylftaarteo niet aangetroffen te hebben.

r>e Rup.% De Rups is rykelyk vier Duim lang, en du?,

als ook wegens haare dikte, eene der grootften

onder de Europifche
?

De Kop is, volgens

Frisch, geelagtig , mee twee halve Cirkel-

ftreepen daarop , die groen zyn , en het Lyf tot

voorby de Voorpooten Zwavelgeel, met een taa-

melyk groot rond Oog , dat Hemelfchblaauw is;

pp ieder zyde. Voorts is het Lyf Zeegroen

,

met groote witte Knobbeltjes of Stippen; de

middelftreep , op de Rug, roodagtig Vleefch-

kleur, inzonderheid naar de Staart toe; doch

met Vaalwitte Streepen aan beide zyden van de

Rug. De Buik , Middelpooten en Staart , zegt

hy , zyn bleekgeel : doch het Pyltje is Oranje.

Hy heeft de Lugtftippen zwart met witte Rin-

getjes waargenomen. Dit komt naaft overeen

met de ééne Rups van Roesël ; maar die Au-

theur heeft 'er gehad van verfcheidene Kleu-

ren, fommigen grootendeels Oranje , allen met

de gedagte Paauwe-Oogen , aan den Kop, ge-

tekend , en het Pyltje, dat in deeze Soort naar

eca



Oleander,

De Pop.
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eer dik, krom, Hoorntje gelykc , was altcos v#

Oranjekleur. ^gjf
De Rups is in 't kruipen zeer langzaam, Hoofd-

doch eet ongemeen fterk
, ja mooglyk op een

dag wel eens zo veel als zy zwaar is ; pclyk

Rkaümür aanmerkt dat fomraige Rupfen

doen , zegt Rossfl. A!s de Verandering na*

dert, worden zy bruin op de Rug en kruipen

dan in de Aarde of onder de Bakken, waar in

de Böomcn (taan , maakende zig een Tonnetje

van brokjes Aarde of Bladeren, De Poppen

waren , volgens EktscH, bruin , volgens R o E-

sel, Oranjekleur; maar deeze laatffe hadtze

in een Glas, de eerfte op de natuurlyke wyze

gekreegen , en beiden namen zy zwarte LugN

flippen en Strecpen daar aan waar. Ruim vier

Weeken na de Verandering kwam reeds de Ka«

pel te voorfchyn , die aldus door Frisch be*

lebreeven wordt.

" De Kleur is donker Grasgroen ; die der Sprie*

91 ten bleekgeel, mee korte, doch in het Man-

f> netje wat langere Franjes. Op bet Voor-

p hoofd is, by de Halskraag, een wkagtige

Streep 5
die 'er een Zoom aan maakt. De

3 ,
Oogen zyn groot, met een Appel die Orao-

9y jeklcurig is en by nagt als Vuur fehittert.

99 Aan de groene Halskraag is een breede Vio.

3, letroode, doch zeer wit geftippelde Zoom.

„ Op de donkergroene Rug, beaet met witte

„ Haairtjes , is een Zeegroene , langwerpige,

5, wit Haairige Driehoek. Van de zeven Rin-

1. Dar, ju xi. Stuk, ii gen
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V.

Afdeel.
XLII.
Hoofd-
stuk.

Oltander*

VI.
Convolvuli,

V:m de
Winde

35

3>

gen des Lighaams , van de Rug af te rekenen

>

is de eerde de breedlte, wit, met Streepjes

van geele Franje; de anderen zyo , op een

„ donker groenen Grond, bleek of bly groen

„ getekend, met witagtige fchuinfe Streepen,

„ die famenloopen naar het Staartend , dat met

„ geelagtig witte Haairtjes is bezet *\ Van

de Tekening der Wieken, die donker Gras-

groen en bleek groen zeer aartig getekend ,

met witagtig geele Streepen doorweven en op

fömmige plaatfen met bleek Roozerood, op

anderen met paarfch of Violet verfierd zyn, kan

men beft uit de gekleurde Afbeeldingen of uic

de Kapei zelf oordeeien , welke zeer zeldzaam

is en by weinige Liefhebbers gevonden wordt.

Ik heb 'er tot nog toe, maar ééne, en wel

by den Heer Storm, in de Hortus Medicus , in

deeze Stad , gezien*

ECHTE, met de Wieken ongekarteld.

(6) Pylftaart.Kapel , die de Wieken ongekar-

teld heeft, de agterften wit gebandeerd>

aan den agterrand te/f gejlippeld; bet Ag-

terlyf rood met zwarte kringen.

Met veel verwondering zie ik deeze één der

fchoonjle Onruften genoemd, welke wy bier te

Lan*

(6) Spblnx Alis integris , poftids albo fasciatis
, margin

c

poftico albo punftatis ; Abdomme rubro, cingulis atris. JMer,

Eur. T. 75. f. 2« T. 2j. GoF.D. ïnf* l\% T. ƒ. ROEJ.

In/ I. Nod. Phai. I« T. 7. Wilk. Pap. io. T. t. li. z %
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Lande hebben , en aangemerkt , dat dezelve V.

zig geneert met de Convolvulw major , dat de ^l**
6,

gemeene Veld- Winde zou zyn , welke in de Hoofd.

Koornlandeo groeit (*). Haar fchoonheid, im-
STUK*

mers, komt in 't geheel niet by die van onze

Paauw-Oog Pylftaart, de Gehakkelde of die

der Linden, welke alle drie, myns oordeels,

veel fraaijer getekend en gekleurd zyn : om nu

van de JLigufter-Kapel en die der Wyngaard*

Rups, niet te gewagen. Het Kruid, daar zy

gemeenlyk op aaft, is ook niet de groote Win-

de, byde Kruidkundigen Convolvulus major ga»

caamd,- welke in'tRiec aan de kanten van Sloo*

ten of Waterpoelen groeit , en witte Bloemen

heeft ; maar de kleine Winde, der hooge , droo-

ge, Zandige Bouwlanden, met roodagtige of

paarfche Bloemen Ct) > welke men Wee-Winde

noemt, volgens Goïdaart, en Juffrouw

Me rian plaatftze ook op die Soort van Win-

de (|). Reaumur heeft, zo 't fchynt, de

Kapel gehad, doch het Masker was hem niet

bekend geworden. Evenwel verbeeldde hy zig,

teregt, dat het die bruine Rups ware, aan wel.

ke de laatllgemelde de Wortelenjvan dat On-

kruid tot Voedzel toefchreef (§).

Wy
(*) Venustiflïma omnium Inquietarum. Vefcitur Convolvu-

lo mnjore, &c. IV. Df.EL, bladz. 64.

(|) Convolvulus minor Arvenfis^ C &• Pic* Convolvuliis

jrnnor purpureus. Lob.

(I) ExpL Tabul. p. 31.

(§) Zie Mem. Tom. !. Odavo, png, 371. li XIII,. Fig. %

X Deel, XI, Stuk,
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V.

Afdeel.

;

XUI.
Hoofd-
stuk.

Win<k€

Wy zien dai dc reden der benaamio^ vaa

die Infekt , dac van fommigen zonder reden

Mervelje de Peru genoemd wordt : alzo het niec

uit de Weftindiën komt, en, myns weetens,

ook niec aaftop de Plant van deezen naam, dc

Jalappe naamlyk. Het is, ondertuflehen , we-

gens de grooue, zo van de Rups als van de

Kapel, aanzienlyk ; die, hoewel op dc Vleugen

lenniet met fïerlyfce Kleuren praaiende, aldaar^

in \ graauw, eene Tekèöfa'g heeft, die niet

onaarng is»

De Hups. De Rups welke, geiyk 'verfcheide anderen,

op Taf. LUI. in 't gemelde Werk , zeer fober

is afgebeeld, wykc in groot ie naauwlyks voor

die van de Oleander- Kapel ; ja heeft, wanneer

zy zig , om voort te kruipen , het Lyf uitrekt

,

de langte van omtrent vyf Duimen en de dikte

is, in 't midden, ten minde een halfDuim over

'c kruis. Op ieder Ring heeft zy verfcheide

infnydmgen of groeven, dwars over 't Lyf

,

die dcnzelven als in verfcheide Ringetjes ver*

deelen, en de Oppervlakte over 't geheel rim.

pelig cn oneffen maaken. HetPyitje, aan de

Staart, is krom en vry lang. De Kleur is,

fommigen , op de Rug donker bruin ofgraauw,

en aan de zyden geelagtig: maar men vindt *er

ook, die geheel groen zyn , gelyk deLigufter.

Rups; doch zonder paarfche Streepjes op zy.

de. In zodanig eene , welke R o e s e l ha it, was

evenwel het Pyltje Oranjekleur. In beiden zyn

de aegea Lugtdippcn 9 op ieder zyde, aanhaa.

0
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ie briiinheid zeer kenbaar. Of dit verichil van V.

Kleur door het naderen van den tyd der Ver-
^u?*"

andering veroorzaakt worde, is ons nog niet JHoofd-

feebleeken.
8TÜK-

DeezcRups, hoewel niet ongemeen , is rsiet
Wtn u

gemakkelyk te vinden : dewyl zy over dag in

de Aarde kruipt en zig dus voor het oog der

Liefhebberen verbergt. Men zou de plaats,

daar zy zig onthoudt , aan de afgegeten liladen

van de gemelde Winde eenigermaate ontdek-

ken kunnen: indien zy, in vryheid zynde, dac

Kruid at en niet de Wortelen , gelyk Juffrouw?

Merian verzekert. Anders zou men dienen

te zoeken naar de drolletjes der uitwerpfclen of

vuiligheid van deeze JRups* die een zonder-

ling geribde figuur hebben , en wegens haare

grootte ook vry kenbaar zyn.

De Pop , in welke zy verandert , is niet al- De Pop.

leen aanraerkelyk wegens haare grootte , maar

inzonderheid wegens een lange, kromme Snuit,

die 'er als het Oor van een Kan aan maakt.

Zulk een Vertooning vindt men in weinig an*

dere Poppen van ons Werelddeel , en dezelve

zweemt veel naar die van de Pop der Indifche

Spiegel Kapellen , door Juffrouw Merian als

met dit Snuitje om een Takje gehaakt hangen-

de verbeeld; hoedanig eene Pop ik hier gezien

heb, uit welker weergaa zulk een Spiegel- Kapel,

in deeze Stad , was voortgekomen. Voor 't ove-

rige is de Pop der Winde-Rups van de gewoo-

tc Geflake der ronde Poppen > ca roodagtig

x> deel. xi. siux* bruis
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V. bruin van Kleur, met eenige witte Stippen-.

XLlT
L# ^ceze P°PP^n fchynen fomtyds nog in de

Hoofd. Herfft uitte komen; fomtyds den Winter over
stuk.

te blyven. Zy hebben dc eigenfchap, van,
Vt/

'

indet
op de minde aanraaking, zig zeer fterk te be-

weegen. Het Lyf van de Kapel is, ter weder-

zyde van de Rug , fierlyk bleek Roozerood of

Appelbloeizelkieur, met zwarte dwarsftreepcn,

getekend , en heeft by het Borftljuk , weder,

zyds, een hooger roodc Vlak, met eenig geel

in 't midden. De Wieken zyn , van boven 3

niet onaartig graauw gewolkt , mee eene Teke-

ning, die gemeenlyk eenige Letteren uitdrukt.

Juffrouw Merïan hadt 'er eene, waar op

de B , C , V en M , kenbaar waren ; doch

de twee eerlte Letteren zyn dikwils niet te

vinden, en de anderen vertoonen zig niet altoos

even duidelyk. Inzonderheid heeft dit plaats

wanneer de Kapel wat verouderd is, en gedeel-

te!yk van haare Pluimpjes of Schubbetjes be-

roofd. De agterfte Wieken , «egt Linntrus,

zyn Aichgraauw, met drie graauwe Banden.

De zuiger. Het gene de Kapel der Winde allermeeft doec

verfchillen van de voorgaanden, is een lange

Snuit of Zuiger , die zig byna tot drie Duimen

langte uitftrekt , en gemeenlyk als in twcëa

gefpleeten zig vertoont. Daar mede haalt zy

haar Voedzel uit de Bloemen, doch, hier toe

zig niet bevlyeigende, draagt zydenzelven op-

gekruld en verborgen* Haarbreedte fs, met

de Wieken ukgefpreid , ongevaar vyf Duimen

,

en
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en de langte van het Lyf ruim twee, de dikte V*

meer dan een half Duim, De bruinroode Oo*
xLil.

gen, die zy heeft, fchicteren, in 'c duifter, als Hoofd-

Vuur. Geoffroy geeft 'er , wegens de figuur
\

der Sprieten, den naam aan van PyKlaart of
m

'

*

Onruft metOffe Hoornen (*).

(7) Pyl Haart- Kapel, die de Wieken engekar- ytf.

teld heeft, de agurjlen roodagtig mét z<èè'^j!\0tti^.

te Banden 1 bet Agterlyf rood en zwartge^AUU

ringd.

In 't algemeen voert deeze Kapel den naam

van het Gewa$, waar op de Rups allermeeli

voorkomt , de Ligufter naamelyfc , welke ook

Maagdenboom ,en Mondhout of Keelkruid ge-

noemd wordt; dcwyl men het Afkookzel der

Bladeren dienftig oordeelt tegen Ongemakken

van den Mond , het Tandvleefch co de Keel*

die uit verflapping voortkomen ; alzo zy eeni-

germaate famentrekkende zyn. Zeer veel worde

dit

(*) Le Sphw* Corncs deBoeuf. Hij}, desïnf. mv Paris%

Tom. IL p. té*

(?) Spliax Alis integrïs ; pofKcis incarnati's Fafcüs rngris;

Abdomine rubro cingulis nigris. SyfL Nat. X. phafceiia piism^

comis fpliilinguis fufca 3 Al/s inferioribus Abdomineque Fafciifi

transverfis rubris. Ttaun. Suec, 809, Mouïï. tnf* p. 91. f. 2.

SC %%%% f. I* JONST. Inf T. 19, f. I. 2- JACOB. Muf. f#

f. 5. N. 24. T. 1. f. 2+* A.LB Inf. T»7. f» 10, SwAMMSRÖ,

BihL T. 29* f. I > 2 , 3. RAJ. Inf. 144., n. l. JUNG. Virm*

los. Goüd. ï. p 93. T. 24. List. Goed. ju f.

REAt M Inf 1L T. 20. f. ROES. /«ƒ lli.'p* 25. T. % m

WiLK. Pap, lo, T 1, fi 3, DE Gi/EIU/n/* I. T* 1. f, <J,

I. X r
. $T*K. D d
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die BoomagtJg Kruid , dat door zyn groente

fiéflyk is , tot Haagjes ia de Tuinen gebruikt

;

hoewel het ook , in de Duinen , tullchen Haar-

lem en Zandvoort groeit. Somtyds wordt de

Rups op de EfiTchen, Vlier 3 Syricg en Kamper-

foelic-Boomen , die in ons Land insgelyks in 't

wilde groeijen, aangetroffen; ja men vindtze

zelfs in Sweeden, zo welalsinKarniolie*opde

Wilgen (*>

Dceze Rups is het, aan welke de Heer Reau*
mür den naam van Sphinx gaf, wegens het zon.

derlinge portuur, dat zy doorgaans aanneemt,

gelykerwys de Jasmyn Rups en andere van dit

Geflagt, dat daar van thans den Latynfchen

naam heeft. * Onder alle Rupfen van dit Land,

3 ,
(zegt de Heer de Geer,) is deezecen der

„ fchoonften en grootften : zy eet de Bladen van

3, deSyringen, LiguÜer en Egyptifche Wilg,

5 , gelyk ook die der Eflchen. In de Maand Au-

3 , guftus heb ik haar, byna Jaarlyks, in veel-

3, heid, vooral op de Syringen , gevonden. De
Keutels haarer uitvverpfelen zyn vry groot.

3, Om haar gernakkelyk te vinden, ging ik dc

33 Laanen van myn Tuin doorloopen , waar Haa-

3, gen en Boompjes van Syriogen waren , en ,

33 daar ik op den Grond hoopjes van deeze uit-

33 werpfelen zag , vond ik , altoos , een Rups ,

„ die dezelven hadt laaten vallen , op het Loof.

ti Dit

{*) Habitat In Liguftro., Syringa, Frnxino, Lonicera, Sa-

lkc. Faun, Suec. Ed„ 11. p. zgg. Habitat in Salice, Fraxino. En-

tomU Carniol% p. i$5»
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„ Dit is het zekerde middel om deeze Rupfen V.

3. te ontdekken. Ieder Keutel , komende van et n

Rups die byna volgroeid is, heeft doorgaans / Hütosrai*

3 , de langte van vier Lyuen : zynde rolrond van * ariCm

3, figuur, met zes ingroevingen'*.

„ De langte van de Rups is meer dan derd-

5 , half Duim; zy komt gelyk rne: , ja overtreft

», zelfs de langte en dikte van eens Menfchen

y> Pink of kleinen Vinger. Zy is zeer kaal ert

„ glad van Huid; maar ik heb opgemerkt, dac

? , in de Jongheid, wanneer zy nog eens va3

„ [luid verwiffelen moet,zonder de gedaante van

Rups te verliezen, de Huid roihpelig is of

Sagryoagtig , zynde t'eenemaal bedekt mee

• , kleine witte Korreltjes , die hardop 'caanraa-

5 ,
kenzyn. Op den laatfien Rlog op éénnaavaa

5, het Lyf, draagt deeze Rups een grooten krom»

"men Hoorn, Haar kleur is zeer (choco groen*

Op zeven (*) Ringen, van den vierden toe

5> den tienden ingeOoocen , heeft zy , weder*

„ zyds, op ieder Ring, een fchuin Bandje, bë*

ftaande uit twee Streepen , waarvan de eene

fraay paarfch is, de andere wit, nevens eU

3, kander geplaatft. Deeze Ëandjes zyn, ieder,

9 ,
byna een half Duim lang» De figuur van den

yf Kop

(*) De zo genaamde Afbeelding van de Ligufter Pyltert*

Rups in Fig. iz. op Taf Llil in 't Vierde Deel van Seb A,.

h«eft agt fchuirie frreepjes ; waaruit, als ook uit Hét ónibfSÜ*

ken der Lugtfhppen en de menigte van Ringen , deraelve* on*

gemeeue ge'orekiykheid doarltraalt.

J. DEEL. XI. STUK* D d 2
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V. „ Kop trekt naar het driehoekige , en dezelve

Af^eu ^ js mn een zwarte Streep omringd : ook zyn de

Hóopo- ü> Bek, Tanden en Baardjes, zwart van Kleur;

STÜIC* de Hocrnagtige Pooten zwarten wit gevlakt;

UiujUr. ^ ^e vieezige groen met twee bruine Vlak-

„ ken".

Om niet uit te weiden in debefchryving van

deeze fraaije Rups, of te herhaalen het gene

. door Reaümur, R o e s ë l cn nu onlangs doof

Sé pp, dien aangaande gezegd is, zal ik alleen

nog aanmerken , dat de Oranjekleurige Lugt-

ftippen haar niet weinig verderen , gelyk uic

de Konftige Afbeelding van den laatftgemel-

den hlykt, die ook aanmerkt, dat bet Pyltje

van deeze Rupfen in de eer ffe Jongheid zeer

groot is ; gelyk hy het zelfs aldus aan het Rups*

je, in het Eitje, vertoond heeft. De menigte

van Eijeren , die de Kapel legt of leggen kan

,

fchynt by geen honderd te pas te komen : meu

vindtze enkeld , niet tropswyze by elkander , om-

trent van grootte als een gewoone Speidekop ,

doch ovaalrond en wit, aan de Bladen zitten.

De Rups vervelde viermaal , voor dat zy in een

Pop veranderde. Tegen dien tyd verdwynt de

fchoone Kleur der Rupfen ; ook kruipen zy in

de Aarde, op de zelfde manier als de reeds be-

fchreeven Pyldaarten , cn de Pop verfchik , in

Kleur of Geftalte, weinig van die der Winde,

hebbende zelfs dergelyk een krom Haakje , dac

de Zuiger moet worden , die in deeze Kapellen

ook van aaazienlyke langte is, en veel langer

dan



DE PvLSTAArtTEN. 4^1

dan hcc geheele Ly f , gëlyk Swammerdam V.

denzeiven tc rcgc vertoont (|) ; des ik my ver- jTjj
1

wonder, dat onze Hedendaagfche Tekenaars Hoorn*

dien Zuiger, zo wel als de Poocen, indevlie. STUIC %

gende Kapel, van boven te zien, geheel uit de;
l ĥr*

Afbeelding laaten.

De Iaatftgenocmde Autheur gaf 'er den naam dc viugt.

aan van de Snel vliegende: want dceze Kapellen

vliegen met een barft, gelyk de Patryzen , en

fchieten zo fnél voort, dat men *er naaüwïjjks

het Oog op houden kan , inzonderheid des A-

vond3 of in de Schemering* Deezc manier van

vliegen was haar noodig ; dewyl zy zeer zwaar

van Vlügt zyn , wegens de dikte en grootte van

baar Lighaam. De Dag -Kapellen , immers,

hebben de Wieken , in evenredigheid tot haar

Lyf , ongelyfc grooter , en meer tot Zweeven

in de Lögt gefchikt; dus zou men ook kunnen

aanmerken, dat de Vlugt van dceze Kapellen

,

als in een regte lyn, om zo te fpreeken, ge-

fchiedende , minder ongeregeld dan die der aa-

deren is.

Aangaande de Kleur en Tekening is , zo wel

als in de grootte , gelykerwys in mee ft alle Ka-

pel-

(I) T*b. XXIX. F/j. 3. Dceze Autheur merkt *an, étax

aan de Ligufter- Kapellen ,
waarfchynJyk , een zolange Zuiger

gegeven is: „ op dat het Dier, met zyn Lighaam en de Vleu-

gelen, niet te digt aan de Bloemen fou komen en zig quetfen»

„ En daarom > (zegt hy>; aifoo fyn Tong fbo lang gemaakt

„ is, fookanhy nu beqmnieiyk al vliegende ectea
s

\ Ex^l*

Tabul. p. *S.

u xi. stuk, Dd 3

V



422 Beschryving van
V. pellen , eenigverfchil. Reaümür (zegt Ros*

XLil
L

' SEI0 vergeiyki het Bpjftltjuk by zware Fluwecï

Uoüfü- cd noemt de zyden van het zelve Violet- blaauw-.

STüff.
jjy badc aan de voorfte Wieken iets roodagtiga

gezien 5 'c welk RoüsiiL in de zynen niet heefc

waargenomen. ïfc vind dit by Reaümür an-

ders (*\ Linhjkus befchryft dccze Kapel

aldus. ".Het Borftftuk van boven zwart» Do
bovenfte Wieken Roetagng. Een witte plek:

3, van den Bek over de zyden van het Borftftuk:

, , en den buitenften rand der Wieken wkagtig 5

3 , verfcheide zwarte Strcepen : de tip van de

3j Wiek wit gevlakt ; de agterfle rand met wie

3, gegolfd. De onderfle Wieken eecigermaate

>? Vieefch-kleurig of Incarnaat met twee zwarte

„ Banden. Dezydenvan hei Ag ter!yf rood mee

3 ,
Banden, beneven een Streep lang de Rug en

n drie van onderen , die zwart zyn, De Sprie.

*, ten wit (f>
Zie hier wat 'Doktor S co poli, in de Zui-

delykfte deeieo van Europa, omtrent de Kleur

en Tekening van deeze Kapel heeft waargeno-

men.
a3 De voorfte Wiekeo

, zegt hy, zyn,

»! vaa

'(*) Reaumuk zegt, dat de zyden van het Borftftuk

Gridelein zyn, Hy noemt het roode der onderfle Wieken en

dat van het Lyf Roozeklcur ; het welk zeer eigen is en die

Xleur zeer wel uitdrukt: doéi het bovenfte van de voorfte

Wieken ,
zegt hy, heeft meer bruin , en daar zyn ookroodag-

tige Golven op , benevens fclioou zware gegolfde Vlakken*

Mem, O&avo Tom. U. afart. p. 9.

(1) ïnun0 Su£c Ed. II. jpbilfe
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„ van bovtn, verwelkt bleekrcod (*) met een v„

„ bruinagug?,middqlvlakte; drie zwarte Stree* ^rjj
SU

yy pen overlangs; één overdwars in 't midden, Hoofd-

„ benevens een andere witte Screep by den bui- sruic*

„ tecfteo rand ; van onderen donkerer, met
Li£ Uj1er*

„ twee verwelkte Banden die bruinngtig zyn,

5 , by den onderden rand te famen loopeode;

„ aan de tip een zwarte Streep , en een wit-

„ agiige Vlak tuflehen deeze Streep endendik-

„ keren raad. De zoom van die Wieken is

„ bleeker. De agterften hebben, boven en be-

halve de twee zwarte Banden , ook een derde

naby haar Gewricht, doch die ftrekt zig niec

uit toe aan den bukenften raad: van onderen

„ hebben zy een dubbelen bruinen Band , den

5 , voorflen donkerft en daar tuflehen is de vlak-

? ,
tc der Wiek witagtig gekleurd. Het Lyf ia

„ Roozekleur , met een Ruggeftreep en vyf

3, Banden wederzyds, die zwart zyn".

Het heeft my geluft , dus uit te weideiv in

de befchryving der Kleuren van deeze fraaije

Kapel ; om aan re toonen , wat dien aangaande

waargenomen zy , door de Hedendaagfehen.

G^oFFaoY die 'er, dat verwonderlyk is, dikke,

lange, bruine Sprieten aan geeft (f), fpreekt,

zo

(*) Entomol. CarnioL p. IS 5, 136, Obfokte ruffeA noemt

liy deeze Wieden. Rufius , dar men anders ook wel voor ros

neemt, is by hem een Kleur, uit c/en ^eel rood en wit, on*

der elkindër geméngd ,b*fhandé> dat is bleek- : de Kleur van

het Lyf noemt hy rofdUis \ dit is Rooze»rood.

Ij) tïïfy 2e* 'ïn£ eny. Furis. Tnm , JJ# p

U O LEL. XL STUli. D d 4
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v. zo min als anderen, van den bruin-geclenBancI

XUI^' *anSs c*e
'
^oor ' c m^cn vaü melken

Hóófd- de zwarte Streep loopt : waar mede ik niyne

stuk. Aanmerkingen op dit Voorwerp zal befluiten.

vul t,8) Py klaart- Kapel» die de Wieken ongekar*

ülaöd. uld Ptöê de agie> fie?i bleekgeel met brui-

ne Banden^ bet slgtwlyf geel geklakt en

zwart geringd.

De tekening van een Doodshoofd en Been-

deren, welke vry natuurlyk ageer op den Nek

van deezc Kapel zig vertoont, heeft 'er die

zonderlinge bétiaSihlnig aan gegeven , niet al*

leen , faaar het Itffékt ook alom berust ge*

maakt, in de Landen daar hec gevonden wordt.

Voeg hier by, dat het nra;ens zeer gemeen i»

en alleenlyk io fommige jfaaren menigvuldig

voorkomt; geiyk dit ook plaats beeft met vee-

Ie andere Inféktén. " Wanneer het Volk vaa

„ Bretagne , dat een gtoote Provincie is vaa

„ Vrankryk , zegt Reaümür, deeze Kapel.

„ ka ziet, merkt het dezelven aan als voor-

loopers van befmettelyke Volkziekten. Eea

5,
Priefter befchreef hetzelve, in de Franlche

„ Mercurius van 't jaar 1730, als bekleed zyn-

3S de met al het gene dat ia eeoe Lykftaatie de

„ droe-

fs) Sphinx Alis integns; pofticïs luteis Fasciis fuscisj Ab-

doraine lutec» macttlato ; cingulis nigris. Syjl, Nat. X. Ca-

put mortuum. Amoen, Acad, lil. p. 321. ALK. Inf. T, 6»

Wilk. pap. 9. T. t, B. U Reauxu Jnf. II. Té 24. HAS.

SELC^, //. 4I7« N. 104, 1 <>S. /?• %9. ROE$« ïnf
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droL'viiiOe Rouw affchildert : hebbende de v*

'
, Afdeel.

3 , Wieken hem toege<cheenen de Kleur te heb- xLïi.

L ben van een Doodkleed» By ongeluk heefc Hoofd-
STUK

deeze Kapel nog eene byzonderheid , met .

5 , de andere famenloopende, om 'er een nood-

*3 lotcfg Voorteken van te maaken 1
'.

w De Kapellen-, ten minde zo veel ik'er ken, Haas Ge-

3> zyn de ftomften van alle Dieren: zo zy ge-
piV '

„ luid geeven, is het niet dan met haareWie-

3) ken en zulks terwyl zy vliegen. Deeze

,3 maakt een gefyfel , 't welk naar het piepen

33 der Muizen gelykt, doch meer zweemt naar

3, huilen» zomen zig verbeeldt. Zowel inde

33 Doozen of Glazen » waar in menze befloo-

33 ten houdt; maar inzonderheid wanneer zy

3, aangevat of gevangen wordt > en fomtydsook:

3, onder 'cloopen, is het dat deeze Kapel piept;

zy houdt daar mede niet op» zo iang mea

33 ze tuiTchen de Vingeren heeft".

w Het Geluid 3 dat veelerley andere lofekeen

,

» gelyk eenige foonen van Sprirgoaanen % de

33 Krekels 3 Cicaden en ver fcheiderley Torren

3, maaken > ontftaat uit de wryving van de

33 Wieken tegen elkander 3 tegen het Lighaam

•» of tegen hei Bordrtuk, of opeen dergelykc

3, wyze : doch hoe ftyf ik ook de Wieken ca

33 alle de uitwendige Lighaarnsdeeleo van des-

33 ze Kapel vafthield, haar Piepen werdt 'er

5J niet door verminderd; het fcheen 'er in tc-

,3
geodeet flerker door te worden : zy fchreeuw-

de langs hoe luider. Dus zou men het wèl

4 D££L, xl stuk* D d 5 ,3 fchy-



4^5 Beschryving van
v. „ fchyncn te moeten houden voor een waare

^v??^ „ Stem: te meer om dat het voortkomt vau
A Lil i

»

Hoofd- » die plaats , daar de Stem van daan komt in

STUK* de andere Dieren. De Zuiger is, eigentlyk

f
amy*9

59 gefproken , de Bek van de Kapel , en van

5, die plaats komt het Geluid voort, dat zy

maakt. Zy heeft den Zuiger niet zeer lang,

maar dik , maakende twee draaijeö en ge?

5 , plaacft zynde tuffchen twee Baardjes, wier

wryving tegen den Zuiger, dien zy als klem-

„ mende omvatten , de onmiddelyke oorzaafe

„ fchynt te zyn van dat Piepen.

Kicurea De Heer Reaumür verhaak vervolgens,

^oe ^ jjig dienaangaande verzekerd heeft , en

befchryft dan verder de Geftake en Klèuroö

van deeze Doodshoofd-Kapel , die hy oordeek

de zwaarüe, hoewel niet de groocfle van op.

pervlakte te zyn , welke men in Vrankryk heeft.

Haar heerfchende Kleuren, zegthy, zyn zwart-

bruin en feuljemort ; de Kop is zwart ; de Sprie-

ten ,
(hoedanigen hy Prismatieke genoemd

hadt, om dat zy driekantig zyn,) met kleine

Haairtjes bezet , die haar ruuw maaken als een

Rasp 5
aan de eenezyde, welke fomtyds wit- of

geelagtig is , het overige bruin , uitgenomen

de punt , welke witagtig is van Kleur. Alle dc

deelen van het Lyf zyn dikgehaaird, vooral

de Bek en het Borftfluk , dat van boven zware

is, of liever als Moorgraauw Fluweel, maar

de Vlak , welke de figuur van het Doodshoofd

maakt, is feuljemort, met zwarte Stippen en

Streep-
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Streepjes uirgemonderd. Zyn Ed. noemt de V.

Kicur van de voorde Wieken , op den boven-

kant» gewolkt Moorgraauw f : G^offkoy Hoofd*

loccu die zwartagtig bruin , maar Roesel zegr, STUK -

dacdq oppervlakte van de voorfte Wieken , het m^™**
rftftufc, den Kop cn de zes Pooten, door

de mengeling van ontelbaare zwarte, donker

cn helder graauwe Stippen, zwartagtig graauvy

is van Grondkleur ,
gel ykende naar Fluweel,

niet verfchcide geel- en Oranjekleurige Vlak-

ken en hakkelige dwarsftreepen , benevens een

witte Stip op 5

c midden van ieder voorde Wiek.

Van onderen zyn deeze Wieken feuljemort,

en de onderen, volgens Reaumur, bruin-,

volgens G e o f froy fchoon- , volgens Doktor

S c ojpo l 1 Oker , en volgens Roesel Oranje-

geel; met twee zwarte Banden , waar van dc

eene gehakkeld is, overdwars. Ik hebzevuil-

agtig of bleekgeel gezien, gelyk Linn^us
zegt: doch in Kapellen, die gamfch niet frifch

waren. Het Lyf heeft dergelyke Kleur mee

zwarte Ringen en een bruinagtige Streep langs

de Rug. Onverwelkt moet de Kleur van dee*

ze Kapel niet minder fïerlyk zyn, dan van die

der Oleander-Boomen*

Wat de Geflalte van de Rups aangaat , kan De Run^
'

men de Afbeelding, die, hiervoor, van een Fl

^
xxxlVlk

zodanige gegeven is, nazien. Men ziet de-

zelve aldaar ruftende, en in zodanig een poftuur

met een ingetrokken Kop , dac zy eenigermaa-

te de Vertooning maakt van de Sphicx der Fa*

I. deel. xu stujk. bel*
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V. bel-Hiftorie, doch zoveel niet als de Rups van

^XLU^'
dc Ligufter. Zig in dergelyk een poftuur ce

Hoof», houden , is de algemeene gewoonte der Mas*
stuk, keren van die Geflagc. Reaümür kreeg ze-

Jtimyn*
yeD jasmyn-Rupfen te gelyk van dea Heer

du Hamel, welken deszelfs Broeder gevon-

den hadt op zyn Landgoed Nainvilliers, en,

fchoon hyzc eerft den zeflienden July ontving,

wanneer de tyd haarer Verandering kort aan*

ftaaode zyn moefl, vondc hy haar nogthans

zeer fchoon. Een fierlyk geel, hoogflr dan

Citroen, maakte de Gondkleur over byoa 't ge-

hecle Lighaam uit: maar zy hadden, weder-

zyds , op ieder Ring uitgenomen de drie voor-

ften , een dergelyke langwerpige Vlak , als een

Knoopsgat, gelyk de Ligufler-Rupfen , doch

groen van Kleur. Het voorfte van den Kop
was wel geel , gelyk de Voorfte Ringen , doch

met zwartagtïg bruine Randjes, hoedanig ook

de Kleur was der Hoornagtige Poocen. De
Hoorn op 't Agterfte is wegens zyne kromte

merkwaardig, alzo die zig eerft nederwaards

en dan weder opwaards ombuigt
, omtrent als

de Staart van eenige Honden. , Zie hier wac

Doktor Scopoli, die deeze Rupfen zekerlyk

meermaalen waargenomen zai hebben , in 't

korte daar van zegt.

"Het Masker, getergd zynde knarfende,

9y is drie Duimen lang , zeven Lynen dik, geel-

3 ,
agtig; met fchuine zydftreepen die blaa'uw-

$> agtig zyn , ea het Hoorntje op de Staart
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„ tuuw door geele Wratten : de Borftpooten V,

zwart met wit geflippeld. Den 21 Septem- ^Ul!*
„ herbegroef het zig inde Aarde, onder wel- Hoofo*

„ ke het een Gewelf maakt met zyn eigen Slyni,
STÜ*~

„ doch geen Tonnetje : waaruit, dcniojuay
2*smy*9

3 , van hec volgende Jaar , de Kapel voortkwam".

Ik vind het zonderling , dat deeze Heer het Woonplaat

maaken van Geluid ook aan de Rups toefchryft,

in welke het zekerlyk niet door de wryving

van den Zuiger tegen de Baardjes kan veroor-

zaakt worden. , Hy hadt deeze Rupfen niet aU

leen op een Peereboom gezien , maar ook ge*

vonden op de Hennip en het Paapenhom, mee

welker Loof die door hem gevoed waren. Dut

zouden zy aan de Jasmyn alieen niet zyn verbon-

den , gelyk men doorgaans zig verbeeldt- Men
vindtze zelden zo Noordelyk als Parys en weinig

in de binnenfte deelen van Duitfchland , doch ia

Engeland fchynen zy ook te zyn (*) en in de

Nederlanden wil men dat 'er een enkelde gevan*

genzy. In Egypte komen zy mede voor, doch

zeldzaam; ten minfte in de Huizen te Kairo»

volgens den Heer Hassklquist; zynde

deeze, zo wel als die der Indien, gelyk Lin»

NiEus aanmerkt, wel tweemaal zo groot al»

de

(* ) Van de Jasmyn-Rupfen vondt men 'er vyf of zes , op

een Vlierboom, in Goodmansêelds , by Londen, zegt WIL*
krs; dieinjuly onder den ©rond in Poppen veranderden, cn

de Kapellen kwamen in Oktober uit. Hy noemt deeze tkejes*

famtne; die van de Winde th Unicom or Bir.dweed ; en die

van de Ligufter the Privet Hawk-Moth ; zynde Privct d(X En*

gelfche naam van dat Gewas.

K Deel, xi. Stuk,
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V. de Europifche. De langte, cgter, van die

^XLlt'
doodshoofd Kapel , welke Hassel qu ï s T

Hoofd- befchryft, was, van den Bek tot aan het end

stuk:, feT Wieken , maar twee , en die der genen 9

Jasmyn. wcj^en r 0 esel afbee'dt, wel drie Duimen.

Ziehier wat de Heer Osbcck van eene zege,

die door hem , by 'c eiland Java in de Ooftin-

diën leggende , den 15 Juiy des jaars 17515 on-

der eenige andere Nagt- Kapellen, die mede op

\ Schip kwamen vliegen , gevangen werdc.

99 De voorde Wieken zyn van boven zwart +

oy
mee witte puntjes daar op verbreid, de kerf-

3, jes aan den rand Oranjegeel: van onderen,

3 ,
gelykerwys de beide zyden deragrerfte Wie*

3> ken, zwart geftreept. De Sprieten zyn drie-

5,
kantig, van Kleur zwartagcig en hebben aan

„ de punt een bruine Vlak, De Oogen zyn

3 , groot en zwart. De Rug is zwartagtigbruin
,

3 , met de figuur van een Bekkeneel getekend.

3 , Het Lighaam , van onderen zwart met Oran»

3, jegeele Ringen, heeft de boven'te helft by

3, verwiffeling biaauw en zwart geringd. De
Pooten zyn zwart en bruin gefchaduwd , en

3, derzelver Stekels , die als Brandenctels prik-

3, kelen , hebben die zelfde Kleur. Gevangen

zynde , fchreeuwt deeze Kapel byna als een

3, Vogel (*).

De

(*) Dit laatfte is buiten twyfel Grootfpnafcig : dewyl en-

deren het Geluid of Piepen van de Doodshoofd-Kapel flegtjï

by het knarfen der Krekelen , Bokken en dergelyke ïnfek-

ten vergelyken. Het is opmeckelyk dat Roesel, die zo-

danige Rupfen ran vyf Duim laag gehad heeft, ze.^t, dat'

hst
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De fchoonheid van deeze Infekten ftraalt V.

tfiet alleen door in de Rups en Kapel , maar ^uT*
da Pop zelve, hoewel in Geftake niets byzon* Hoofd»

ders hebbende , is y zo wel wegens haare Groot* STÜK *

te, welke aan die van deUitheemfche , op onze
Dc i>0?*

Plaat LXXXV, in Fig. 4, afgebeeld, naby

komt; als wegens de Kleur, aanmerkelyk. In

'c eerft was zy hoog geel, doch wierdt van

Uur tot Uur rooder, en eindelyk geheel bruin-

rood met zwarte Lugtftippen , volgens de Waar-

neeming van Roes el, die 'er, na verloop

van zes Weeken, in 't laatfte van Auguftus

naamelyk, de Kapel uitkreeg : zynde de Rups

reeds den 20 July by hem veranderd. Uit dee-

ze Waarneemïng, met die van Doktor S co-

poli vergeleeken^ blykt, dat in de Veran-

dering van dit lofekt een dergelyk verfchil plaats

heeft als in de anderen van dit Geflagt.

De Kleur van de Rups , niet alleen , is byna De Keutels,

onbefchryflyk ; door de heerlykfte mengeling

van geel , groen en blaauw ; maar tot de Keu-

tels zelve van den Afgang ftrekt zig haar Schoon-

heid uit; die men ligt voor iets raars in de Ka.

binetten bewaaren zou» indien men van haar hoe**

danigheid niet bewult was. Dezelve gelyken

naar

het Geluid van de Kipcl niet veel fterker is , dan dat van dc

gemarmerde July- Kever , die in onze Duinen gevangen en

van fommigen Duin-Molenaar genoemd wordt : doch men

snoet wel in agt neenaen , dat hy maar éene Kapel van deeze

Soort gehad heelt, welke hy niet veel cmifde piaagen
, op d&£

hy haar niet mogt befchadigen of om den hals helpen,

U Deel, XI, Stuk.
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Apdeel.
XLII.
Hoofd.
STUK*

rxnaamiche.

PI. XC.

naar een konilig gedraaid Doosje van omtrent

een half Duim lang en ruim een vierde Duims

breed, Cylindrifch of rolrond, aan de kanten

geribd en gekarteld , aan de enden Stersvvyze

getekend en groen van Kleur.

(9) Pyl (taart-Kap el, die de Wieken ongekar-

teld beeft , de agterjlen van boven bleek-

geel, het dgterlyf Afchgraauw met zwar-

te Banden.

Die gene, van deeze Soort, welke zig be-

vindt in k Kabinet van haareKoninglyk Sweed.

fche Majeftek, heeft het Borftftuk van boven

met zwarte Strcepen ; de voorde Wieken zyn

bruin en met zwarte Aderen golfswyze geban-

deerd.

Lijin^üs merkt aan , dat in de Indien vee-

Ie Pylftaaru of Onruft-Kapellen zy», die men

bezwaariyk kan bepaalen of met anderen ver-

gelyken; a!s hoedanigen zyn Ed. negen Afbeel-

dingen van Juffrouw Merian aanhaak (*),

Dit komt daar vandaan, dat, in de Verzamelin-

gen der grooifte Liefhebberen, het getal der

Pylftaart- en inzonderheid dat der Nagt- Kapel*

len, uit de Indien, nog zeer klein is. Evenwel

worden 'er, van tyd tot tyd, meerbekend, door

het aankweeken der Rupfen: gelyk de Heer

PAd*

(9) Sphinx Alls integrls; pofticls fupra luteis; Abdomtne

cinerco, cingulis nigris. M. L» U. MER. Sur. 64. f, 1,2.

(*J Nsamlyk, Tab, 14,38, 39.4*»*$, 55, S7 > > **+
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VA om i r a al my 'er dus eem'gen , zo van dc V,

Kaap, als uit de Weftindiën , die op Plaat ^LIJ
1*

XC. in Afbeelding; gebragt zyn , heeft mede* Hoofd.

jiciceld. ia "t byzonder mum die SuiiDaamfche ,
&Tüi£f

Welke het middelfluk van deeze Plaat uitmaakt \

door 1>aare gréotte u;c, nsec de Vleugelen

ufcgefpreid , eene tengte beflaande van zeven

Duimen, terwyl het Lyf omtrent drie Duimen

lang is en drievierden Duims breed* De Zuiger

en Pooeen vercoonen zig zeer dik ia deeze Ka*

pel , die twee Hoorntjes op -den Kop heeft >

tufichen den Zuiger en de Sprieten. Haar voor*

Ite Wieken zyn Afchgraauwagtig bruin , mee

heldere Vlakken, en met zwarte (ireepen Golfs-

vvyze gebandeerd : de agterfte geel by 't Ge*

wicht ; verder doorichynende , en aan den rand

zwartagtig ge/oomd. Het Lyf s Afchgraauwag-

tig bruin , heeft drie Ringen die ,
op zyde, Geei

gekleurd zyn. Ook is het Borflftuk ,
wederzyds

^

zwartagtig bruin geftreept. Ik heb cm Py Iftaarc *

Kapel van de zelfde grootte.

Deeze aanzientyke Py Klaart komt nagenoeg

overeen met die, welke Juffr. Mekian Tab»

38. heeft afgebeeld , zynde , met uugelpreide

Vleugelen , zes en een half Duim breed. De«

zelve was van haar geteeld uiteen grootc groe-

ne Rups , volgens de Afbeelding zes Duim
ïang , en overdwars fierk geribd , met een paar*

fche ftreep langs de Rug en geele Lugtftippen

;

het Pylrje fchoon paaiicb. Zulke Rupfen ware$

gevonden op een Kruid, met gevingerde Bla-
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V. den ais van den Wonderboom (*), hebbendé

^XUL
L

Vezeltjes op de Kanten, die geknopt zyn. De?

Hoofd* Bladen * «egt zy , worden veel tot Purgatiën eo
stuk» Kiyfteeren gebruikt, en het Afkookzel in Wa-

ter ingegeven aan de genen die dc Beiüacof hec

Kolyk hebben. Het heeft een Bloempje, dat

donkerrood is , en een Zaadhuisje mee drie hok»

jes of verdelingen. De Pop is mee een Oortje

of Steeltje, gHyk die van den Spiegeld! aager a

enz. Den 24 Juny veranderd zynde , kwam

den to Auguftus 1700 uit , zege zy , en ge-

tui,-t dat de Uil zeer fterk, ja oaau'wïyks ter

dood te brengen is.

r.
C'Urio,

Wyngvdid*
Onmil»

( 10) Pylftsart-Kapel, die de Wieken mgekar.

teld , graauwagtzg $ met eens witm zwart-

te. Streep; de agterjlsn by 't Gewicht

rood met zes Vlakken heeft.

Frïsch is de eerde, die een afbeelding en

befchryving heeft gegeven van deeze -Kapel,

waar van Goed aar T , voor hem, reeds de

Rups Wereldkundig faadt gemaakt , DQemende

die de Oiiphant, om de zelfde reden y als zulks

met de eigenclyke Oiiphant - Onruft gefchiedu

en

(*) Kicinoides Amerlcana Staphifagrix folio, TOvknef.
$6(5. Ricinus Americanus folio Sraphifagris. C. E. Pin. 432»

jatropht GoiTypifolia. LiNtf. Spec. PUnK Ed. II p. 14^8.

(f) Sphinx Alis integris galeis lincoli aibo-nigra ; infe*

xioribus Bafi rubris tnaculis fex. Gord* Inf. 3. f. 2. Fkiscpi»

in/. Xlli0 «• s « I,*ST«CW.f.2f.B
lAJ. /»/. IV. T, §,
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kn aanmerkende, dat dezelve ongemeen koud V.

was op 't gevod. Listür beweert , niet zon* S^Tf"

der reden, dac zulks in meer Rupfen plaats Hoofd-

heeft , 'c welk iedereen bekend is : maar hy sTUf<

^
voegt 'er by , dat van hern in 'c midden des

y;gaaP
*

Winters, op de Sneeuw, ftyf bevrcoren Rup-

ién en Wormen gevoeden waren , die , in een

Glas geworpen, als Steentjes klonken, en niet*

tt'Oiïo s door de warmte van het Vuur ontdooid,

stecr vlug en levendig wierden. Wie zou zulks

van zodanige tedere Schepzds, welke men door

enkele knyping kan befehadigea eu doodeng

denken durven ?

On^e Rups is niet van de minft tedere in dit Dc Rcps*

opzigt; want Goedaart merkt aan, dat zy

op de minlie aanraaking zo geweldig nadert

,

dat iemand, die haar aanraakt , zelf byna 'er

van trilt, en dat zy , op eenig geraas ,_aan-

flonds haar Lighaam farnemrekt % ?c welk dan

een bewys zou zyn , dat zy fcherp was van

Gehoor. Anderszins is zy ongemeen vaardig ia

het beweegen van haar Snuit, die zy intrekken

kanen uieftrefcken , nederlaaten en opheffen,

met eenc verwonderlyke vlugheid. Zy is zo

fterk iu de Bek, geiyk men 't gewoon is te noe-

men; dat, het gene zy tuffchen de Kaaken géi

vat heeft , niet dan met geweld daar weder

kan uitgetrokken worden.

Deeze Rupfen moeten zeldzaam zyn ;dewy!

noch Geoffuoy , noch Dokter Scgfoli , eenig"

gewag maak^n vm deeze Soort» Fr:sch hadtze

c
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V. op de Wyngaard-BIaden gevonden in de Maand

XlrU
EL

September. Zy was bruin, met zwarte Vlak.

Hoofd- jes aan het Bovenlyf , als Oögeë , die geel ge-

3TÜK
* zoomd waren, met blaauwagtige ftippao, en

Wyigaari. je R Ug was wederzyds geel,in ''t midden zwart

geltreept. Zy wilde, tot ck- Verandering , niet

in de Aarde kruipen, maar bleef daar op leg-

gen, en maakte geen Spin/.el. iiie van Goed*

aart maakte zig een Tonnetje van brokjes

Hout en Bladertjes , door middel varb Slym , uit

haar'Lighaam, te lamen gevoegd, waar in ny

een Pop wierd op den vierden Septemöer. Door

Roesei* , die zulk een Runs hadt van drie Dui-

men lang, is de Pop afgebeeiJ, doch hy kreeg
?
er, zomin a!s Goed aart, een Kapel uit,

die hem , naderhand , door een Heer van Lu-

bek werdt toegezonden.

In 't Voorjaar kwam by Frisch Mannetje

en Wyfje uit, die hy beiden afbeeldt , om het

vörfchil van Sexe aan te toonen. Het eerftge-

melde, zegt die Waarn 2emer , heeft het rooae

verder uittteekende dan het Wyfje, 't welk ook

op de voorde Wieken niet zo bruin is en geeler

aan het Lyf , met de Ringen wit getekend. Io

*t algemeen is deeze Kapel zeer kenbaar door

haare Geltalte, loopende het Lyf veel fpitfer

uit dan in anderen; en de Kop heeft ook een

byzondere figuur en groote Ooj;en. Bjvendien

zyn de Sprieten Knodsagtig. Zy is, zo wel als

de Ligufter- Kapel, meteen langen Zuiger voor»

ako , die zy opkrult en verbergt in eea Haairi-

ge*
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ge Koker of Schcede. De Kleur is geelagtig V.

bruin, met witte en zwarte Streepen hier en
^^Y^*

daar , doch zo aartig getekend , dat ik , door Hoqfd-

die te willen befchry ven, misfchien, vergeef, stuk:.

fche moeite zou doen. De agterfte Wieken ,
wr^rL

welke fchoon Roozckleurzyn , hebben, naby

het Gewricht, een fchitterende gloed van Kar»

myn. Men kante\ met reden , de bonte Oli-

phant-Onruft noemen*

Die Kaapfe Kapel, welke in Fig. 3 , op Plaat
$>i,

XC. is afgebeeld, komt zo volmaakt metdee- xc
- *«

ze Soort overeen , dat ikze tot geen andere kan

fhuis brengen.

(11) PyKlaart- Kapel , die de Wieken ongekar- th

teld heeft , de agterjlen roodagtig en aar, dofbneufche*

dendikjhn rand zwart > het Jglerlyf bleek

met zwart geringd.

Dceze, die zig in het Kabinet der Koningin-

ne \an Sweeden bevondt y was uit Ooftindie

afkomltig.

XIX.
(12) PyKlaart- Kapel , die de Wieken hruinag*

lig heeft , de agterjlen van onderen met /,

een wh Plekje ; het Agterlyf^aan de zy*ï^'-

den met vyf witte Stippen.

Dee-

(11) Sphïh*x Alts integris
;
pa&icts mHs roirgine craffiqrenl*

gris , Abdomine paliido cinguiis au& Al. L, V. Syji. Nut. X.

(12) Spbmx Aiis föbmfeis
; pofBcis flibtus pun&ó atóo ;

Abdomine iateribus pan&is qu'nque aïbfs, M* I. V. Mer*

tt deel, xr, sru* t
Ee 3
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Afdeel.
XLM,

XIII.

men.

der Wya-

yi xc.

ft 4--

Deeze , door Juffrouw Merian afgebeeld?

onthielde zig op den blaauwen Wyngaard , in

de Weftindien,

(13) Pylflaart- Kapel , die de Wieken bruin

gewolkt heeft, de agterflen aan den Aars»

hoek <wit*

(14) Pylftasrr. Kapel, die de Wieken Afch*

graiuuü en bruin bont heeft , de agterfim

aan den dunjlen rand Eloedkleurig»

Tor (feeze Sqort,weIke in deWeflindiën op den

witten Wyngaard zig onthoudt ,of de voorgaan-

de, fchynt die Nieuw Jorkfc bonte Oliphanc-On.

paft betrekkgiyk te zyn , welke my insgelyks doof.

den Heer I'Admïk aal medegedeeld is, en in

pg. 4. op Plaat XC, afgebeeld. Dezelve heefc

bet midden der agterfte Wieden bleek rood , met

twee zwartagtig bruine Banden, en het agterfte

randje wit. Over de voorden loopt eengeeiagtige

Streep io
y

t midden , en witte ftreepjes overdwars.

De grond h O.lyfkleur , en zy zyn , aan den

agterrand ,
paarfchagtig wie gebandeerd. Het

Cyf, dat van boven ook Oiyfkieur is, met wie-

re en zwarte Vlakken , beurtliugs , ter wederzyde

van de Rug ; heeft de zyden een weinig bleek

rood. Het Borftfhik is zeer ilerk gehaaird,

Qlyf-

<:?) Sphinx Alts fufconc::?!cfis; poflic's angulq Ani albis,

U> M&JR. Sar. T. 33,

fi^.;. Spbtnx AKs cinerels ftifa* variis, poflicis margine ti

nolote Sanguijieis, Mui. T. 47. f» *•«
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©lyfkleur en wit bont; de Pooten en Sprieten V#

$yn wit, Jn decze Kapel tn die van Fig. 3, vj!^
loop: het Agterlyf aan 'c end Zier fpits uit 9 Hoofd-

even a!s in onze Wyngaard*KaptlIen. s™%

Cl5) PyluaaruKapel , ^ Wieken 0122e-

kartelde groèn en paar/eb bont heeft} #>o'iphw-

agterjien by bet (jewncbt z<wan,

Dëfekë Kapel is bekender dan de eigemiyke

Wyogaard-Onruil:, we lke naam 'er ook dikwilo

aan gegeven wordt ; hoewel de benaaming van

Olipï.?ant On uft thans gemeen is, die, om de

ïc-fde reden , de eerftgemelde kon voeren. Ook

heeft decze den laatftgtmelden rytel vandeao*»

dcre ontleend, aan welke Gram art dien*al9

gezegd is , hadt gegeven. Wy zien dan , dat

die beraming niet betreft de figuur van deu

Kop der Kapel 9
maar dien van de Rups 9

welke, cigectlyk gefproken , meer naar een

Varkenspuit gelykt 3 wanneer zy dtnzel ven uit-

xekt 5 dat wederom meer overeenkom!!: beêff

met de volgende Scort, Geoffroy Ïc ]-.ynt

ze alle drie onder elkander verward te hebben»

daar deeze en de voorgaande Mn de Kapellen

duidelyk te onderfeheiden zyn»

Meu

(15) Spkinx AHs mtegris , vjrMi purpureo que variis; infé-

riorihus Kafi atris. Faun* Su§r m. mouff. Jnf li 3* RA|.

Jnf. 14?. t& %* PET. Gaz. T. 40, f. 11 ,12% I?. ALS. hij*

T, 9. £ 23. Mf.r. £nu 2. T. aj- G. 73- FlUSCH.

T. i. kOïi /»ƒ. 1* Nóót Phaj, i. T. 4. Be G***U !nf \%

T» 9> £ *• 9. V/iLK» Pap. 11. T 1, E 7#
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V. Men kan & ezc Soort met zo veel reden ni^C"

^
F

LU
EU

de wY n^ rd Ooruil, oech de Rups de IVyn-

Hoofd- gaard -Rups noemen; aangezien zy ook voor-

stok.
j^onic op andere Kruiden , en dezelven gretig

Dc Rnps.
ver (]j n(j c ^ [)e groore ruige Badaard-Wederick*,

* Charntne»

rion met paarfche Bloemen , en de VirginiicHe mee

t ör.agra geeie Bloemen , die welriekend zyn f , zyn niet

alleen van haar Smaak, zo Roès el aanmerkt,

§Epiiobia raasr op dergelyke Kruiden § heeft de Geer
haar aangetroffen , en my wordt berigt, dat in

't voorleeden Jaar, even buiten Utrecht, twee

van deeze Rupfen op de Plant genaamd Water*

l Tnfotium Drieblad \ , in laage vogiige Weidlanden eu
tquaticum

j,jooteQ groe jjeo<jei gevangen zyn. Moükfr.
tus hadc reeds gezegd, dat zy dikwils zitten

op de Bladen van dat Kruid , en die met eeu

verwonderiyke (helheid opvreeten.

By Meiuan, Frisch enRoE se l , is

niettemin de gemelde naam algemeen. De laat-

fte noemt het Masker van deeze Kapel de groo*

te y gejlaarte en gefpiegelde Wyngaard- Rups.

Frïsch vondt 'er, den 33 Augudus van *t Jaar

1733, op de Wyngaardbladen ééue die Zee.

groen was,'t welk dienen kon om de gedagteu

van Roes el te beveftigen , dat 'er tweeder.

ley zodanige Rupfen waren, ten opzigt van de

Kleur. De Heer de Geer vondtze byna zwart,

gelyk die van de volgende Soort , doch niette-

min gehoornd of van agteren met een Pyltje.

Zie hier zyne naauwkcufige befchryving vau

dit Mafckef,

% % A!s



ft K P Y L S T A A R T E ffi 4|t

„ Als deeze RupfeD tot haareo bchooriyken v.

yap van mngro :ij;ng gekomen zvn, zyn zy
^ïï^tf

1

5 , zeer dik ei) groot ^ haar laagte is alsdan dik- Hoofd*

wils over de drie Duimen. Zy zyn geheel kaal, STÜK-

„ me: een Fiuweelagtig yagte Huid. Het Lyf °q^^
„ is zware van grond kleur, getekend met on-

telbaare Aderges ec Streepjes > die nog zrcar*

ter zyn , 't welk 'er een zeer bevallige foorc

„ vai] Marmering aan geeft. De Lugtflippen

1,3 zyn ovaal en witagrig. De vyf voorfïe Rin*

:;en zyn aan de zyden bleek-bruinagtig geel;

op de twee voorfte Ringen en de helft van

^ de derde ziet men ,een weinig hooger , twee

? , overSangfe Streepen , die een weinig geelag-

tig bruin zyn , op ieder zyde ééne. De der-

v de, vierde en vyfde Ring hebben ieder, aan

p beide zyden van het Lighaam, een groore

gitzwarte Fiuweelagtige Vlak } eo die der twee

iaatltgemelde Ringen zyn ieder gemerkte-

„ kend met een foorc van Halfmaantje , dac

„ met de rug opwaards (laat, zynde donker»

groen in 't midden eo wit van omtrek. Dee-

„ ze Halfmaantjes, naar Oogengelykende, maa-

„ ken het fieraad uit van de Rups , die , op

„ ieder zyde van de andere Ringen 3
ook een

„ zwarter Plekje heeft

Het opmerkelykfte , *e welk deeze Rupfen

„ hebben , is, dac de derde, vierde, en vyfde

3 ,
Ring, zo even gemeld, zeer dik en als uio

„ gezwollen zyn ; veel dikker niet alleen dau

„ de volgende, maar inzonderheid dan de twee

i. dekl* xi. STüï6» E e j 3, voor.
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* V. voorden , die ongemeen klein zyn , maa*

A
XLII

l#
99 kenc*e met deD Bek eeD *an£e s°uit 9 wan-

HoofD* 5, neer de Rups zig uitrekt en aan *t loopen

STUK
* „ begeeft. Deeze Snuit heeft aan Goedabht

%nruju 35
gelegenheid gegeven om die Rups te noe.

„ men de Oliphant , en andere Autheuren , ge*

SJ lykRAV, geeven 'er, omdie zelfde reden, den

5> naam van hec Varkentjj aan. Als men de

Rups aanraakt , of wanneer zy gaat ruften *

\», kort zy de twee eerde Ringen aanmerkelyk

„ in, en trekt den Kop gedeekelyk binnen den

0 voorften , het welk nls.ian , wegens de aan-

f ,
merkelyke dikte der drie volgende Ringen

»

s , maakt.dat het Infekt zig , ah 't ware , met een

zeer dikken Kop vertoont",

trfmnctetfng Een zeer aanmerkelyke verandering van Kleur
y^Klm.

^eeft ^
volgens gomelden Heer , in deeze Rup*

fcn plaats; waar door de Waarneeming vau

Ro eseL) die dezelve voor een Spceling der Na.

tuur hicldt , groorelyks wordt opgehelderd,

s , Zy zyn in 't eer ft groen , (zegt zyn Ed.),

en worden niet bruin of zwart voor de Iaat-

„ fte Vervelling , na welke zy ook eerït regt

5, aangroeijen en alsdan die oogemeene grootte

s,
bekoncen Dit geeft nog meer gelegen-

heid, om dezelven van de Maskers der volgen-

de Soort te onderfchei Jen. W-Mss, die deeze

Kapel the Ladies Bedjlraw or ElepbanU Motb

noemt , merkt aan , dat de Ruos , in \ Water

vallende, (gelyk zy» als men haar grypen wil s

dikwils doet, wanneer zy zi& op \ Walftroo
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bevindt,) zig cp de Rug keert, en, met Kop V.

en Staart raar elkander tpe te brengen , als zwem- xLlll/
mende, daar weder uic weer, te komen. Ik heb Hoofd*

dergetylds bev/eeging ook in andere Rupfeo
STÜK#

waargenomen 9 ais ik die in *c Water wierp.

De Geer beveftigt de vreesagtigheid van Gedoomde

deeze Rupfen, die op 'i minde Geraas den Kop

intrekken en zig zeer ftil houden. Zy maakten

by hem, in 'c laaift van July,op den Grond een

foorc van Tonnetjes of Spinzels , uit Bladertjes

en korreltjes Aarde, waar in zy Poppen wier-»

den , die zware waren met helder bruin gevlakt.

Deeze Poppen , heeft zyn Ed. aangemerkt 5

zyn een weinig gedoomd , of met drie ryen van

korte 5 harde Stekels voorzien , aan drie Rin-

gen van bét Agterlyf,- *t welk eene zeer aan-

merkelyke byzonderheid- is. Zy beweegen«ig
?

op het aanmaken , ongemeen fterk en vlug ,en

kwamen niet voor den Zomer van *t volgende

j\ar uit.

De Kapellen, die men Qbphant.Onruflnocrnt f

kunnen niet regt onder de fphopnfie van ons

Land gecela worden. De grondkienr van de

hovende oppervlakte der voorfte Wieken, en

van hec Lyf , is een fchoon geelagtig Groen

met Streopen van het heedyldle Roozerood ge-

zoomd en doorweven: welke Streepra boven

op het BorfHluk meed uitmunten , en het co«*

derfte van het Lyf is t'eenemaal Roozekleur 9

zo wel als dat der agtcrile Wieken, die van ba*

yen , naar \ Gewricht toe , ten deele zwart zyn

;

i, rr.EL, xi. sim.
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V. het welk niettemin ook de Kapel verfraait, Zy

X^
EL

!lce^ de ^00ten a 's °° TfC ^e Sprieten; de

hiooFDc Oogen groot en glanzig groen, met een zwart

stuk.
roncj pje^je 9 a]s een Oogappel , in 't middea

ofruftï ^±tn zictze zeldzaamzodanig in de Infekten..

„ Om kort te gaan , deeze Kapellen , zegt

0y de GcER,zyn fterk;zy hebben veel kragt,

„ vooral in de Wieken : zy leefden lang,

iji
fchoon ik ze mee een Speld had opgedoken*

3) Daar is geen ander uitwendig verfchil tuflfchen

? , de beide Sexen , dan dat de Sprieten van het

Mannetje dikker zyn dan die van het Wyf-

je» De Wyfjes leiden ieder een (hik of twin-

> 9
tig Eycjes, die een weinig Ovaal waren en

5 , Grasgroen ; doch deeze verdroogden in eenige

Dagen daarna, om dat zy door de Mannet-

jes niet bevrugt waren geweeft (*)

XVI. 0 Ö) Pylftaart-Kapd , die de Wiekan enge*

Pf
tokent

:
e

karteld beeft, gzclagtig en paarfcb bont*

de agterjien by 't Gewricht bruin.

liet verfchil is wel , in de Kapel van deeze

Soorcen de voorgaande, niet groot, maar men
kan die gemakkelykoaderfeheiden,wanneer men-

ze by elkander heeft; zynde de Grondkleur

geelagtiger in deeze , en de agterfte Wieken
niet zwart; ook het Roozerood veel bleekerop

de

(*) De Gf.fs Mem» Tom. T. p %€%•

Sphinx Alis iitegrij, flavicante parpureoque variis , in-

ferloribus Bafi fttfefe. Roes. Tnfi U Noft. Phal. I. T, $,



de PylsTaarten. 445

de voorden , doch zeer fchoon paarfch of Pur- v -

r Afdeel*
peragcig op hec Lyf. De Rups verfchilt ook xLil.

merkelyk van die der voorgaande Soort , door- Hoofd*

dien zy kleiner is en geen Pyltje of Hoorntje

van agteren heeft , volgens de VVaarnecming van

R üesêl i die dccze Rupfen op het Veld vondt >

doch niet ontdekken kon, welke Kruiden zy

aten ; alzo zy reeds aan de Verandering toe wa-

len. Linn^üs verzekert, dat deeze Rtipiea

2.ig op dergelyke Planten, als die der voorgaande

Soort 5 onthouden (*). Geoffroy verwartze %

dat zonderling is , met de volgende , en haalt

de figuur van Juffrouw Meüian aan , in wel-

ke zekerlyk geen andere dan de Wolfsmelk-

Rups bedoeld wordt (f),

(17) Pylflaart- Kapel, die Je Wieken ongekar* E *J^Ut
teld en bruin heeft; de voorflen met een KaPeJ van

t
het

J
Wolfsmelk,

geele y de agterjten met een paarsagtU

ge Strook.

Dus wordt vry duidelyk de Tekening uitge-

drukt van eene fraaije Europifche Kapel 3 die >

in dit geheele Wereldsdeel voortkomt uit eene

oa*

(*) Habitat in Epzlobh
,
Impattente , ur pxlor. Syfi. Ndt*

X. Faun. Suec. Ed. II. p.288.

(•\) Mek. Eur, III. 6 Tab. 22. Le Sphiux a bandes rouges

skntelées. Hift. de: faft env. Paris. Tom. Il % p. 8 8.

(17) Spb'mx Alis inregris fufeis , vitta fuperioribus flavi ,in«

fcrioribus purpuralcentc. Faun*Suis. 1 356. F&lsOH. InJ~.ll.

ÏI.REAUM. Inf, 1. T. IJ f 4.7. DE GEER. /r/; 1. T. 8. £$*

,*ï. Rokf./»/ l.Neft. phal. x.T, j.UODM* DiJJ% 'sfi

- 1. DEEL, Xf. STÜJC,
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V. ongemeen fchoone Rups , welke aaft op een

^XLü* P'anc * die weSens ^e fcherpte van haar Melk-

Hoofd- agtig Sap vermaard is, en in V wilde groeit

„

stuk* ^et Wolfsmelk * naameiyk. Lïnn^üs heeft.

j^JJ* de Planten van dien naam altemaal betrokkeu

*Tist>jma. tot het Geflagt der Eupborbia , en fcHryft daar

de Woonplaats van deeze Rups aan toe, zon~

der te bepaalen op welke Soort van de menig»

vuldige , zo uit als inlandfë, die thans met dce-

èen Gefiigtnaani praaien , dezelve gevonden

worde. Reaümur onder? usfehen , die dezel-

ve eerfl ontdekt heeft , zegt , dat zy de WoIfs°

nielk met Cypresfe • Bladen .aliermse'ft bemin»

aen , en verfcheide andere Soorten , die hy haar

aanboodt, toen hem .dezelve ontbrak , niet wil-

den eeten* De groote Soorten
, egter, die het

Landvolk bekend zyn onder den naam van 2£-

purge , om dat zy zig door het Zaad daar vao;

Afgang maaken, zegt hy, (maakten haar zeer

wel. Roesel hadtze maar op ééne Soort , naa-

meiyk dc grootfte der génen die in Duitfch-

land in 't wilde groeijen
,

aangetroffen. Is dit

die Soort, welke tuflehen Amfterdam en Mui-

den 9 in de Rietlanden aan den Dyk groeit; of

is het de Zee-Wolfsmelk, welke by Zandvoore

op de Zee - Duinen worde gevonden ? Men be*

ligt my , dat tegenwoordig die Rups in de Pro.

vincie van Overyffel huishoudt. De Geer
ïieefteendergelyke 5 dat zonderling is , inSwee*

f Qatttom (3en ' °P het Walftro° t waargenomen.

pc iuj*.
aüM'üs» was ongemeen ingenomen mei
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de fictlykbeid van deeze Rups, welke, zegt V.

hy, omftrecks Parys zeer zeldzaam is; hoewel

byze, ia zekere Jaaren , by uiütek menigvul- Hoofd*

dig hadt ontmoet op den Dyk van de Rivier STÜK#

deLoire, luflchco Blois er Langés, in de eer.^{^*"

lle Dagen var» September. Zig uitrekkende om
te loopen, zegt hy, heeft zy, volwaflen zyn-

de, de langte van drie en fomtyds vierdhalf

Duim. Zy is volmaakt kaaï; men kan , mee

hei Vergrootglas zelfs, goen het minfle Hanir-

tje op haar Huid ontdekken, die uitermaate

glad is en zo glad , dat zy een foorc van lui.

fter heeft , veel zweemende naar den glans der

Verniflen, en wel van vufcheide Kleuren, als

die der Chineefehe Lakweiken, Op den dof

zwarten Grond loopt , langs de Rug, een roo°

de Streep^ welke, wederzyds , op ieder Ring

drie Vlakken heeft, boven elkander, de twee

bovenften geel xynde en de onderfte rood. De
twee geele zyn nagenoeg Cirkel of Ovaalrond

j

snaar de onderfte vertoont zig met kromme ly.

een, als van een Klootlchen Driehoek, be-

paald. Voorts zyn de Ringen door middel van

geele Stippen, die op ryën ftaaa, als 't ware

gefmaldeeld in een byna ontelbaare menigte

van Ringen, die allemaal dwars om 't Ly£

loopen , doch de Stippen onder wie hebben ia

fommige Rupfen van deeze Seorr, in wel-

den ook de Vlakken op zyde fomryds wit zyo„

$kemaal hebben zy de Pootea en Buik rood ;
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V. als ook den Hoorn of 'i Pyhje , dat zwart is

A
xuf

#
aaD de punc *

Koofo. ' Ia de Jongheid , vooral na de eerfte Ver-

stük* ^ velling , zyn de Kleuren van deeze Rups
W
°KqxL » we' zo ^er^ Diec

'
^ocl1 daarorn n 'ec te m i Q-

der aangenaam voor het Gezigt. Onmidde*

„ lyk na het afleggen van de Huid, heeft zy

3 ,
weinig Zwarts: het is een zagt Groen en

„ een weinig Geel dat op haar heerlcht. Ia *c

„ vervolg, wanneer de Kleuren zig bepaalen,

ty
neemt zy meer Zware aan, en heeft in Geef,

„ dat zy in hooger ouderdom in *t Rood zal

„ hebben , en in Wit dat Geel moet worden,

5> Eindelyk verandert het Geel trapswyze in

3 , Rood en het Wit in Geel. Daar zyn ty-

PP den, wanneer deeze Rupfcn niets Geels heb*

)5 ben dan kleine Vlakken ; alle de grooce zyn

9% Rcozekleur of van een hooger Rood. Te*

35
gen de Verandering verdwynen alle die fchoo*

„ ne Kleuren, en de Rups wordt vüil bruin %

hebbende alleenlyk eenige witte Vlakken

Frisch vergelykt heercode, 't welk dee-

ze Rups heeft , .

by dat van iyp wordende

Peeren, en het geeie, daar zy onder aan den

Buik mede praalt , en ia het welke grooce

zwarte Vlakken ftaan , ook by dat van Ooft,

De Heer de Geer vondt weinig roods aan

zyne Rups van het Walftroo,en de grootc Vlak-

keu , wederzyds , op ieder Ring ééne , haddee

4e figuur van een doorgefcecdeu Peer. In ds
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Jongheid was de Kleur, over 't geheel , geel- v#

&gtiger, en wierdt bruiner naar maate zy groo- ^^11^
ter wierden, wordende de Lug'ftippen einde- Hoofd-

lyk Oranjekleur. Hy votidc 'ef ook, die van STÜK#
,

boven roodagcig bruin waren of Leverkleur, ^afdT^
en van onderen insgelyks flaauw rood , met de

groote Vlakken , op 't Lyf , geeler dan in de

andere, en de VleezigePooten fterkRoozerood;

zynde , voor 't overige, byna met dezelvcn

overeenkomftfg. Hoe wel nu deeze Rups ee-

nigermaate van die der Wolfsmelk fchynt te

verfchillen , gclykt zy doch ongelyk meer naar

dezelve, dan die, welke by No. 10, op Taf.

LUI. in 't Vierde Deel van Se ba, is afge»

beeld.

Men noemt de Kapel van deeze fchoonc

Rups ook wel de bonte Oliphant-Onrufl: ; wel*

ke benaaming eigentlyk aan de Wyngaard-

Pylftaart *, in onderfcheiding van de aDderen, * zie

toebehoort. Doktor S co poli geeft een Noo- *
z

'
****

tenkleur f aan het Lyf cn de Vlakken op de (- aw>
voorfte Vleugelen , 't welk meer overeenkomt

hebben zou met de Waarneemingen van R e«

aumür en Roes el, indien hy 'er de Kleur

der Bolderen van Ockernooten, dan die van

Nooteboomen Hout door verftond ; daar dit

laatfte nogthans blykbaar is De eerftge-

mei«

(*) Cohr Nucem, rtgt zyri Ed. Lignum Nücis. ExpL ad

finem Ind. Gen. &c. Ket fchynt dathy de Wyngajud-Onxu0

met deeze verward heefu üladz. n*.

U DLLU XI. STVS* F f



450 B E S C H R Y V I n U VAK
V.

Afdeel,
XLIL

Hoofd-
stuk,

Wolfsméik*
KapeU

XVÏHV

xtx.

melde, immers, zegt, dat de Vlakken der voor*

fte Wieken 5 het Borfifïuk en -t bovenfte van

het Lyf, van een fchoone Olyfkleur zyn,

doormengd met Perfikenrood of dat van blaau-

we Syringen, en de voorde Wieken, aan den

binnenkant, wit gerand; de agterfl.cn ten deele

zwart ten deele hoog Roozerood , en de onderfte

Oppervlakte, zovanhetLyf als vandeVIeuge-

len, wederom Perfiken of Syringen Kleur ; doch

aliesjeven of het van Fluweel ware. In hec Man*

rietje, egter, zegt hy, is weinig rood of Rooze-

jkleur , zo min van onderen als van boven , alwaar

de Wieken (dikwils,) hier donkerer, daar wat lig.

ter, byna geheel Olyfkleur zyn, endeWyfjes

hebben ook allemaal de Kleuren niet even fchoon.

Rorsel fchynt dit onderfcheid, tuüchen de

beide Sexen, niet opgemerkt te hebben: want

hy zegt, dat het Wyfje van het Mannetje niet,

dan door de dikte van het Lyf 3 verfchille.

(18) Pylflaart-Kapel , die de Wieken ongekar-

teld heeft , de voorfien van boven graauw ,

de agterjlen rood , doch by het Gewricht en

aan dien rand zwart.

(19) Pylftaart-Kapel, die de Wieken groen

beeft, de agterjlen ros met bruine Vlak*

ken.

Dce*

(1%) Spïrinx Alis integrU ,
prlmoribus fupra grifèis; pofti-

Ös.rubïis, 2.a{] raargincque atris. M. L. U, Syjï. Nat. X,

(19) SpbviK Alis viridibiis, pafticis fulvis fusco m^cuhtis»
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Decze twee, uit Ooftindie afkomflig, be. V.

vonden zig in het Kabinet van liaare Koninglyk ^Lft*
Sweedfehe Majefteit. Hoofd-»

Tot een van beiden fchynt naafl: tebehooren STÜK%

die Kaapfc Pylfiaart- Kapel uit de Verfcame-
K
PT.

P
xd.

ling van den Heer l'Admiraal, welke in Fis. 5*

Fig. 5$ op Plaat XC, is afgebeeld. Dezelve,

immers , heeft de voorfte Wieken , als ook hec

Lyf ,
groenagtig Afchgraauw , met donkere Vlak-

ken in*c midden en daar nevens een roodeStip $

het Borftftuk groener en de gemelde Wieken

fiaauw roodgerand; alsook hetLyf, opzyde^

een weinig , doch de agterfte Wieken byna ge»

heel rood of uit den rooden , met graauwagtige

randen. Van de dikte van het Lyf kan men

uit de Afbeelding oordeelen.

(20) Pylftaart-Kapel , die de Wieken ongekar» X%

$eid beeft, en grys, met den agterrand Dennen pyfc

wit gevlakt , bet Agterlyf bruin metwit«^m*

te Ringen*

Deeze Soort wordt dus getyteld naar de Den*
üeboomen , waar van de Rups de Naalden %

dat is de lange fpkfc, ftyve, fcherpe Bladen

eet: zo dat die Kapel vanREAUMtia, welké

door
(20) Spkinx Alis incegris ctnfc * marginè poftico alborna»

culato ; Abdomine fu$co annulis albis. Syjt. Nat. X. Phal*.

na fusco-cinerea fubulicornis, Thorace Iiirfuto grifeoj Vincis

«babus nigri» longitudinalibus. Gadd. DijT. as. B.EAUM, In/t

I. T. 13. f. 8. DE G*ïR. Inf. I. T» ïo. £\ | . 2 , j. *Q*«a

Xnf. I. No&. Phal. 1. T. #.

h Dïal, XI. Stuk. ff «
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V. door Linn^üs aangehaald wordt

, onmoog*

XLll
L

' clcezc ^aD zyn# ha(^ c de ^cer DEt

Hoofd, Geer aangemerkt, dat noch deeze Rupfen,
stuk. mch de Kapellen , door hem , by eenig he-

jSSu^ dendaagfcfe Autheur gevonden waren. Het

Werk van Ross el , waar in dezelve zeer

omftandig afgebeeld en befchreeven worden ,

hadt hy, waarfchynlyk, niet gezien.

DcJLupi. Een ongelooflyke moeite heeft het den laatft-

gemelden gekoft, om de Verandering van die

Infekt na te fpooren. Het Masker noemt hy,

de gejlaarte , feboone , groen ,
geel , wit en bruin

geftreepte Dennen.Rups , met den Sprinkbaanen-

Kop. Om te oordeelen , of de Soort, welke ds

Geur waargenomen heeft, met deeze over-

eenkomftig zy , zal ik deszelfs befchryving hier

invoegen. De Rups , (zegt zyn Ed,) , is

„ groot, derdhalf Duim lang zynde, doch een

„ weinig minder dik dan die van het Walftroo

,

* liiadr. 53 zoeven gemeld*. De Kleuren van haar Lyf

„ loopen zodanig door malkander, dat men die

„ naauwlyks wel kan befchryven. Het is een

t Ma* foort van paarfch f , met vuil wit gemengeld

,

„ en op de Rug heeft zy Witagtiger Plekken

,

„ zynde het onderfte van het Lyf ook vuilwit,

met een fiaauwe fchyn van paarfchkleur of

„ Purper. Bovendien heeft deeze Rups , op

ieder Ring, verfcheide zwarte Voortjes of in-

4 ,
fnydingen overdwars, die het boven fte vaa

Jf haar Lyf zeer rimpelig maaken. Van onde*

f, ren ziet men ook veele zulke Voortjes , doch

» op
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» op de zyden loopen dezelven overlangs, en V.

f, op den agter-rand van het bovenfte der Rin-
^gjjffi

„ gen, vertoonen zigeenige langwerpig Ruits- Hoofd-

„ wyze , zwarte Vlakken. De fcheidingen der STÜK*

„ Ringen zyn zeer diep. Het agterfte van dej^"*"^

Rups is met zwarte flippen gepointilleerd en

L het Pyltje geheel zwart , ruuw en hard al*

„ Hoorn. Boven op den voorden Ring ver-

toont zig een Ovaal Hoornagtig Plaatje , dat

„ geel is , met vier groote zwarte Vlakken, en

„ de Lugtflippen zyn Oranje • Kleur , met een

„ zwart Kringetje. De Kop is groot, van voo.

„ ren plat , donker geel , van boven byna

5 , bruin, en op ieder zyde met een zware

s,
Streepje. De zes Hoornagtige Pooten zyn

„ Citroen - geel , de Vleczige vuilwit.

3 ,
Deeze Rupfen hebben zeer flerke, zwarte

„ Tanden » waar van zy t als menze plaagt of

3, verontruft ,
zig bedienen om te byten. Zy ly-

den naauwlyks , dat men haar aanraakt, en

3 , krommen, als menze tufichen de Vingeren

„ heeft, het voorfte van het Lyf met geweld,

M ten dien einde, om. Haar HuicHs vaft en

3, hard op 't gevoel. Zy loopen zeer gebrek-

5f kelyk op een effen vlakte , een Tafel by

voorbeeld; zy kunnen de haakjes der Pooten

f, daar niet aanhechten, en vallen zelfs alsdan

f,
dikwils 't onderfte boven. De Poppen zyn

fl roodagtig bruin of Koffykleur, en vcrfchiU

^ len weinig van die der andere Pylftaarten

De Kapellen , welken gemelde Heer a in

l. d^êl. Xfc Stuk. F f 3 Mam
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V- Maart van het volgende Jaar, uit de Poppen

. kreeg, waren van de zelfde grootte als die

H&qfd Roes el afbeeldt; naamelyk anderhalf Duim
tTüK,

jang# £e groncjicieur van het geheele Lyf en

jiam™?
Pyl9

de voorfte Wieken was donker of zwartagtig

grys met wit gemengeld , en eenige bruine Vlak-

ken daar door loopende ; het Borftfïuk met twee

breede zwarte Streepen overlangs. " In de go

9
,heele langte boven op het Agterlyf,zegt hy,ziec

men een zwarte Streep, en ieder Ring heeft,

„ op de zyden , twee groote Vlakken van de zelf-

de Kleur; gelyk 'er ook , van onderen aan

9 , het Lyf, vier of vyf ronde zwarte Vlakkea

„ zyn, kleiner dan de anderen» Het Lyf loopt

,

„ aan 't end , zeer fpits uit. Op 't midden der

3, voorfte Wieken ziet men drie zwarte Streep-

3,
jes, en aan den buitenhoek een dergelyk,

,3 fchuïns geftrekt. De agterfte Wieken zyn

„ van boven geheel zwart , de Sprieten wit van

3, boven en bruin van onderen; de Pooten grys»

3,
agtig bruinde Zuiger geelagtig en zeer lang

"

Hatkjeaati £)e j]cer DE Ge er fchynt op het Lyf der
qs Wieken * J

dz* Maa- Mannetjes van deDennei>Pylftaartdie bruin roo.
9CtJW

'

de Streepjes niet waargenomen te hebben , wel-

ken Roes el daarop heeft afgebeeld, die ook

aanmerkt, dat de punt van haar Lyf Vork-

sgtig is gefplecten. Hy ontdekte evenwel, dat,

behalve het verfchil der Sprieten , die in het
?

Mannetje veel Haairiger zyn , gelyk gewoonlyk,

hetzelve ook een zonderling Lighaamsdeel,eea

Haakje naamelyk a naby het Gewricht, onder

aan
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tón de voorde Wieken heeft, het wcik hy in V.

m er foorcsn van Pylftaartcn^ onder anderen in die ^nh*
van dc Ligufëer, en zelfs fa de groore Twee* Hoofd-

ftaart*Rups van den Wilgeboom, aan de Man. $TÜK *

netjes der Kapellen hadt gevonden; terwyl hQt^%*'
P)i

m de Wyfjes geen plaats heeft. De Heer de

IIeaumur maakt 'er geen gewag van.

Ik zal my, dus vervolgt zyn Ed., niet op-

„ houden mot Gistingen over het waare gebruik

„ van deezc Haakjes, dat ik bekenne my gc«

„ heel onbekend te zyn. Al wat ik daar om»

3 , trent, met eenigen grond , heb kunnen be*

„ Guiten , is , dat zy , door middel van een

„ lang flyf Haaircje , hetwelk van het Haakje

„ met de puac omvat wordt, en zyne inplan-

„ ting in dc agterfte Wiek heeft , dceze Wie-

„ ken , wanneer de voorn.cn z?g uitfpreiden ,

„ ook een weinig naar vooren trekken : want

,

„ het Haairtje van onder het Haakje wegoee.

mende , zo gebeurde dit niet. Evenwel

,

dunkt my, kan zulks het eenigfte gebruik

„ daar van niet zyn: want hoe zouden de Wyf-

„ jes dan dit Ligfmmsdeel kunnen ontbeeren?

't Is immers niet waarfchynlyk, dat het Man-

3 ,
netje, om te vliegen

5
hetzelve meernoodig

„ heeft, Wat hier van zy, deeze deelen ko-

3,
men my zeer aanmerkdyk voor ; te meer,,,

5 , om dat ik ze aan alle Mannetjes Nagt-Kapel-

, 5 len , die door my onderzogt zyn , gevonden

,5
heb , en dat menze niet gewaar wordt aan de

$ ,
Dag-Kapellen '\

I. D*EU Xli stüi;, F f 4 Cs0



456 BncHi y vino van
V. (ai) Pylftaart* Kapel 5 die de voorfte Wieken

^XUl
1
* Afchkleurig heejt met een bleeke Strook ;

Hoofd* de agterfisn van boven zwart en aan 't

STVK* Gewricht rood.

XXI.

xxi ï. kleurig heeft met een zwartagtige Strook*

Deeze beiden , uit Ooftindie afkomftig , be-

vonden zig in 't Kabinet der Koningin van Swee.

den. Zy hebben beiden omtrent de grootte

van die, welke in onze Fïg. I. op Plaat XC»

is afgebeeld. Zes evenwydige bleekroode

Streepcn loopen fchuins over de agterfte Wie-

ken van de voorgaande. De laatfte heeft de

Wieken , van onderen , getekend met overlangfe

Streepen , die op de voorften geelagtig , op de

s^ferftcn bruin zvo.

Met de Wieken ongekarteld , die aan 'c

agter-end van 't Lyf ruig zyn, toe

onderfcheiding genaamd

ONRUSTEN.
xxi ii. C^3) Onruft-Kapel , met een ruig Gatje > den

TanuUt. darden Ring Sneeuw - wit.

(H)
(u) Spbinx Alk primoribitt dnerafc«ntibus , Vittd paiüd.i,

poftice fuprs «igris, Bali rubris. M. L. ü. Syft. N*t. X.

(z%) Spbinx Alis ferrugineis VittI nigactnte. M. L. U.

$yJK N*t. X.

(ti) Spbinx ATxfornïne barbato, Segmento tertio niveo. M.

l* ü. Sy/t. N*:. X%
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(24.) Onruft-KaoeK met een ruig Gatje, en

een zwarun GordzL

(2j) Onrufl * ICape* met een rmt Gatje en vier

Sneeuw- witte Stippen wederzydsk

Dceze drie , uit de hcete Lugtftreek afkom*

ft:g, bevonden zig in het Kabinet van haare

Koninglyk Sweedfche Majefteit. Dc middel»

fte heeft den rand der Wieken zwart»

(26) Onrufl - Kaoel , met een ruig Gatje , die xxvt;

,
_ .

SteU*i*rrtm*

de zyden van t Lyj zwart en wit bont vm de mc^

ta^k j <ie tfgferjï* JFietoi Rcejlkleiirig.
Kcnppe'

Eenige Planten, die de Blaadjes Sterswyzeom
den Steel geplaatft hebben , en welke men des-

wegen Gedraalde of Geflernde noemt , fchynen

Voedzel te verfchaffen aan de Rups van dceze

Kapel , die wel niet groot doch ook niet van

de kleinften is. Juffrouw Meri an hadt haar

op het geele Walftroo , dat men ook wel On-

zer Lieve Vrouwe Bedftroo noemt ,
gevonden

;

maar Roes el, haar lang op dat Kruid te ver-

geeffch

(24) Spblnx Abdomme barbato, cinguïo mgro. M. L. Um

Syjl. Nat. X.

Sphinx Abdoraine barbato, lateribus pun&is utrin*

qpe quatuor niveis. M. L. U. Syft. Nat. X.

(16) Sphinx Abdomine barbato, laterifms albo nigroque

variis , Alis pofticis fermgi/ieis. Mer. Eur. II. p, 33- T. *?*

Rkaum. hifi. 1. 1. ïi. f. 5 , 6. Roes. In/. 1. No&. Pkal, 1. T. t.

BRADL. Ndtur. T. 2<S. f. \m A.

li DK£L XI. STUK. Ff 5

V.
Afdkku
XUif
Hoofd»
STUK.

XXIV%

1\tyui+

XXV.
lxtên*
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V. geeffch gezogt hebbende, kreeg eindclyk eeni-

Afdeel.
geQ) jje 0p Mee -Krappe ontdekt waren.

Hoofd* Reaümür noemt de Kapel het Spervvcrtjc of

stuk. .

£je Sperwer : doch wy zullen de benaaming van

het Kruid , daar zy op aafl , behouden , cn noe-

menze Ooruil van de Mee-Krappe.

De Rups , een echte Pylftaart , kan met rcgt

onder dc fraaije Rupien geteld worden. Zy is

van taamelyke grootte, mee het Lyf voor-

waards dunner, den Kop niet pint, maar rond

eq klein; het PyUje, van agteren > vry dik en

groot. Op de Geelagtig groene groadkleur is

haar Lyf met ontallyke verhevene witte punt.

jes bezet , die de Huid ruuw maaken op 't ge»

voel. Langs de zyden loopt, in 't groen, een

witte Streep, en de Lugtftippen zyn rood, zo

wel als de voorfte Pooten , benevens het end

van het Pyltje,datin fornmigen
, egter , wit en

blaauw gevonden wordt. De Kleur van deeze

Rupfen is , tegen dc Verandering , geheel rood-

agtig of bleekbruin.

De figuur der Sprieten 9 die Knodsagtïg zyn ,

hadt Reaümür deeze tot zyne Zesde Klasfe,

der Dag -Kapellen, en geenzins tot deNagt-Ka*

pellen doen t'huis brengen. Met reden , inder-

daad, want men vindtze by dag haar Aas zoe-

kende te haaien uit de Bloemen, boven welken

zy , middelerwyl , al vliegende blyven , en

sen geduurig geruifch maaken met de Vleuge-

len, het welk eenigermaate zweemt - naar het

gebrom der Byën. Evenwel zyn zy zeer fcherp-

zien<Jc
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diende ,
vlug , fchuuw en by fier moeielyk te van- V.

gen. Dus geeft Raï 'er een zser gepafte be- ïï**1*

naaming aan (*> Gëoffroy noemt haar, ik Hoofd-

weet niet om wat reden , le Moto • Sphinx. Men STU**

vindtze dikwïls , op de Afrikaanen , Angelierca

en dergelyke Kelkbloemen , waar uit zy , met

haar lang Zuigertje, het Voedzel wecten te haa-

ien , dat haar noodig is. Dewyl zy dit dikwils

tegen den Avond doen , zo betrekken de meefte

Liefhebbers haar ook tot de Nagt-Kapellen , en

de voorgemelde eigenfehap doet 'er gemeealyk

den naam van Onruft aan gcéven,

(27} Onruft - Kapel , die van agteren ruig isf
xxvir^

v <V
; Bombylifgr*

hoogrood , en de Wieken doorfchynende mis.

geel bont heeft , de agterjlen ivü gerand.
vUcgast1^'

Van deeze vind ik geen nadere befchryving*

noch ook dat dezelve door iemand waargeno-

men zy, dan door onzen Autheur, die zege*

dat dezelve in Europa zig onthoudt.

(28) Onruft* Kapel, die van agteren ruig is xxvm#

en zwart ; het Lyf met een geelagtigm^^^

Band, de Wieken doorfchynende > z%mrt tl% »

gezoo7nd<

(*) Papïlio veloclsiïma , Alis brevibiw
, Gorpore crafïb #

ïntcr volandum Stiidsiem cdens» Raj* Inf.xii. 1.

(27) Sphlnx Abdomine barbato coccineo, Alis hyslinislu*

teo-variis, poilicis
'
margine aibis. Syff. Kat. X,

(2.8) Sphlnx Abdomine barbato nigro, Fafcia flavëicénteg

Alis hyalmis raargine nigro. Brjldl. Nauié* f. I. li

In/. UI. T. j:. & IV. Tt H.
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V. Deeze, welke wy het Glasvlerkje heeten t

oêel.
js jn on$ Wereldsdeel bekend , doch gantfch

11

oKü- niet gemeen. Roes el hadede Verandering

i uk. niet kunnen waarneemen : naderhand werdt hem,
iasvkrk^ van Zurig in Switzerland, de Afbeelding toe-

gezonden van de Rups, wier Eytjes aldaar in

Juny of 't laacft van Mey gevonden waren op

een Heeftcragtig Gewas, dat men in Daiifch-

land Haag-Kerfen noemt, veel gelykendenaar

de Kamperfoelie, cn thans onder een zelfde

Geflagt betrokken (*> Doktor Scopoli fchryft,

in Karniolie, de woonplaats toe aan dergely-

ke (f), hoewel hy niet zeker wift, of de Ver-

andering reeds bekend ware. De Rups gelykt

veel naar die van de Mee-Krappe, en heeft ook

een rood Hoorntje op 't ageer • end.

Het is ontwyfelbaar , dat Reaumür deeze

of dergelyke Glasvlerkjes op 't oog hadt,

wanneer hy,onder den naam van Papilion Moucbe,

h§ar manier befchryft van brommende en vliegen-

de het Sap, even als de Onruft, welke hy Pa.

pillon Bourdon of Epervier noemt , uit de Bloe'
>

men te haaien met haar Zuiger, die, dat zon-

derling is, door Geoffroy ontkend worde

te zyn in ééne Soort , van hem genaamd Is

Sphinx Moucbe , daar hy maar één Kapelletje

van

* (») Heek . Kh'fch*n. Lêr.Uer* fruttu Albo &• ruh$
, fivè

Xflofteon 9 zegt de Schryver , doch bepaalt nier , of het de

Loniser* XyUJÏeum van LiNNluS, dan de Pyrtndica zy.

ft) Habitat in Lonicera , Scabiofa. MnwxiU C*r%. p. ia m

folc^unorphoas occulra,
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van fchyot gehad te hebben , en van die mee V.

den Zuiger maakt hy een andere Soort, wel-
A
£y*

L*

ke hy noemt de Groene Pyljtaart met doorfchy- Hoofd-

nende Vlerken, zynde deeze byna een Duim en STÜR#
ï

de andere nog geen half Duim lang geweeft. GUsvUrkfi.

HetgrooteGlasvIerkie van Roesêl fchyné

in Europa nergens zeer gemeen te zyn ; doch

in de Sweedfche Bpflchen vindt men menig-

vuldig een kleiner, dat meer gelykt naar een

By of Wesp, dan naar een Hommel. De Ken-

merken van hetzelve zyn*t het Agterlyf geel f

met de Ringen, uitgenomen den eerften en vier-

den, die t'eenemaal zwart zyn, zwart gerand.

Het Borftftuk met een geele Vlak op ieder

zyde. De Wieken Glasagtig doorfchynende ,

met geele of bruine Adertjes en zwarte Zoomen.

De Sprieten zwart, van onderen wit, en de

Pooten gedoomd.

(29) Onruft-Kapel , die van agteren ruig is $ xxix-

met een rojjen Gordel; de Wieken door* Mugagtlg'/"

febynende, zwart gerand en gebandeerd.

Kamhoornig Nagtkapelletje met de Wieken

omtrent overal even breed en bruin, wat dit

voorheen genoemd geweeft. Men vindt het

in Sweeden , en in ons Land komt het ook

fomwylen voor. Het heeft, volgens de Af-

beet-

^

Sphinx Abdomine barbato, eingulo fulvo; Alis hyalinii

nvarglne Fasciaque nigris. Syft. Nat. X. Thalaena Alis tttigh

ubus fuscis, Antennis pecfciiiatis ; mas. Faun. 217*

h Umu XI. stuk.
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Vê bedding van den Heer Clerk, de Geftalté

^\LU
U van eCD ^u^ : het i$ blaauwagtig, met

Hoofd- den zesden Ring geheel rood , de voorde Wiek*
stuk.

j
es van vooren blaauwagtig , van agteren geel*

VlasvUrkje.
agtjg gezoomd, met een blaauw dwarsftreep»

Je (•>

T^esptfirms. Een Onru fi>Kapel , die inGeftalte veel naat
wespagtig,

e^ Wesp gelykt, is 'er in de Boffchen van

Sweedcn gevonden. Dezelve heeft hec Lyf

geheel zwart, maar drie agterfte Ringen geel

gerand, en den Kop*met een geelen Ring ver*

Cerd. Zy was zo groot als de volgende.

TzpuUfê*- Een andere, genaamd Langpoot-agtige , die

in de Tuinen zo wel als in de Bolïchen voor-

komt, heeft de grootte van de Lang-gebeen-

de Muggen , welke men , volgens haar Geluid f

JJeefjes noemt , in \ Franfch Coufins (f> Het

Borftftuk, in dezelve, is van boven geel, en

heeft , voorlyker dan de Wieken , een geele

Streep. De Wieken zyn Glasagtig , zwart ge-

aderd f getipt en gebandeerd. Het Lyf is zwart,

doch de Ringen van 't Agterlyf zyn beurtlings

geel gerand, met den laatften Ring, die geel

ïs, dikwils dubbeld.

KTeuw jotks Het Nieuw Jorks Glasvlerkje, dat my tot de
ciasvierkjc

AfbeeldiDgFfc. 6. verftrektis, heeft de grootte,

J%, * nagenoeg, van de grootften onzer Europifche,

naar

{*) Icon. ïnf. Rdrhr. Kolm. 17$p*

(t) Magnitudo Culicis pipientis, &c, Faun* Suet, Ed, IU
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naar welken het, inGefhlte zeer gelykt, doch V.

de Wieken zyn rósagug bruin gezoomd, en

het Lyf , in 't midden van de Rug, op dergely- Hoofd-

ke manier gebandeerd, naar 't Borftftuk toe 'TÜK*

Goudklenrig of als verguld, en het Haairige
GlaivUr&-

van de Staart Oranje- of Vuurkleurig en zwart

bont. Een hooger ros ziet men ook aan den

binnenkant der agterfte Wieken. De Sprieten

zyn zwart.

(30) Onruft Kapel, die het Agterlyf geheel ^
xxx.

zwart cn ruig aan t end heejt.

Van een dergelyke als deeze, die zig be*

vondt in het Kabinet van de Koningin van Swee-

deu , maakt P e t i v e r gewag onder den naam

van klein Hommel-Uiltje met het Lyf zwart en

den Aars Saffraankleur. Het heeft de grootte

van een Mug en op de Wieken een zwart Maan-

tje. Men telt het onder de Europifche Infekten.

(31) Onrufl>Kapel , die het jigterlyf aan
9

t xxxi.

tnd ruig heeft , van boven gewolkt bruin,
£ms%

wn' onderen rosagtig; de agterjle Wit»

ken by
9
t Gewricht geel.

Deeze onthoudt zig in de heete Lugtftreek»

BAS.

(ja) Sfhinx Abdomine barbato , toto nigto. M.L.U. Syft*

Nat. X. Phabent bombyiius , parvus, Corpote mgro # Am
crocco. P E T, Gaz, 07. T. 42. f» 6.

(31) Sphinx Abdomine baïbato, fupra nëbulofo, iiibtus fijl*

geënte ; Alis poIUcïs Bafi (&fïi4 V, %?. N*u 4&
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bastaard-onrusten.
Afdeel.
XLIf.
Hoofd* (32) Kapelletje met de bovenfte Wieken He-
stuk.

melfcbblaauw, en daar op zes roode Stip»
XXXII.

mnpevjuu. pen ; de agterjien ongevlakt rood.

St. J;insKa-

fc etje. yan vce jen worcjen deeze genoemd Sint Jans

Kapelletjes; doch die naam, oorcleelen ande*

ren, dat aan zekere Uiltjes of Nagt-Kapellen ,

van dergelyke Kleur , toebehoort. Inder-

daad, dewyl 'er geen bewys is, dac de Rups

zig meer op het St. Jans Kruid, dan op ande-

ren onthoude, zo kan het lüfekt daar van naau*

lyks den naam voeren. Het vliegen omtrent St.

Jans Dag, in de Zomer, heeft dit Kapelletje ook:

met veele anderen gemeen. Juffrouw Meriam

hadt de Rups met Bladen van den Boom, ge*

uaamd Carpinus, gevoed; Linnjeus ftelt de

Woonplaats op het Kruid, dat men, wegens

de Draadagtige Wortelen , met Knobbels daar-

aan , Filipendula tytelt: doch RoESELheefc

de Rupfen , zo wel als R b a üm ü r , met Gras

opgekweekt, en, dewyl zy ook haar Tonnet.

jes of Spinzels maaken aan de fteelejes van

Gras

f32) Spbmx Alis fuperioribus cyaneis ,
pun&is fex rubris;

inferioribus rubris immaculatis. Faun* Suec. $14. Mouo. lnf>

966. f. 97. f. uit. ALJB. /*ƒ. T. 12- f. C. D. JOKST. fnf.

T. 7. f. 3. MER. Eur. II. T. 17. f. «7. PET. Muf. %4 N.

3 3«. REAUM. Infm r. T. 11. f, 14 17. II. T, 2. f. 2. RAJ*

/«ƒ 134 N, 1, Goed. /«ƒ. II. T. 31. Roes. lnf% 1. No&„

Phalt 2. T«57. XiST. Cêcd, f.37, WlLK. pap.4*«Tf jai^



I) E PïLSTAARTEN, 4^5

Gras; zou menze, met reden, den naarri kun- V.

öen gecvcn van Gras Kapelletjes. Evenwel zal

ik ze, tot onderfcheiding van de voorgemelde Hoom-

Gras- Kapellen *
3 den gewoonen naam laaten

$vüK*

behouden. _ Sommigen geevcu 'er, wegens de* *Ww

Vlakken, den naam van Luipaard aan. Wil-*'"

kes tyreltzc the Bürhet-Motb> cn beeldtze'al'

op die wilde Stekelige Roos met witte Bloem-

pjes en kleine Blaadjes > die wy hier Duinroos

noemen, in Engeland genaamd tbs Êut'nèuRoJè*.

De St. Jans Kapelletjes , daar ik van fpreek

,

fcyn zeer aanmcrkelyk wegens de zonderlinge

figuur der Sprieten, welke den Heer Reaumu^

aanleiding gaf, om een byzondere Kleiïe tefor-

meeren van de genen, die deze!ven byoa als

Ramshoornen hebben f. Hoewel die overeen- 1 sic huè&*

komft niet al te naauwkeurig is, gelyk uit de
*'

*
5

1 *

Afbeelding Fig. 2, fc, op onze Plaat LXXXVI,

blykt, zo heeft niettemin Geoffrö v daar

zelfs een derde Familie v«1ö gemaakt onder zy-

ne Pylftaarten, die onderfcheideöde door den

naam van Spbinx Bdkrs. Roesel merkte die

byzonderheid niet genoegzaam aan , om dezel-

ven van de Nagt-Kapellen af te zonderen ; daaf

het in tegendeel zeker is, dat het Beertje wee»

zentlyk by dag vliegt , en wegens de figuur der

Sprieten volftrekt behoort tot dit Geflagt.

Bovendien hebben deeze Kapelletjes nog er«

genfehappen, welke haar groocelyk^ doen ver*

fchillen van de Dag- Kapellen. Zy houden zig

in de Paaring ongemeen ftil , zo dat xnunze gew

2iD£Ejk« xi» stc&, C g paard
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V. paard zittende op de manier, die in gemelde

^Xtvt
figuur * s aangewcczcD y gemakkelyk met de

Hoofd- Bloemknop, waar op zy zitten, van de eene

stuk. phats naar de andere draagen , t'huis brengen of

%'apciktjc
m ecn Doosje kardoen ; zonder dat zy gefloord

worden of zig van één fcheiden , voor dat haar

bezigheid af is. Die ik dus mede nam , in de

Maand Auguftus , te zes U-uren s'avoncjs , zege

Rkaümou, fcheidden zig niet van elkander

voor tien Uuren, s'morgens,op den volgenden

Dag. Ook zyn zy niet fchuuw, laatende zig

zeer gemakkelyk vangen
; gelyk men die op

fommige tyden, in't Duin en elders, daar Zand-

gronden zyn , ondervindt ; als wanneer men 'er zo

veel kan krygen als, ja meer dan men begeert.

In de Werken aan de Greb , vond ik dcezc

Diertjes, fchryft my zeker Liefhebber, in

Meyi764, verbaazend menigvuldig. Zo heb-

ben wyzc, in 't Duin buiten Haarlem , ook

ontmoet , dat men 'er honderden kon bekomen.

Voorleeden Jaar is 'er zelfs op een Erf, binnen

deeze Stad Amfterdam , één gevangen.

pcKups. „ De Rups vertoont zig, (zegt die zelfde

„ Autheur,) op 't bloote Oog byna kaal, doch

„ zy heeft witte Haairtjes, die kort zyn, en

voortkomen uit zo platte Knobbeltjes, dat

„ men een Vergrootglas noodig heeft omze

„ te vinden. De heerfchende Kleur is een

fchoon Citroengeel, met vyf Streepen, uit

„ zwarte Stippen famcngefteld. Een deezer

5, Streepen loopt langs de Rug, en beftaat uit

„ groo-
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„ grooter Vlakken,van cene Ruitswyz' vierkante v,

9 ) figuur, dan dc twee anderen ,op zy Je; doch ^T'*^

s, dc onderflen hebben de Vlakken halfmaans- Hoor?*

s,
vvyze. Zodanig eene Rups, die , onder het ?TV^*

3 , tekenen , verfcheide Druppelen Vogrs irrgnf ^J^:u
op verfcheide plaatfen van haar Lyf , agag ik

fs
Stukjes aficheuren van de Huid, mer haare

Tanden , die zy dan vallen liet. Zoo dkde

manier zvn,op welke deeze Soort van Rup»

3 , fen vervelt , of is het alleen in de laadtc

,, Verandering, dat zy zijg de Bind dos kwyt

m?aken? Een dag of twee daar na, (het

„ was in 't laatfi van Juny ,) fpon deeze Rups

„ zig in".

Wy hebben gezien, dat de Dag- Kapellen ïn

't algemeen
, weinigen uitgezonderd , hasre

Popjes bloot in de-Lugt laaten hangen ; dat de

Pyifharten die in de Aarde verbergen. Wy
hebben opgemerkt, dat de eerden veelal zeer

fchielyk , in veertien Dagen tyds, uit de Pop-

pen komen; de anderen , in tegendeel
, bynrr

een Jaar; ja , fomtyds , twee ot (jri&Jsaren

die (iaat blyven , overwinterende altoos in de

Poppen. De St. Jans • Kapelletjes verfchülen,

in meer dan één opzigt, van beiden, Zy roaa*

ken een Spinzel , dat eigentlyk geen Tonnetje

is, maar een Zydcn Beursje, vaftgelymd aa?i

een Gras -Steeltje. Ik heb reeds Gaar van ge-

fproken *. Hier in is haar Popje, fomtyds ten * zie btodz.

dcele geel , fomtyds geheel zwartagug zynde^
9 "

vervat; beweegende zig op 't aanraaken yca

i bftiJu xi. stuk. Gg tt fterk.
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V. fterk , daar de Rups weinig aandoening var?

A
XU][

L
*iee^r ' Uit dit Popje komt, gelyk de andere

Hoofd- Dag -Kapellen, het Vlindertje in veertien Da*
stuk.

gCn tc voorfchyo : hetzelve leg: Eytjcs die

•Kapiutjeï
'

rond zYn a *s Parten , waar uit de Rupsjes in

korte Dagen voortkomen. Deeze eer halver

groey , cd ontrent een Duim lang ge worden zyn-

de, gaan overwinteren in de een of andere

fchuilpiaats; zoRoesêl aanmerkt. Dit doen,

gelyk bekend is, ook andere Rupfen, doch

* zie biads, meelt die van Nagt- Kapellen *1

Het Sc. Jans - Kapelletje is zeer fraay gekleurd.

De zes Karmynroode Stippen of liever rondag.

tige Vlakken der voorde Vleugelen, fteeken

heerlyk af op den groen- of bïaauwagtigen

Grond, die dikwils een Goudglanzigen wcer-

fchyn heeft , en de agterfte Wieken, in *t ge-

heel rood, zyn fierlyk Hemcllchblaauw gerand.

Ik kan , in deeze Kleuring, het onderfcheid niex

vinden tuflehen de Mannetjes en Wyfjes,maar

wel in de figuur of dikte. Üok zyn de roode

Ringetjes , welken Roes el om het Lyf van

eenige Mannetjes vondt, in verfchcidene , die

ik te vooren gevangen heb , of thans by my
uit gevonden Poppen uitgekomen zyn , niet

waargenomen. Groot was, gelyk ik gezegd,

heb, het verfebil van de Grondkleur der voor*

fte Wieken ; doch dit verfchi! hadt plaats in de

beide Sexen. Ik heb ook niet kunnen vinden,

dat de twee Vlakken , die digft aan het Gewricht

zyn, in de Wyfjes meer verecnigd waren, dan

in
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inde Mannetjes; gelyk Geoffroy, in na- V.

volging van onzen Authèuf , verhaalt. DcPoo-
x£fp

L"

ten , Sprieten , Kop en het Lyf * zyn blaauw- hoofd-

agrig zwart, &TÜS'

Uc laatflgemelde voodt, omftreeksParys , ee-

ne Verscheidenheid van deeze Sc. Jans- Kapel-

letjes , welke een weinig kleiner was , hebbende

ook dc voorde Wieken rood , met zes zwarte

Vlakken en bruin gerand. Voorts was in dezelven

het hovende van het Bprftftuk niet een weinig

rood gezoomd 9 dat d^ar aan een foort van Hals-

kraag maakte. Zodanigen hebben wy hier niet;

aangetroScü.

(33) Kapeüe:]? , dat groemgtig zvi~rt zs 3 jxziji^

tn de Wnken met gevenfisrde Stippen ,

1 *****

zes op de voerjien 9 tw£e op de cgterflen

heeft ; het Lyf met een geekn Gordel,

In Duitfchland viadt men dit Kapelletje 3 dat vt. xc.

volgens Hasselqjjist ook voorkomt in
's

*
7*

Syrië» Het heeft de grootte en geftake byna

van het voorgaande > doch is gehecienai groen-

agiig zwart. De Sprieten zyn Draadvormig $

met de tippen van boven witagdg. Op de Wie-

ken vindt mea gevenfterde of Glasagtige plek-

jes , waar van op de voorden één , twee, drie,

nevens elkander ; op de agterilen twee , een

groo«

(3 O Sphinx viridl-arn , Ails punélls feneftratis , fupeiia»

jrum lex, iafdriorura duobus; Abdominc cinguto luteo. Syft+

Kat, X. Frisch, in/p VI. p. i T* U* ü$> mlu

l, l)ESLL XI. STUK. G^3
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groocer, en een Jat zeur klein is, naar het Ge-

wricht fee. Het Agterlyf beeft, van boven „

een geeleu Gordel van ééuen Ring, die van

onderen niet lairienloupc , en by het Bprftftuk

een gedeelte van zulk een Gordel. Dit alles

bevindt zig eus in één van die Kapelletjes , toe

het maaken der Afoeeiuiag Fig. 7 i uic mync

Vërz^rtieiiï)g gebruikt*

Kkiscü werde , in 't Voorjaar, een Infela

géferag^, hei welk Wieken hadc, die doorfehy-

ïiende waren als eer Wespen, en Sprieten van

meer daii veertig Leedjes; zo dat hy hetzelve,

voor een groore lebneumon of Boor - Wefp , aan

eens Naald ftak. Op die Naald leid het, voor.

enaieer hei kwam te derven , eenige Eijertjes,

uit welken vervolgens, toen hy die op verfche

Aarde leide, kleine Rupsjes kroopen, bruin vaa

Kleur i met roodagtige Haairtjes en geele Knob.

bekjes. Zy vraten Meel, en knaagden fbmwy-

Ion een gaatje in een Melde - Blad, verbergende

zig nu en dan in de Grond, en komende 'er

wederom uit. Deeze Rupsjes vervelden op haar

r/d, ea kreegen eindelyk, op agt Ringen langs

de Rióg, nevens de Slagader ,die midden op de

Rug in de laagte loopt, Bofchjes van Haaireu

of liever kleine Pluimpjes. De andere Haairtjes*

die deeze Rupien hadden, ftonden op zwarte

Knobbeltjes, waar van wederz,yds, mee de vier

PliÉÏröknopje§i tien op ieder Riog van hein ge-

teld werden : doch op de Staart was *er niet meer

dau 6éó. Hy verwonderde zig over deeze ge-

ftal.
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Üaitc der Kupfen, welke derhalve tot die, daar '$
men den naam van Borftel - Ruplbn aan geeft ,

'

xLiL*

in Fm 6. op Plaat LXXXIV. tfgebedd, Koojp.

moeten behooren.

(34) Kapelletje, dat zwart is, en de Wieken xxxnr,

gevervierde Slippen heeft; het AgUr-

iyf by het Borfijliik groen, de randen der

Ringen rood.

Dit , dac zig in 'c Kabinet van de Koningin van

Svveeden bcvondc, was uk de heete Lügtilrpèk

afkomii ig.

(35) Kapelletje, dat zwart is en de Wieken xxxv.

met geele Vlakken heejt; op de w&Jien

drie op de agterjlen tv:ee ; het JgUrïyf

met twee hoogroode Gordels*

Dit Ooftindifch of Chineefch Kapelletje hadt

den Kop zwart , (de Sprieten waren 'er af ge-

raakt,) van vooren wit: de Wieken zwart,

de voorften mee drie geele Vlakken , waar van

de middelde dubbeld; de agterften met twee:

het Agterlyf zwartagtïg blaauw, met den eer-

ftenRing rood; den weeden enderden biaauw;

deia

(3,4) Sph :.nx nigra, Alls miculis feaciiratis ; Abdom^nls

Uafi vhiJi, Segmcritorum öiargiiiibus rdbtis. M. L. U. S-:Jh

Nut. X.

(is)* Sphinx nigra , Alls rasculis lutèijS ;\fuperiorum tribus
,

infeiioium diiobus; Abclomiue d::^uüs biuis cjccincis. SyJ}%

Nat. x:

Kdeel. xi. STUK% Gg 4



B z s c a w v ving vam
V, den vierden , vyfden en zesden rood ; den ze*

X^f f
L

venc?en zwart.

H
«Tü

F

fcJ CS6) Kapertje , dat zwart is . én bet Agterlyf

x x xvi. wederzyds met vyf blaauwe Wakken , fc;y

c*jfan *a< ,

t uörjijiufc en van agtereu , ^fr 4^
J5c£ 5 *w <fe Djè*^

?

$ Z/y/, hoogrood

beeft»

Dit Wéftindifche zweemt zeer naar het St.

Jan? Kapelletje. De Bek is Bloedkleurig met

een Spiranle Tong; de Wieken zyn zwart.

xrcvri. Kapelletje f Atf bminagtig is
9
met een

Bloedfcleurige Halskraag, en de Wieken

Violet beeft 9 met twtc witte Banden 9

die omtrent afgebroken zyn»

ï gekamde Sprieten , die egter aan 't end

Draadagtig uitloopen , geeven den bynaam aan

die Ooftindifche, het welk ook de Geftalte

heeft van het St. Jam Kapelletje.

jÊXKvni. (38) Kapelletje , da* groemgtig blaauvo is È

^Zs

: met de agterfit Wieken bruin.

Het

'
-

) Spbtex mgra , ASdom'ne utriaquf imculis quinque

raifalcis, Ano,Or-, Eafï^ue Fcmorum Abdominisque, cocci*

Ï)C1S. 5_y//. ivV?. Jf.

f;7) Spklix fubf'.isca, Alis violtccis , Fasciïs duabtis albls

ubintemptis ; coilari Sanguinso. £y/f. JV*t% Jï".

(38) Sphinx viridi cxrulea , Aas inferioriNus fuscls. Fdt#gm

$u»c. t$8. Wzsth» 27. Papiiio parva Alis pendulif. RAJ,

ïf. 3. Pïp'lionoidcs Pratend* rifidjs minor. Pe^
-/Va/ 35. N. 3|Jf.
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[Iet klein Kapelletje, met hangende Wie» V.

fcen, van R ay, en het klein KapeUagtlg groen ^uï?'
Bcgftj? der Weiden, van Peti ver, worden Hoofd*

hu r x'huis eebragt. Men ontmoet het, volgens
S7ÜK *

Linn^üs, op de Velden, daar het zoge- >;
ff.* è

raamde bloeijend Zee. Gras, dat men ook wel

tot fieraad in de Tuinen houdt, menigvuldig

groeit
5

en daarom noem ik hetzelve Zeegras-

Be$ftf& Het is ruim zo groot als een Koeijcn-

Vlieg, met de vcorfle Wieken , van onderen,

en de agterften wederzyds, bruin; de voorden

van boven blaauwagtig groen glinfterende. De
tekening van hetzelve, mFig. 8 op Plaat XC

,

is gemaakt naar zodanigen , die in 't voorleedea

ar op de !
Try, buiten Kaarden, gevangen

zyn. Men heeft 'er ook die , in plaats van

groen , zwm zyn
,
gevonden. In de Mannet?

jes zyn de Sprieten gekamd.

Dit karüe Eeeflje , zegt Doktor S c o ? o l t ,

(die hetzelve op de groene Heuvelen, in Kar-

niolie, niet zeldzaam vondc,) maakt een over-

gang van de Pylftaarten tot de Nagt- Kapellen,

Waarvan het de Sprieten heeft; hoewel het,

euemjn , in dit Geflagc behoorde; zo wegens

het vliegen over dog, als om dat het een on-

gemecne overeenkomt:, inGeflalte, heeft met

de voorgaande. Zyne Spbinx C&rniolica fchynt

tpy weinig of niet te verschillen van de Sr. Jan§
*

Kapelletjes.

4S»

1

1
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XLKI*
Hoop* XLIIL HOOFDSTUK.
STUK.

Befcbryoihg van *t Geflagt der Naöï-Kapel»
len, by fommigen Uilen genaamd, die ver-

deeld worden naar dat de Sprieten gepluimd zyn

of ongepluimd, en waar by komen de Land-

meeters cf Spanrupjen ; de Bladrollers , de

Motten en Veer-Uilrjes, als byzondere Benden

uitwaaiende van dit Gejlagt, tot bet welke zy f

wegens de gelykheid van Gejtalte , betrokken

zyn.

Kaam» 7 k heb reeds meermaalen gezegd, wat men

door Na ct- Kapellen verftaat , en

fchoon ik erken, dat zy allen, ten naauwfte

genomen, niet juift by Nagt alleen vliegen,

is het doch zeker , dat de meeftcn niet by Dag,

dan by toeval en gedwongen, of ftil zittende

en onder eenig bedekzel zig verfchuilendc, ge-

vonden worden» Eenige Liefhebbers geeven

'er, als aangemerkt is, den naam van Uilen of

Viltjes aan , in onderfchciding van de Dag-

*zie Kapellen, welken zy Vlinders noemen *; doch

ik weet niet , waarom de benaaming van Kapel-

len , niet , zo wel op deeze als op de anderen

,

toepaflfclyk zou zyn. De benaamingon zyn

,

van ouds toe heden, willekeurig, en men be-

hoeft gcenzins een ander, wanneer hy flegts

de verwarring mydt , en buiten noodzaake

geen nieuwe Naamcn fmecdc, o/cr zyne ver-

kie-
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Mczsng tè berifpen. Wjlkes noemt, ie 't V„

Ërgellch , iie isaguKapeiia) in 'c algemeen , XLHL^
yur ontigèn^ MÖibs , dat js Mótten, en de Hoo**ï>»

Pviftaartcn of Onruften , UawkMoths 9 dat is,
STÜK-

Havik- of S^erWjer- motten, Lïnn^üs heeft

der? Geflagtnaam gebruikt van Fhalüna> welke

zuiver Gnekich is, en in overoude tydtn de

Vliegen, die by Tuigt licht geeven, of Infekten ,

Welke des ivónds^ 6f by'nagc , naar een bran- *

(lende Kaars of Fakkel toefchicten, betekende.

Men zegt, dac de Kagc-KapeïKü of Uilen dit

Qók doen , en dus gemakkclyk te vangen zyn,

Wanneer men met een brandende Toorts door

cl Beflchen gaat. Sommigen volgen het in 't

Franich , mot den naam van Pbakne ; doch de

kundige Heer KÏ AXJM üil hadt alle de Dons-

vfëügelige Infekam maar in Papillons ciiurnes '&

lïófiurnes , clat is Dag- en Nagt- Kapellen , en-

deïïcheiden ** De Duitfchers , gelyk Roe- * z»e

sELy geeven den naam van Nacht- Vcgei aan "

X *J*

die van dit Gcflagt.

De Nagt- Kapellen hebben verfcheide aan- vet&ffldu

merkclyke byzó.nderhéden; Haare Rupfen ver-
upC11*

ichillen cngelyk meer in geflake dan die der

Dag-Kapellen. Men vindt 'er veelen onder mee

minder dan zeliien Pooten , het wélk het alge-

meen getal is in die der twee voorgaande Ge-

fiagtën , of in de volmaakte Rupfen, zoge-

naamd , hoedanigen degrcotüen en menigvuL

digilen ook onder die van dit Gefiagt zyn*

Van die met veertien Pooten, welke de twee-

i # Dlbl.. XI. Stuk.* , n
de,
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% de, derde en vierde Klafle van Rupfen by Re*

XMH. A UMUR üUW^kien *, is het getal niet groot,

Hoofd- Die met twaalf en tien Pooten zyn de genen»
STÜK

* welke men Londmeeters , Krammetjes of Span-

hl i6 .17. Rupfen noemt. De lieer Reaumür (lelt, dat

de Rupfen der Motten of Mot* Kapelletjes

aapgproerkc bunnen worden maar agtPooten te

hebben f , om dat de zes middel-Pootco , in

t Zi« dezelven , byna onzigibaar zyn
9

vo.or 'c blooce

* Oog; doch wy houden die mede voor volmaak-

teRupfen , devvyl het Mikroskoop ontdekthceft,

dat. zy weczcntlyk zeftien Pooten hebben.

Hoewel bei waar is, dat de meefte ruige of

Haairige Rupfeö Nagc-Kapellen uitleveren , zo

zyn ook veele Maskers van dkGefiagt, Haair-

loo% kaal en glad van Lyf. De Zyde Worm
gec;ft daar van een wereldkundig voorbeeld.

Ond-jr.de ruige § munten eenigen , gelyk die,

welke men de Beer noemt, door de langtevaq

f .-*>. het Haair uit, dat deeze Iufekten affehuwlyk
"u ** 9

maakt; in anderen is het Haair zo ltyf, dat de

afbreekende puntjes in de Huid , van de genen

,

die ze behandelen , jeukt en Vuurigheid ver-

wekt | ; waarom zy van fommigen voor Veny*

nig gehouden worden. Ondertufichen moet

l zïc men 'er de regte Gedoomde of Doorn-Rupfea
l!#x#;

' van uitzonderen, die in 't algemeen Dag-Ka-

pel ten voortbrengen.

Wat de groo:te aanbelangt , moet men wee-

ten, dat die in de Rupfen en Kapellen niet al-

toos evenredig is. Dasr zyoRupfti), die kléi?

me
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ner Kapelletjes uitleveren , dan anderen die klei- V.

per zyn. D.e Rups van de Duitfche Paauvv-
ffijfc

Oog, by vootbeeld , is weinig langer dan dc Hoon*.

Ring-R.ups; daar doch de Kapel van deese laat-
SïUiU

fte naauwlyks half zo breed is , als* het Wyfje

van de eerfigernelde- Men vergelykc, omver-

der hier van overtuigd tezyn , de Badaard Satyn-

Kapellen , welke nagenoeg even groot als de

Kapellen der Rhig-Rupfen zyn , flegts met haare

Maskers, die byna de helft verfchillen. Ook

zyn de Nagt* Kapellen , in 't algemeen, veel

kleiner ten opzigt vandeRupfen, dan de Dag-

Kapellen , doei) dikker van Lyf , inzonderheid

de Wyfjes. In 't kleine goed zal mooglyk die

onevenredigheid nog veel grooter zyn; doch

niemant twyfek of de Maskers der Veer-Uikjes,

en inzonderheid die der Motten, welke men

Schietenjes noemt of Motwormpjes, zyn by

uitfiek klein.

Alle de Rupfen der Nags.KapelIcn maaken vcm*>

zig% ra verfcheide maaien van Huid verwiireld'^^

te zyn , een Spinzel of Tonnetje, waar in zy

de verandering ondergaan. Van de manier,

hoe zy dit doen, de verfchillcnde Stoften, wel*

ke zy daar toe bezigen , en wat meer daar om-

trent in agt te neemen is, heb ik reeds oroftan-

dig gefproken *. Men heeft thans in de Weft-

indien ontdekt, dat 'er Rupfen zyn, die op

Boomen of Planten aazen , en zig daar op

een Tonnetje van Steeltjes of brokjes Houe

maaken , waar in zy leeven en vervolgens ver*

Js Deel, XL Stuk. aft*

zie
>i. SS. CU£»
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V. anderen: byna gelyk de Motten. De Poppen

^v?m
L

* van dit Geflagc zyn akoos rondagtig, en niet

Hoofd- hoekig gelyk die der Dag-Kapellen *. De
stuk. rneeften komen niet dan in 'c voegende Jaar uk9

U
7

s6.
en dikwils blyven zy meer dan één Saizoen over,

t Biada.1 12. gelyk wy reeds opgemerkt hebben f; doch

door konffc kan dit uitkomen
,
volgens R e au-

$ zie bi M ur Zcer veel vervroegd worden S. Even als
107. enz. ° f "

*

de Bloemen, zou men dus Kapellen kunnen

doen voortkomen op een Schoorteen- Mantel , of

in een Broey-Kas , in 't midden mp denWinter.

Kenmerkei Dc Kapellen van dit Geflagc zyn, in 't alge-
im xCcipeLcn.

meen ^ ZQ fraQy n jec a j s je Dag.Kapellpn, Haar

Lyf is, naar evenredigheid van de Wieken,

groocer en dikker : des zyn zy ook veel logger

en minder bekwaam tot vliegen ; hoewel men
5
er onder vindt die zeer (hel zyn en niet ge*

makkelyk te vangen. Ongemeen groot is het

verfchil der Mannetjes en Wyfjcs, in dit op-

zigt; die daaraan met alleen, maar ook door

de Kleur, veelal, gemak keiyk van elkander

te onderfcheiden zyn. Men heeft "cr zelfs

onder ontdekt , wier Wyfjes in t geheel geen

Wieken , of niet dan kleine (lompjes heb-

ben, tot vliegen onbekwaam : ja fommigc

gelyken in 't geheel niet naar een vliegend

Schcpzel.

b* êptfctën. Het voornaamfle Kenmerk, dat de Nagt»

Kapellen ondedcheidt , zyn de Sprieten , die in

haar meer dc figuur van Hoorntjes hebben; als

van den wortel, naar 't end toe, allengs ver-

dun-
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dunnende Gf vcrfmallcndc en aldaar fpits uit- V%

loopendc. Zy zyn niet geknopt of knodsagti>, ^j^ 1

cn dus aan 'c end dikker, gelyk inde Dag.Kapel- Hoofd.

len; noch ook driekantig en in't midden dikft,
S1US*

gelyk die der Pylftaart-Kapellen of Onruften.

Tweedcrley Sprieten, van dien aart, komen hier

in aanmerking , naamelyk die Pluimagtïg , en

die Draad- of Borftelagtig zyn , en dit laatfte

heeft ook eenigermaate in de Wyfjes der genen

plaats, wier Mannetjes de Sprieten gekamd heb-

ben*. Reaumur noemde de Draadswyze Sprie- * zïc

ten Kegelvormig en gekraald, om dat zy

nis uit digt aan elkander gevoegde korreltjes

of Kraaltjes beftaan.

In de houding der Wieken is, bovendien , ee. Houding da

nc aanmerkclyke byzonderheid. Zy lïgten de-
Wictel%

zclven niet op, maar vliegende hebben zy die

meert horifontaal , en (lil zittende hangen de

Wieken neer; als zynde in de meeften niet be-

kwaam om ovcrend gezet te worden , gelyk die

der Dag -Kapellen. De Wieken , naamelyk

,

van deeze , komen, met haaren binnenkant,

onder het Lyf , en die der Nagt-Kapellen daar

boven op, hetzelve bedekkende niet alleen,

maar in fommigen zelfs omvattende. Wy heb-

ben gezien , hoe Reaumur uit deeze houding

der Wieken eene Onderdeeling van Geflagten

afleidt f, en zy geeft ook voet tot die der Ben-
^ 1!a^

den vah onzen Autheur, welke op deezen leeft

gefchoeid is*

jxeeu II. Stuk, P H A«
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><t. P H A L M N M
Afi>kei, dividuntur in feptem

HooVdI phalanges.
& TU K.

i, BOMBYCES; Antennis ptSinéttis

:

Elingues , tbsque lingud mmifeftc Spirsii s

iseves dorfo nee crifiatA ;

AM p&tuiiS) 1-7; Alis'rcverfts , 8-21 ; Alii

dtfltxis* 22-34»

criftatzs, dorfo fasclculis exzfpcrato , 35-4.0.

Spiïiiingues ,
Lingud involutü-Spïrali

;

UcvcS fAiis pstuKs 9 +i»++'; AltsdefUxh ; 45-5 2.

criftatac 53-5$-

tl, NoCTUiEj Antennis Sttassis mt peïï'matls :

Elingues, 59-63.

Spirilingues:

laeves dorf*, 6$-%%; etifeztx dtrfo , gtf-r2<5.

JII, CEOMliTR /E ; patentibus Horifontalibus qaies^

csntes :

3Pe&inicornes : ^//j po/ficis angulatis feu dentath
9

117-I33: Alis pofïicis rotundatis integris
, 13.^..

35+.

Seticornes; tngulatis , 155-1$!. ^/ij m^u*
4^s*ij, 162-201.

ÏV» TOR TRiCES; Alis obtuftfftmis ut fere T$tnfts
t pU-

niusculis y
102-11$.

V. PïRALlDKS ; Alis conniventibus in figurant delta*

ideam forficatam , 226-233.

VI» T I N E JE ,* convolutis fere in Cylindrum; fror.it pro*

minulary 234*298»

STIL ALUCITjE; digitalis, fiffis ad Baf-
, 2>^-
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DE NAGT KAPELLEN. v-

AFDEMP
worden vercjerfö in >even XLULBEN D E N. VS^flP-

1. Pluim sprieten; met de Sprieten P^uimswyze ge*

kamd

;

Qngetongde ; die geen blykbaaren Zuigtr heb-

ben ; en

de Rug effen, niet gekamd i met de Wieken Uit-

gebreid
, 1.7 ; de agcerften voor uit fteekende,

8»ii ; Dakswys' afloopende ,
22. J4,

de Rug gekamd of ruuw door Bor ft eitje* , 35,40*

Cetongde ; die een omkrullende Zuiger heb-

ber.; en

de Rug met de Wieken uitgebreid, 4* 44 »

met de Wieken Dakiwys* afloopende, 45*52*

de Rug geksmd , 5 3-58.

H. BoRSTf,] sprieten; met de Sprieten ongepluimd

en Bcjrftelagtig

:

Ongetongde ; 59*63»

Getor.gdt: mer de Rug g^ft» «4-15 * met de Rttg

ge\étmd
% 8Ö-I2S.

III» Landmeet er s of Spanrupfen ; wier Kapel, üll

zittende, doorgaans de Wieken Horifontaal
#

vlafc

uitgebreid houdt:

jncr Gepluimde Sprieten ; de agterlte Wieken hoe>

kig of gennd, 127-135 : de agterlte Wieken on#

gekarteld, rond van rand, 134-1 5:4.

ic et Ongepluimde Sprieten ; de Wieken hoekig
,

155 3 6i: de Wieken rond'gtlg, 1*2-201.

IV» Bladbollkps; waar van de Kapel de Wieken

flomptgtig en byna vlak heeft, 202-225

V. Geschaard f. ; wier Wieken larnengevcepd een Schaarst

wyze driehoekige figuur maaken , 226*23$

VX» Mottin; met de Wieken om het Lyf, Cyliaders»

wyze, te famengeiold: het Voorhoofd gekuifd,

VII . V ï ï. R * U 1 i. T j 1 s ; die de Wieken Vöderagti? , tot aan

het -Gewricht toe gefpjeeten hebben 9 aj^-fo*.

. |, D2£L. XI* 5X1?»» flh MOS
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V, Men ziet dan , dac L i n n m u s de Rupfen ,

XUI*
1
* 160 we' tIs ^e Spellen » g^uikt heeft in zyne

Hoofd- Verdeeling, welke In laDg zo uitgebreid niet is,

iTÜK* als die van Reaumuk, doch uitvoeriger en

dAungcI^Mwwkeurigcr dan die van Roesrl, door

wien de eigentlyke Nagt-Kapellen maar in drie

• zïe Klaflcn onderfcheiden warer *, onder welken

eene was van Spanrupfen of Krammetjes en

de laatfte van al het kleine goed : dus de

vier laatfte Benden, van onzen Autheur, on-

dereen gemengd, bevattende. Geoffkoy
heeft , in tegendeel , van de Motten en Veer*

Uiltje» 9 ieder, een byzonder Geflagt gemaakt;

waar van de eerfteu inzonderheid daar door ver-

fchillen , dat de Rups in een Scheede gehuis-

veft is ; de laaiden , doordien het Popje in geen

Tonnetje of Spinzel is vervat* Twee groote

Familiën maakt hy f voor 't overige , van de

Nagt-Kapellen of Uilen , waar van de eerfte

der zodanigen, die de Sprieten Kamiwyze of

gepluimd hebben ; de andere die dezelve Draad*

agtig hebben , en niet als Pluimen. Dan wordt,

verder , ieder Familie door hem gefmaldeeld , r.

in zulken die geen Zuiger hebben, en die al

een Zuiger hebben , met de Wieken vlak uit.

gefpreid O), of Dakswyz' afloopende (3). Van

die met ongepluimde Sprieten egter, cn geen

Zuiger, daar Linnaüs 'er vyf van heeft,

waar onder vier Europifche ; was aan dien

Franfchman nog geene voorgekomen. Doktor

Scopoli volgt onzen Autheur, uitgenomen,

dat



ütat hy de c\vee eerflc Benden in een fmelt , V.

en diealteerlyk door het Tonnetje, dac bloot ^Ynr*
is of in 1 Aa ae ve» borgen» onderfok idt » en Hoofd*

dus maar %é$ Benden heeft , maakende in
*TÜ^

die der Landmeeters of Sparrupfeo » door de

figuur der Wieken s ook nog eeriige Ondterdee*

lingen.

Wat de Kleur aangaat* die is, inde meefte *>c £w
Nagc-Kapellen, bruin of graauw, en dus minder

aanzieulyk; doch in veelen , daarentegen , over*

treft zy den luider der Dag- Kapellen. Ik wil nu

üiet liaan bly ven op de fchoonheid % welke in vee*

le Motje* doordraait , daar het Mikroskoop won-

deren in ontdekt. Ook zal i£ niet omftandig

fpreeken van de hooge Kleuren van 't Roode

Weeskind» de Beer* Rups Uit en dergelylcen

2

cochvand( fieriykeTekeningderraauw Oogen
0

ais waarlyk uiimuntrnde zynde ; inzonderheid

van die, welke de Koninglyke genoemd wordt;

overtreffende alle de Europifche Kapellen, bo-

vendien, m grootte. Ik heb tegenwoordig de

Ooft * en Weftindifche Spiegeldraagers op

oog» die in grootte en fraaiheid van Kleur*

zo wel al* in Tekening» pronkftukken zyn on.

der de Kapellen.

Het groote getal der Soorten is door Lmausm
aldus verdeeld. Zyn Bd. heeft *er agt cn*vyf-

tu mdeEerfte Bende; agten^esdg indeTVee.

d^ ;
vyfenzeveneig in de Derde of die der Span»

jpupfeö ;
vierentwintig io de Vierde! agr m d$

Kyfdfe; vyieazescigin de Ze*de of die der Mot*

I. DftKL» XI* STUK» H ll & {§Q
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V. ten , en niet meer dan zes in de Zevende
Afdeel. Bende.
XLIII.

Hoofd. PLUIMSPRIETEN,
«TUK.

Ongetongde , met de Wieden uitgebreid.

1. (1) Nagt . Kapel , met gepluimde Sprietende

Grootespie- ëeen Zuiger beeft; de Wieken uitgebreid en
geifaager.

Zeisfenswyze*0 geelbont 3 met een gevenjler"

de Vlak ) anderhalve op de worften.

Deezè ongemeen fchoone eü groote Kapel

Valt zo wel in de Wed- als in de Ooitindiën.

Men heeftze al voor eenige Jaaren gekend. Juf-

frouw MeiuaNj die omtrent het begin deezer

Eeuw te Suriname was, merkt aan, dat de Rups

aast op de Sinaas- Appelen Boomen , zynde

groen met geele Bandjes aan de famenvoeging

der Ringen, en hebbende op ieder Ring vier

ronde Oranje-geele Knobbeltjes of Knopjes als

Kraaien met Haairtjes bezet : zo dat dezelve

veel zweemt naar de Rupfen der Paauw-Oogen.

Volgens de Afbeelding was die Rups ruim vier

Duim lang en drie vierden Duims dik , aan 't

end een weinig geel. Den 12 February maakte

zy een Okerverwig Spinzel of Ton
, Eyrond

van figuur, waar uit den 11 Maart de Kapellen

kwa-

I (t) PhaUna Bonihyx elingius, Alls patentibus falcatis luteo»

vanis, macula fenefcrata, fuperioribus fesquialtera. Pet. Gaz.

T. S. f. 7. Aïï* E. N. C. Dec. 2. Ann. II. app. Mer. Sur.

52. T. 5*» VALEN/r. Muf. II. p. I68.JIV54. KNOKR,
DflU. T.* C. 4.. f, i»
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kwamen , die foei in 'c vliegen waren en daarna V.

tien witte Eijeren leiden. De Draad van haar xTpl*
Spinzel was goed en fyn, en zy verbeeldt zig, Hoofd-

dat men,indien daar werk van gemaakt werd, even STÜK *

zo goede Zydevandeeze Rupfen zou kunnen^^^
bekomen als van de Zyde- Wormen in Europa.

De Heer OsBP.cic% in China zynde * vondc

aldaar de Rups , den 13 September des Jaars 1751,

op den Smeerboom , en de Kapel kwam den j Fe-

bruary van 't volgende jaar te voorfchyn. Ver-

fcheide zodanige Kapellen hsdc hy in een Koop.

mans Winkel aangetroffen , zittende geheel (til

op een Oleander. Tak, waar mede zy zig naar

de Faktory lieten draagen , en daar uit blykt,

dat het Nagt -Kapellen zyn. Hy hadrze mee

Spelden opgefloken; doch, terwyl in de vol-

gende Nagt het Venfler epen ftondt, kwam een

Vledermuis in het Vertrek, welke de Kapellen,

op de Wieken naa , geheel opvrat. Naderhand

kreeg hy 'er eenigen in zulke Laadjes , als inqa

de Chineefdie Kapellen hier thans ziet over-

brengen, en voor welken van de Chineezen maar

ten halve Ryksdaalder gevraagd werdt.

De grootte van den Weftindifchen Spiegel

-

draager, dien Juffrouw Merian afbeeldt, is

agt Duimen met uitgefpreide Vlerken breed,

cn derdhalf Duim hoog. Deeze Weflindifche

vallen veel bleeker en zyn ook aan 't end der

der Wieken zo haakig niet, als de Chineefche

of Ooftindifche, welke dikwils Kaneel- of Vuur-

klcurig , ja bykans rood zyn. Twee zodsnfgea

1. DEiL. XI, Stuk. II h 3 zya
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V. zyn
f

cr in 't Vierde Deel van S i b a afge&eeld a

^^f* wa&f Tan ^e Cfnc m cr d*° D"oen '
dc andera

Hoofd- rn*er dan tien Duim r^mJ wa* ,en gesc^J ?/or»

STü*< den voort te komen v^n Kupfcn, die (lok ge*

r̂yUraA' doornd zyn: het wdk,zo men gcr?n reden nad

om 'er aan ce twyfclen > zyn aanmerking zon

verdienen. Ook vindt men aldaar de Sprieten

van die Kapellen zodanig niet afg^beel 1 , ah ik

dezdven in één der mynen overeenkomaig mee

onzen Autheur 9 bevind ; te weeten , mn dubbel*

de Pluimpje) ter wederzyde. Het Lyf is , in

deeie Kapellen 5 ongemeen klein, ia vcrgely-

kïDg met de Wieken,

1 1. (t) Nn*t*Kapel , met gepluimde Sprieten , dit

M?nf3;, &m ZtdS:r heeft
\
b Kuiken uitgebreid

gddraagec. €Ti geni^srmaal: Zeisfenswyze ; ged bont *

i. met een enlele gevtnjierds Vlak.

99 Zeer gelyk i* deeze aan de voorgaande
9

„ zo dat men ze 'er moeiclyk van onderfchei*

5 , den kan ,
zegt L i n h m ü s. Zy heeft het

Lyfgeclagcig s niet ros of ho^ geel : aan den

Hals met een wit Bandje De Spiegeltjes

„ der Wieken syn enkeld , (ronder een kleiner

Lancetswys* op de voorden ,) uitloopende

3 , in den buitenzoom v«m de Wiek en naauvr*

5 , lyks blykkaar zwart gerand. De Kleur der

$i Wieken is bleek geel en niet bruinrood, Hoe

„ deeze

(i) P-h*Un* Eêmhyx ©lingms , Atis parentibus fiibfa'c.Jtis

latcirvacüs , maeala feiasftfitj fclitarii. Mek. Surm 6$. T. i$ %



diNagt-Kapelli*. 487

„ deeze van de voorgaande afkomftig zy > zal V»

„ de tyd lecren % A
Xhnh

Het is my onbegrypelyk , hoe dat zyn Ed. Hoofd.

dus fchryven kan, dewyl her in veele rpzigtoi *TÜIC *

met het berigt en de Afbeelding van juffr. ME.^'//r"'

aiAN, die door hem aangehaald wordt, regc.

draads ftrydig is. Zy getuigt
5
dat dceze k!e ;nc

Tranfparant of Spiegeldraager fchoon Oranje

ia, met witte Banden, hebbende de Glasagtige

plekken fchoon van plans , met een witte en

daar buiten rondom met een zwarten Kring om-

trokken; zo dat zy (tonden als in een Spiegel*

lyft. De Rups, zegt zy, die fchoon geel cc

naar den Buik roodagtig is , heeft een grocte

gevlamde Keper agter by de Staart , eo op het

Lyf, overdwars 3 witte Banden 5 zynde geheel

kaal of Hairloos en glad, volgens de Afbeelding,

Zy getuigt, dat dezelve zig insgelyks op de

Oranjeboomen , te Suriname , onthoudt (•)

;

doch zeer zeldzaam is. Haar Spinzel , lang*

werpiger van figuur en witter , is cea foort vaa

Zyde , welke die der Zydewormen in veelheid

en glans overtreft : des zy meende dat daar van,

zo wel als van die der andere Spiegeldraagers »

een nuttig gebruik gemaakt zou kunnen worden.

Den

(*) Linniüs zegt, zo wel ten opzigt rim deezen al
s

Van den grooten Spicgeidratger , hAbittt in Citr» : het welk

in den eerden opflag en natumlyk zou doen denken , dat de

Kup8 op de Citr^enboomen aasde: doch dit komt daar va»

daan , dat zyn Ed de Oranjc-booancn ook in htt G«Aa*t

Otrus t*huis gebragt heeft*

L Deel. XI» Sx«, H h 4
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V. Den 25 Februnry ingefponneö zynde, kwam

^XM iT*
'
er de Kapel recds deD 25 Maart uic voort.

hoom- De Kapel, die zv afbeeldt, is zes en een
*WK* half Duim breed, drie Duimen Tang of hoog.

i^*
fldrAA

" Zodanig is ook omtrent de grootte van die

Weflindifche kleine 'Spïegeldraagers, welke op

Taf. LVIL Fig. 5 , 6 , en Taf. LVIIL Fig. 12,

13 , in 't Vierde Deel van S a , vertoond

worden , en de Rups komt nader met die van

Juffrouw Meriap* overeen, inzonderheid de

laatlte , F/g. n. als Oranje- Kleurig; zynde. De

Tekeningen kleur van de Kapel, evenwel, fchync

rneei* overeenkomflig te zyri met die Weltindi-

fche , welke alhier op Plaat XCI. Fig. 1.

afgebeeld , en waar in ik opmerk , dat de

sterfte Spiegeltjes ovaal zyn en bepaald van

omtrek; het welk ik ook in de Afbeelding van

Juffr. Me ri am bevind plaats te hebben. De

Kleur, van boven roiègtig bruin , is wegens haare

veranderingen en Schaduwen 'naauwlyfcs te be*

fchryven*

1 1 r. (3) Nagt - Kapel , met gepluim ie Sprieten , die

üicuVJöcfei geen zuiger beeft 9 de Wieken uitgebreid en

XCU eenigermaate Zeüfenswyze ; gtaauw met een

u
. boog geelen Band; de vcorjïsn eenroodagtig

Qo.gje hebbende , dat byna doorfebynende is*

f?) PkdééA Ihmbyx «ÜnguHs * Alls pamlïs füb&lcatfe grt-

im Fafctè falvd ; fupccioribus Öcoilo fibfüisftrato fermgiitea*

M U Ö- C.VTE5B. C*r. II, p. 8«* T, 8^
t
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In Noord-Amerika vindt men decze
5 welke V.

iu het Kabinet was van de Koningin van Swee-
^LIII^

den , overeenkomftig zynde mee die , daar Ca- Hoqfj*

tesby den naam aan geeft van grootfte Uil stü

van Karoüna. Haar breedte was meer dan zes^ssidra^

Duimen 9 de Kleur van het Lyf bruinrood , die

der Wieken bruin, met op ieder een Vlak,

die wit en rood is , van figuur als een Turkfe

Boon. Voorts badt dezelve nog een zwart Oog>

met een wit half Maantje aan de tippen der

Wieken , die geel , rood , zwart en Afchgraauw,

zeer fraay gerand waren,

Grootelyks verfchillen hier van , zo in grootte

a's in rekeningen Kleuren, die Kapellen , welke

als een variëteit der Cecropia aangemerkt zyn,

in Fig< 4? 5> 6, 7, op Taf. LV1XL , in *e

Vierde Deel van Seba afgebeeld. In tegen-

deel is die Nieuw-Jorkfc , waar van wy de Af-

beelding in Fig. 2, geeven, in alle opzigten,

byna, met de befchryving en figuur van Ca.

tesby overeenkomftig. Ik heb niet kunnea

begrypen , wat die Autheur daar mede zeggen

wilde , dat de Rups zig in een dubbeld Zyden

Tonnetje bevondt, voor dat ik by den Heer

1'A dmiraal zag » hoe zyn Ed. dergelyke Ton-

netjes uit Nieuw-Jork had ontvangen , waar iü

de Rups verandert. Hy is voerneemens om
deeze aanzienlyke Kapel eerlang met Kleu-

ren, in een nieuw Werk over de Veranderin-

gen der uidandfche Kapellen en andere Infek-

te , aan 't licht te gecven ; waar in ook blyken

L dilel. kï. stuk. H h 5 zal
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V. zal, daczy* zo vrel als de andere Atlasfen of

^XLlIf*
Spiegel'dratgers , de Wiejcf overen 1 kunnen

Hoora- zetten, gelykerwys de Dag- Kapellen.

ifü**
(4) Naj; t Kapel met gepluimde Sprieten , die

iv. ge^n Zuiger beeft en geel is % met de Wie*

SnpSL Aera uitgebreid , Zeufenswyze , wsderzyds'

^ van ie ze#ïfe Kleur , met een doorfebynend

Oog gevenjlerd.

Deeze, van Catesbt de groote Karolini-

fchc Uil genaamd , is wat kleiner dan de voor-

gaande, en heeft een Haairig Lïghaam , met zee

bruine Ringen. De grondkleur van den bovenkant

der Wieken is
,

zegt hy , roodagtig geel , mei

paarfche Strccpen overdwars. Op de voorden

hebben zy een Ovaal Oog of doorfchynende

Vlak, met zware gerand ;aan de tip twee klei-

nere zwarte Vlakjes ; op de agterften cweegroo*

te Oogen , in 't midden blaauw , geringd met

zwarten geel.

DeAmbonfe, op' Taf. XXIII. lig. 5, 6 $

en die andere uitheemfche , op Taf. LVIIL

Üfïp a, 3, in 't Vierde Deel van Seba, fchy.

uen wel eenigermaate naar deeze Soort te gely.

ken , doch vcrfchillen in verfcheide opzigcen

,

inzonderheid wat de Rupfen belangt, te veel,

om een enkele Verfcheidenheid te zyn. Naaft

komt met die van Pktivsr, en de voor be-

fchree*_

(4) Phaltxa Bombyx elinguis fhva, Aiïs patuliss faleatis

êoncoloribus, Occllo fenc/rratis. M. L. U. PET. G*z.T, 2p*f,

CAT E S B. CarAh p 21, Tt^It
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fchrecvene overeen , de Kaapfe Spiegeldraa- y^

ger, federt weinige Jaaren in ons Land bekend ^J
5

*^
geworden , waar van de Afbeelding hiernevens HoonL
gaat, *T**.

De Heeren Philips naamelyk , die de

Konftige Plaaten van deeze Natuurlyke Hifto-

rie vervaardigen , hebben in hunne Verzameling

verfcheide van deeze zeldzaame en raare Kapel-

len ,
eenigermaate in Kleur en Tekening ver*

fchillende. Wy hebben daar van een Mannetje

,

gelyk uic de vSprieten blykbaar is , niet van dc

grootften ontleend i het welk in Fig. 3. is af-

gebeeld. Het heeft een geelagtig gratuwc

Kleur, met witte Banden, op 't Lyf roodagtig,

en is , over *c geheel , zeer ruig. Op ieder

Wiek is een doorfchynende Plek , (taande ia

een Oranjekleurig Kringetje , dat verder vaa

een zwarten , en daar buiten van een witten

Kring omvangen wordt : doch de grootte en ge.

ftake van deeze Plekken verfchilc , niet alleea

op de agterfte en voorde Wieken , maar ook

in byzondere Kapellen , zo Mannetjes als

Wyfjes, zeer* De Sprieten van de Wyfjes zya
paauwlyks gebaard.

Q>) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten , die v.

geen Zuiger beeft, de Wieken uitgebreid, ecfittsg

wederzyds geelagtig groen en op ieder eem

balfmaanswys' Oogje.

Zeer

($) PhaldtnA Bombyx elinguis , Aüi patuli* caudatis fhvo-

tkentibus concoloxibus ,Ocello difci luiaato. CAT*$1. C*r. IU

p. 84- T. RBT. Gaz. X. I«* £ $ 9

DF.fiL. XI. STUK»
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V. Zeer zeldzaam is de geflalce van deeze Nagt.
Afdeel, fape\ 9 welke van Pet i ver de Geftaarte Ka-

Hoofd- rolinifche en van Catüsbï de Vier - Oogige

stuk. getyteld wordt. Haar agterfte Wieken^.aamelyk,
S^ddraam

loopen allengs fmaller uit, het welk maakt dat

zy twee Zeisfenswyze Staarten heeft, die zeer

breed zyn, en dus haar meer den naam van

Pagie of Sleepdraager doen verdienen , dan de

Kapellen , die gewoonlyk dus genoemd worden.

Het Lyf, zegt Catesby, is donker wit,

doch met een Koperkleurige dwarsftreepby den

Kop, en de Pooten zyn ook Koperagtig. De
grondkleur van alle de Wieken is uit den groe-

nen geelagtig, aan den voorften rand der voor-

llen insgèlyks gebronft. Op ieder Wiek vindt

men een Vlakje als Moskovifch Glas, maakende

een Oog, in 'c midden blaauw, om laag met

een wicten , van boven met een rooden rand ,

aan het Kriogetje gevoegd , dat van boven half

zwart , van onderen geei is van omtrek. Men
vindt de Ovaale, Zyden Tonnetjes, waar in de

Poppen zyn , des Winters hangen tuffchen de

Takken van bladerlooze Boomen , zo in Virgi.

nie, als in Maryland , Karolina, Penfylvanie,

enz.

vi. (<9 Nagt » Kapel met gepluimde Sprieten
3
die

Pavinia.
peen

l'aauw-öog. o

(6) PhaUnaBombyx t]ing\ns, Alt? patulfs rotunctati&grifeo-

nebulofis fabfafciatis , Ocello iii&itarue fobfeneftrato i Minor.

F#un Suec 8??. MER. Eur* T. ifflï* MOUFï. In/ 20,

Ik/. I. T, 50.49. JöN ST. In/, T. 8. f. 7. DS GEE&

Ik/ L T. 19- f J. S. Rij In/ tif.*; 11 U ROZ$Jn/% i.Noffc,
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geen Zuiger beeft, de Wieken uitgebreid, V.

rondagtig , uit den graauwen gewolkt en
^U*!!**

eenigcrmaati gebandeerd ; op iedtr een lui* Hoofd-

kend Oog) dat byna doorfcbynende is.
STÜK*

Decze is , om de zelfde reden als de Dag-

Kapel en de Pylftaart van dien naam, Paauw-

Oog genaamd. Men zou ze ook de Europifche

Atlas Nagt- Kapel kunnen heeten, in vergely-

kiug met de Spiegeldraagers* Mouffetüs
oordeelde 0 dat zy , wegens de zagt • en fraay-

heid van haar Kleuren , en ongemeene fchoon*

heid, de Koningin der Kapellen genoemd moge

worden ; hebbende hy den ty tel van Koning aan

de Jasmyn-Pyliiaart Kapel gegeven. Indien hy

'er Europifcbe had bygevoegd, zou men niet

kunnen nalaaten van zulks toe te ftemmen.

Wilkes noemt de kleine zelfs the Empercr*

Motb y dat is de Keizer • Uil.

Reaümür heeft driederley verfcheidenhe-

den van deeze Paauw-Oogen gekend en afgc*

beeld; waar van hy dc eene noemt degroote*

de andere de middelbaare en de derde.de kleine.

Geoffsoy volgt hem hier. in na; (Joch, be»

halve dat de Afbeelding van de middelbaare ;

welke hy aanhaak, weezentlyk kleiner is, daa

die van de gemeene of kleine ; was dezelve ook

vaa

Phal II, T. 5» Pet, Gax. T. 33. f. 12. Wiltc. pap. 15. T.

2.a3< ALS, Inf- T. 37* Major., G O R D. Inf, III. T. z.

REAUM. ïnf: r, T. 47, 48. LiST. Gcei. «Roes, /«ƒ. iV. T,

15,16. A3. Paris 1692. KNOHR. Dtfic. T* C. 2.f.a,

I. DEEL. XI. STÜK.
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V# van Reaumur genoemd k petit Paon, en die*,

'XLin*
U

' wc^c hy ^e ^e*ne nocmc 5 te Paonmoycn. He?

Jiooro. fchynt derhalve, dat men maar twee Verfchef*

stuk, denheden behoort te (tellen* gelyk Lini>ïjëu$

f***™*0
*' dott 9

die tevens aanmerkt , dat de kleine en

groote malkander zo gelyk zyn , dat menze

uatuwlyks onderfcheiden kan , dan door de

grootte: ja hy twyfelt, of het wel byzondere

Soorten zyn,

votdztidct Opzerr verfchillende Boomgewaflen onthoudt

?fcai zjg en aast de Rups van de Kleine , die wy hier *

om dat zy meer in Duitfchland voorkomt , ook

wel de Duüfcbe Paauw • Oog noemen, Linn^üs

plaatftze op de Roozeboomen , Braamen , Ol-

men , Haazelaar en Wilgen: Roesel op de

Sleedoorn , Wilgen , Pruim» en Kerfeboomen :

Kleiman meldt , in ecne aanmerking op de

fsederduitfche Vertaaling van gemelden Autheur,

dat hy die Rupfen op de Struiken der Bofchbe-

ziën , [mooglyk van de zogenaamde Blaauwblefc

fen , ] op de Appel. , Beuke en andere Boomen 5

als mede op de Braam, gevonden , en haar zo

wel met de Bladen van die als andere Gewasfen,

tot de Verandering toe , gevoed heeft. Reaxu

Müu hadt reeds verhaald , dat de Rups zeer

* Chtrmtiie wel dc Bladen van de Haagbeuk * eet , en hy

hadt 'er verfcheidene opgevoed met Pruimboc*.

men Loof. Wilkïs ftelt het voornaamfte

Voedzel te zyn de wilde of Slee • Pruim » (dte

veel buiten Naarden en ook in 't Duin by Haar-

]em groeit
% ) doch hy beeldt de Kapel af, op

de
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de Braamen. Dc Heer van Diiden , Koop. v.

man te Utrecht , die vin een Mannetjes en

Wyfjes Kapel van deeze foort, door htm dit Hoofd#

Jaar 1767 uit twee Jarige Poppen geteeld, STUIC*

een menigte, van Eytjcs en daar uit veele Rup- Pa**w ° 9fr

fen bekomen hadt , heeft de goedheid gehad my
eenigen daar van toe te zenden, welke thans by
my leeven en tot ccnige Waarncemingen gele.

genheid gegeven hebben*

Zyn Ed. merkt aan y dat men die aldaar, aaa

den Heykant, op de Berken vindt, met wier

Bladen zy ook door hem , tot nog toe , gevoed

waren , hoewel hy ook wel bevonden heeft , dar

zy, van jongs af, de Wilgen gretig aten. An-

deren hebbenze op de Hey zelf in menigte ge*

vonden, en daar mede opgekweekt. Onder

vierderley Voedsel aan deete Rupfen door my
gegeven, naamelyk Berken, Ypen, Wilgen en

Rooze-bladcn , fcheenen zy, voor de Vervel-

ling , de eerfte te verkiezen ; zodanig zelfi dal

zy, tegen dien tyd, al temaal aan Berken Takje*

zaten: maar naderhand hebben zy de Ypen gre«

tig begonnen te eeten , en fchynen die liever te

hebben dan de Bladen van de Haagbeuk, welke

ik daar by gevoegd had, Van de Wilgen heb*

ben zy, by.ons, niets genuttigd.

Ik zal nu de jdmg, van de Geboorte

af, uit zyne Waarnemingen aan my mede.

gedeeld, hier omfltodig vcrhaalen.
,f De Rup-

n fen der Paauw-Oog Uilen , fehryft zyn Ed.,

$> die in *t laatfte van Oktober de* Jaars 1765
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V. „ begonnen te fpinnen , en vervolgens in Pop».

xun
L
* " PeD veran(*erc*eD > zYn > teSeD ^et ^eS,D van

Hoofd.* „ Juny deezes Jaars 1767 , eerft tot den ftaat

stuk. ^ van Vlinders overgegaan ; hebbende dus by-
Faaaw

^ fans twintig Maanden in haare Tonnetjes ge-

„ huisveft. DensoMey, naamelyk, kwam het

Mannetje, den 2 juny het Wyfje uit" Dit

Jaatfte fcheen zeer onruftig en als benaauwd te

zyn in de Spaanen Doos , waar in hyze gezet;

hadt; tot dat het 2ig, na eene fterke perfing

des Buiks, van cene aanmerkelyke veelheid dik

Lymerig Vogt, van agteren, Straalswyze , had

ontlaft. Dit Vogt was bleekrood van Kleuren

iterk ruikende. Men weet, datdergelyke Ont>

lafting aan alle en vooral de Nagt-Kapellen, eigen

is ; doch hy hadt het nog nooit van eenige zo*

danige, in zo groot een veelheid, zien uitwer*

pen.

DcEytjcs. Den 3 Juny hadt het Wyfje, aan verfcheide

hoopjes , ruim honderd Eijeren gelegd , en

niet minder leid zy 'er nog tegen den avond*

op dien zelfden dag. 's Anderendaags vondchy

wederom by de vyftig: zo dat hetzelve ruim

derdhalf honderd Eytjes heeft gebaard Ueeze

Eijeren, zegt zyn Ed. , hebben een Ovaale fi.

5,
guur, en zyn boven opecnigzins plat. Eerfl

„ gelegd zynde is hunne verw bleek groen;

doch zy worden , in weinig tyds , vuil wit.

5, Aan het gemelde bovenfte platte gedeelte

„ vertoonde zig, op den zevenden dag na de

„ Legging, een helder blaauw Vlakje
,

't welk

„ al.
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ft allengs een hooger Kleur kreeg en kort voor
a f ^ %

„ het uitkomen geheel zwart wierd. Dicdeedt xLIIÏ.

„ my vermoeden, dat de Kop van hetingefloó- Hoofd-

* ten Jong, regt opwaards ftaande , zulks &
p ™£^

„ wege bragt', en in die gedagce ben ik, door

„ de ukkomft, beveftigd". Verwonderlyk oor-

deek hy, dat de aanbiddelyke Voorzienigheid

het leggen deezer Eijeren zodanig beftuurt, op

dat de Jongen zonder belemmering of verwar-

ring konden uitkomen; daar net veel moeicly*

fcer voor hun geweelt zou zyn , indien de Kop-

pen op sjrdfi of nederwaards hadden geftrekt

geweelt. Het komt my bedenkelyk voor, of

zy nier de Koppen tegen het uitkomen opligten;

want anders zöuden zig, kort na de Legging,

die Vlakjes reeds moeten vertoond hebben.

Den 21 Juny waren eenige Rupsjes ukgeko* De vervel

men, en *er werden geduurig andere Ey
t
jes ge-

lmg%

kipt, tot den 74 dito, wanneer zy allen zig

ledig bevonden. Deeze verfch geboren Jongen

zyn geheel zwart en ruig ; de Kop van dezelfde /

Kleur en fteirk glimmende. Zy gebruikten niets

van de ledige Deppen , maar vielen zeer gretig

aan op de Berke bladen , fchynende de gezellig-

heid te beminnen : want zy hielden zig by el«

kander. Den 1 July vervelden deeze Rupsjes

Voor de eerde maal. Haar zwarte Huid ver-

liezende, kreegen de meeften een hoog geele

Kleür , met; zwarte pukkels , die met fyne

Haairtjes bezet waren : doch eeftigen bleeven

zwarte zynde alleen op zyde ffles een geete

ï; deel, xi» $tus?, li Streep
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V. Streep verfierd. Den 10 July vervelden zy voor

^XUU* ^c twee(*e maal> en kreegen een fehoonegeele

Hoofd- Kleur , met zwarte pukkeltjes.

stuk. Toen ik de Rupfen den 30 dito" kreeg-, waren
*aa"Wm0o£*

Zy reeds taarnelyk groot en wel gevoed, fom-

migen geeler, anderen zwarter van Kleur. Na
de derde Vervelling , welke zy den 6 AugufliïS

,

meerendeels , by my ondergaan hebben
9
zie ik

dat de Knobbeltjes in eenigen geheel wit als

Paarlen 5 in anderen en wel de minden Zwavel-

geel zyn. Voor 't overige word ik weinig ver-

fchil gewaar in deeze Rupfen , zynde de Kleur

van 't Lyf fchoon Gras - groen, met een Fluweel-

zwarten Band, waar in de Knobbeltjes en de

ïüiTe Lugtftippen ftaan, op ieder Ring, in de

meeften. De langte was, den 18 dito
5 in fom-

migen rykelyk twee Duimen en de dikte om-

trent een half Duim. De Knobbeltjes zyn met

taarnelyk lang bruin Haairbczet; zynde deeze der-

de de laatfte Vervelling of verwifleling van Huid

geweefl : want den r<5^ dito begon zig een in

te fpinnen, en vervolgens de anderen: zo dat

de laatfte thans , den 30 Auguftus , ingefponnen

DeKieucdeü Volgens Roes el zyn de Knobbeltjes of
Kn^es Kn0pjes , die het voornaame fieraad van deeze

Rupfen uitmaakën } fomtyds bleeker, fomtyds

hooger geel; in anderen flaauwer of fterker

rood, en fomtyds bruin. De Heer de Geer
heeft , in Sweeden , waargenomen , dat die

Kaobbeltj.es in cenigeo , ea wel de meeften*

. rood*
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rood , in anderen Oranje, kleur zyn : doch merkc V.

»k aan, dat dit geen verfchil van Stxe teken* xuti*
ren geeft. Re.aumük fcheen dit met roode Hoofd*

Knobbehjes, zonder zwarte Ringen, als het
STÜK#

Masker van de middelbaare, en die met geele

als van de kleine Paauw Oog aan te merken

;

doch Geoffroy zegt, dat de Rups van de

kleine in geftalre niet verfchilt van die van de

middelbaare Paauw. Oog, welke, volgens hem

„

ook vaale of roodagtige Ringen heeft, en op

de Vrugtboomen gevonden wordt. By geen

.Autheur vind ik van witte Knopjes ,
hoedanig

öp de meeften der mynen waren ,
gewag ge*

inaakt.

De Verandering van deeze Rupfen heeft niets UetTm^
zo zeldzaam a!s het maakzel van haar Tonnet-

J ° ^

je of Spa-zei. Reaumür fpreekt, met ver-

wondering, van de byzonderheid, die daar ia

plaats heeft. Alle andere Tonnetjes , byna , heb-

ben een aanmerkelyke opening , na dat de Kapel

is uitgekomen , doch deeze vertoonen zig vol-

ftrekt eveneens; het welk Roes el byna ia

verbyftering bragt , tot dat hy ontdekte , hoe

aan 't eene end een opening is , die zig als eea

Beurs fluit, of fomtyds ook aan beide endea

één; gelyk de Heer de Geer dit opgemerkt;

heeft. Gemeenlyk is de opening aan het dun-

ne end; want deeze Spinzels hebben de figuur

van een Kalabas of Peer, gelyk blykt uit <\g

genen die , door myne Rupfen , thans gefponnen

fcyn. Zodanig een natuurlyke opening was 'ef

2. DSEL, XI, STUK, J I 3 Èjp0ê
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V. noodig ,
dewyl het Geweefzel der Wanden vm

Afdeel, he£ Tonnetje zo valt eti digc is , dat de Kapel

Hoofd onmooglyk daar door heen zou kunnen booren.

stüïc»
>} Deeze opening , niettemin , is op zekere ma-

Taa*w-Oog. ^ n jer gefloocen door twee tregters van Zyde

„ (zegt de Geer) die aan de Tonnetjes de

„ figuur geeven van Fuiken , waar in men de

Vifch vangt, en waar in de Poppen vervat

zyn , die zwart zyn en krom , met groote

3 5 Lugtftippen *. Somtyds vindt men deeze Ton-

netjes aan de Boomen, fomtyds onder de Kant-

ten van Daken of Muoren aangehecht

Het fchynt of de Natuur de gemelde digte

Tonnetjes , wier opening door de Veerkrage

der Vezelen voor hèc indringen van buiten bevei-

ligd is, aan gemelde Infekcen , die weinig fcha*

de doen , gegeven had , omze voor het Steeken

van Boor -Welpen te befchutten : waar tegen

ook c}e Rups , door haare Haairigheid , rniffchieD*

of door het (tinkend Vogt , dat zy door de

Knobbeltjes kan uitwerpen, grootendeels be-

veiligd is. Bovendien moeften de Poppen, die

niet hard van zelfftandigheid zyn , daar in bui-

ten den Grond overwinteren kunnen. Ook fchynt

het, dat deeze Rupfen niet veel bezet zyn mee

Wefpen-Eitjes. Volgens Wilkes waren zes-

tig Rupfen, die hy gevonden hadt, den 26july

1745 ingefponnen : van den 16 tot den 20 April,

des volgenden Jaars, kwamen daar van veertig

Kapellen uit; doch de overige twintig niet dan

iia 't Voorjaar van 1747. leder Wyfje leid,
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foy hem , van tweehouderdvyftig tot driehon- V.

derd Eijercn (•>
XLJ^ll**

De Rups van de groote ,die men de Koning- Hoofd*

lyke Paauw-Oog, noemc, is meer in grootte,
STÜK#

(dat haar aanzienlykheid vermeerdert,) dan inp^^oog?

geftalce van die der anderen verfchillende.

Reaumür noemt dezelve de groote Rups van

den Peereboom, die Knobbeltjes heeft van Kleur

als Turkooifen. In Vrankryk wordt dezelve,

volgens Geoffroy, fotntyds op de Abrikoo*

zen , Perfiken , Pruimen en eenige andere Vrugt-

boomen , aangerrofFen. Omiireeks Weenen,

en in Moravie, komt zy , zo men aanmerkt,

jaarlyks voor; ja men viodtze 'er, fomwylen,

wel vyf Duimen langen van aanzienlyke dikte.

Zie hier, welk een omflandige befchryving

Doktor Scopoli geeft, van dat verwonderlyk

fchoone Schepzel (f).

„ De Rups, volwasfen, is een Vinger lang

f> en van dikte als de Duim, vuilgeel ,gekransd

„ met Wratten , op ieder Ring zes ,dieb!aauw

$9 zyn, omvangen van een vyf- en zestandige

„ Kelk , waar uit enkele , zwarte f lange Haairea

„ komen ,
voornaamelyk de twee middelden

,

#, die ook als Schimmelhaairtjes geknopt zyn.

„ Het

(*) Men behoeft zig dan niet te verwonderen over de vet«

baazende vermenigvuldiging der Rupfen in fommige Jaaren

,

maar veel eer over de onuitputbaarc bronnen van voortteeling,

welke de Schepper in de Natuur gelegd heeft , cn over ZynQ

goedheid , dat wy nog niet vernield zyn,

Entsmol. Carnztl, p J ipz.

t Itttó XL Stuk;, • I 1 %
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V. Het Voorhoofd is zwart , met een driehoe*

^L\Il" » kig merkteken daar op. Aan de Staartklepjes

Hoofd, „ is gegroeid een half Kloots rond fchüdje, dat

STÜIC# „ rood is en wit van rand. De Borftpboten

^a4vfcQfig.^
^its en roocj. gui|<pooten ftotnp , en

5 ,
bepaald door een rood plaatje, even zo wel

als de Staanpooten. Hec Tonnetje of Spin-

„ zei is langwerpig rond bruin, beliaande uit

, 5
brosfche , tty ve Draaden , die zig naauwlyks

5, ontwarren laaten: de Pop bruin rood, van

agteren met korte ftyve Haairtjes bezet : bly-

„ vende het Infekt zeven of agt Maanden in

9 , die ftaat %
De wonderbaare geftalte van deeze Rups kan

men in 't Vierde Deel van Roesel bcfchon-

wen; alwaar tevens blykt, dat de Heer Reau-

Mun, te regt , het maakzel van de opening der

Tonnetjes by een dubbelen Trechter, of by

een Vifchfuik vergeleeken heeft. Ook vindt

men, by hem, zo wel het Wyfje als het Man-

netje van deeze fchoone Nugt- Kapel afgebeeld.

Ik zal hier bybreogen, wat Reaümür daar

yan zegt.

„ De groote Paauw- Oog is een der grootfte

9 ,
Kapellen: de Wyfjes,die egter niet vliegen

,

<>, hebben meer dan vyf Duimen breedte. Ik

„ weet niet, of deeze foort, die in dit Koning-

ryk, en overal omftreeks Parys, niet zeld-

s , zaamis, in de nabuurige Landen gevonden

s, worde, Reden voor deeze twyfeiing ; dat

ft nyjnze niet verbreid heeft op de Piaaten
5

n daar
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?5

35

5?

3-3

?9

„ daar Albin de Mekten van Engeland op V.

,, heeft doen graveeren; noch ook op die van
A
xl1ii*

Europa of liever van Dukichland, door Juf- Hoofd.

frouw Meiuan. Men vindeze , wel is waar,
STUk#

op eene der Plaacen van Goed aart; doch

die kwam daar van daan, dat de Heer Boreel,

Ambafladeur der Staaten Generaal in Vrarik-

ryk, dezelve in le Jardin du Roi gevonden

,, hebbende, en verrukt door haare fchoooheid

„ en -grootte, haar meende te moeten zenden

„ aan Go eo aart. Toen kende men de

„ Rups nog nies, van welke zy voortkomt. De

Heer Lis ter, in zyne Aantekeningen op

Goedaart, vermoedde, dat het eene van de

Pylflaart-Rupfèn ware. De Heer Skdi-

9 , lkaü is de eerde , die de waare Rups we-

reldkundig gemaakt heeft van deeze Kapel,

„ over welke en over wier Rups, door hem,

„ Waarneemingen uitgegeven zyn in deMemo-

riën van de Akademie op 'c Jaar 1692, alwaar

„ men de Rups en Kapel, beiden , in Plaat ge-

bragt heeft

„ Het bruin en graauw zyn de heerfchende

„ Koleuren op de Wieken zo van de groote,

als van de middelbaare en kleine Paauw-Oog:

53

1)

want men kanze door deeze drie naamen on-

derfcheiden. Het bruine van de groote Paauw-

Oog is
,
op plaatfén van eene genoegzaam

II
aanmerkelyke uitgeftrektheid , donkerbruin ,

„ en , voor 't overige , mengt het zig met hec

v graauw , dat zelf verfcheiderley trappen heeft

DtRL. xi. si\)k% H 4 vm
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V*. „ van donkerheid , zynde,aan den rand van da

XLni.
U

" Wieken, nagenoeg wit , en een dergelyke

Hoofd- Band loopc "er, op eenigen af(land, dwars
STOK#

„ over heen. Eenige rood^gtigheid openbaarc
faauv>*O0£

^ z^ ook Q^ vexfc^Q\^Q piaatfen. De omtrek

i9
of rand van ieder Oog «vlak is zwart:

9,
daar binnen heeft men , van boven , een half-

i9
maantje , dat een weinig donker rood is en

3y aan den binnenkant wit gezoomd: de Vlak

„ van *t midden , ofde Oogappel ,is zwart, en

9? al wat die omringt is wit. De Kleuren van

d9 't Mannetje en Wyfje zyn eveneens en op de

3 , zelfde manier verdeeld".

Het fchynt dat Rbaümou deeze aanzïeniyke.

Kapellen niet regt gekend heefr; hoewel hy het

Mannetje en Wyfje daar van afbeeldt: want

de Oogen der Wieken zyn met een vaalén of

geelagtigen Ring omtoogen
, gelyk G&off*;ov.

zeer wel aanmerkt * en het Wyfje heeft niet

alleen de Sprieten veel minder gebaard; maar

is ook graauwer, fletfer , van Kleur, dan hec

fVIannetje. Als hy 'er byvoegt ;
99
deeze Ka-

yj pellen zyn groot en flerk
,
zy vercoonen zig

Pf als met een Mantel van Bont bekleed , en

3ï gelyken, wanneer menze ziet vliegen, wel

3 , naar kleine Vogeltjes zo fchynt hy waar-

genomen tö hebben , dat het Wyfje insgelyks

vliegt.

Be middel- Reaumur hadt opgemerkt , dat de middel-
wBfc baare en kleine Paauw- Oog Wyfjes weinig in

Kleur verfchillen met die van de grootc Paauw-
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Oog ; maar het Mannetje aangaande , dat hy V*

van de middelbaare ook, doch van de kleine ^FL*
niet gehad had : dit , zegt hy , heeft de Wie- Hoofd-

Iceo van boven bruiner, ja van een Wynagtig
STUK#

bruin, met vecle ftreepen , golven en kleine
Fdauw'°0&*

vlakjes, die paarfch zyn : de agterfïè Wiekea

fchoon Goudsbloem of Boter» geel, alleenlyk

met een zwarten Band evenwydig en digt aan

den rand ; de voorden van onderen bleek geel*

agtig , de agterften bruin. Geofproy merkc

aan , dat de middelbaare weinig in Kleur ver.

Ichilt , maar dat de Rups de Knobbeltjes Rooze-

rood heeft , niet Hemelfchblaauw, gelyk die

van de Koninglyke Paauw - Oog , welke, tegen

den tyd van haare Verandering in een Pop, dik»

i*/ils geheel bruin wordt, en dan nog meer

praalt met de gedagte Knobbeltjes , zegt Reau-

mur.

De kleine Paauw-Oog Nagt- Kapel, diewy De kleine

_ . . . . _ . r , : of D'.iitfche.

hier gemeenlyk de Duitfche noemen, om dat zy paauwocg

meer in Duitfchland voorkomt dan hier te Lan-
ül1 '

de,* is, zo wel volgens de Afbeeldingen van

Roessl, als volgens de natuurlyke" gedaante

van de twee friffche , die my thans van Utrecht

toegezonden zyn ,taamelyk met de befchryving

van Geoffroy overeenkomftig , die 'er kor-

telyk dus van fpreekt.
99 Het Wyfje heeft de

„ Sprieten weinig gekamd en geelagtig van

„ kleur. De Wieken zyn grooter dan van

5, het Mannetje, wit van grond , doch op ver-

v fcheide plaatfen met zwart geftippeld, die

L Dssl, Mk m% I J 5 ziE;
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3, zig daar door graauw vertoonen. Het midden
A
v?^n

L» van ^er Wiek is wit en daar is het Oog

Hoopn- i9 geplaatft, dat zwart van grond is , meteen
STUK

39 [gepl of] Vaalagtigen ring , [en een wit half

raattw-Oog.^
r jngetj

e cjaar boven], Naby het gewricht van

?,
ieder Wiek is eene iets roodagtige Band , en

v aan het end der voorden een Vlak van die

„ zelfde Kleur. [Ik vind op de mynen dieBan-

„ den niet , maar wel een bruin roode Vlak aan

3 , de tip der voorfte Wieken], Van onderen

99 is de l^apel eveneens als van boven. Het

3 , Mannetje heeft de Wieken veel meer gekamd

z> of Piuimagciger. De voorfte Wieken zyn

3, vin boven bruin rood, met een witte Vlak in

3, 'c midden, waar in- het Oog ftaat, gelyk ia

3, 't Wyfje : van onderen zyn zy geel , ea heb-

3, ben alleenlyk een roodeVlak aan de tippen. Dg

3, agterfte Wieken , in tegendeel , zyn van boven

3, geel , van onderen Wynagtig rood , met eenig

33 wit rondom het Oog. De rand der vier Wieken

3, heeft een graauwe Franje *\ Ik voeg 'er by ,

dat het Wyfje drie Rynlandfche Duimen breed

is en het Lyf omtrent een Duim lang: het Man-
netje anderhalf Duim breed 3 en het Lyf naauw-

lyks een half Duim lang; het welk een byftet

verfchil der Sexe in grootte maakt.

De Kapel, die Taf. XXV- Fig. 8,9, in 'c

Vierde Deel van S ë b a, afgebeeld is, uit Nieuw
Engeland afkomftig zynde, kan geen Variëteit

zyn van de Pavonia of Paauw-Oog, ten ware

nicn de geheele Kenmerken van die Soort , t ee-
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pcmaal ,
verwerpen wilde , en zy fchynt veel- V.

eer tot de Paplna of andere Spiegeldraagers te ^y^*
behooren , en die Afbeeldingen , welke op Taf. Hoofd.

L1X en LX, zo voor de groote als voor de STÜiC*

kleine opgegeven worden, zyn , inzonderheid

wat het verlchil der Mannetjes en Wyfjes be-

treft, en in andere opzigten , zeer gebrekkelyk.

(?) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, die vil

geen Zuiger heeft , de Wieken uitgebreid
s

en roodagtig geel , met een paarfchagtig

hlaatnv Oog ; dat in *t midden Piekswyze

<wü geplekt is ,
op dezehen.

Kict oneigen wordt deeze Kapel, by fommi* ,

ge Liefhebbers , alhier , Spyker - Dog geheten

5

aangezien het plekje, dat zy in ieder Oog der

Wieken heeft , zig byna als een Spykertje ver*

tcont. Anderen vergelyken het by een T of

Griekfche Letter Tau , en daar van heeft de

Kapel haaren Latynfchen bynaam. Deeze Oogen

zyn in geenen deele Venfteragtig, gelyk in de

voorgaanden, maar volftrekt ondoorfchynende»

De Kapel onthoudt zig meer in de JN{oorde«

ïykfi Deelen van Europa, dan in Vraokryk;

waarfchynlyk , dewyl het Berken -Loof aldaar

overvloediger is (*). Doktor Scopoli, niet-

temin
5,

(7) PhaUna Bcmhyx elinguis , Alis patulis teffoceis , Ocello

faKiolaceo, Pupiiia hafiata alba. AU\ Stcckh. 1749, p. 130»

T. 4. f. 4. VuDM.JDif.6u Roes. Inf.lV, T. j.f. 3.

To 6S, f. 1-4- kem T. 70 f. 4a, 5 a.

(*) Habitat m Europa ftigdwt ZCgt LïNNJSUS van

M
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V. temin, heeftze ook in Karniolie, op de Ber*

XLHI
L

' ken ' aaDSecr°ffen - Volgens Roesêl verfchilt

Hoofd de Rups , door haare vyf getakte Doorntjes,

stuk, met roode punten , in de Jongheid ongemeen
S/>ybr*o*g. wn de Geftaïte, die zy in de Volwaüenheid

heeft, als wanneer haar niet alleen de gemelde

Doorntjes geheel onibreeken , maar dan is zy

op ieder Ring met een dergelyken wrong voor-

zien, welke een Monnikenkap in de Nek leg.

gende maakt, hebbende de Huid Sagrynagtig

geftippeld , donker groen geel , aan de zyden

niet een witte Streep. Zodanig eene Rups hadt

Roesfx eens óp de gewoone witte Wilg gevon-

den, doch de Heer Geheime Raad Rabsn , welke

hem vervolgens de Kapellen zonde, noemt haar

de Blad - Rups op wilde Appelen , Beuken en

Doornen- Zyn Ed. heeft, onder dien naam, de

zonderlinge Geftaltewilïeling van deeze Rups,

in de Stokhölmfe Verhandelingen , Wereldkun-

dig gemaakt , en haar , zo wel als de Kapel
%

aldaar doen afbeelden.

PLUIMSPRIET EN,

Ongetongde, met de agterfte Wiekea

voor uit fteekende.

vut. C8) Nagt • Kapel met gepluimde Sprieten , die

Qfucrcifolia,

Ciroot ver-
ge*»

de Betula uiba of de gemeene Berken. Sp> Plant» Ed. II,

p- 1393.

(S) PhaUna Bombyx elinguls, Alis reverlïs dentatis ferm»

grn,eis, margine poftioo nigris. A JU B 4
/»/;i,T,i6«Reau M

m
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geen Zuiger beeft ; de Wieken agterfte voor, V.

gehakkeld , Roskleurige aan den agter* ^LUl
1*

rand zwart. Hoofd-
stuk,

Deeze Kapel wordt van Reaümür met re-

den geteld onder de genen, die wegens haare

Geitaltc zonderling zya en zodanig , dac icenze

naauwlyfes zou aanzien, voor het gene zy in-*

derdaad zyn. Hy verhaak, dat het Glas, waar

in zig zulk eene Kapel bevondt, door hem aan

verfcheide Liefhebbers vertoond was , die , na

de naauwkeurigfte befchouwing , verklaarden
j>

daar in niets te zien dan een bosje verdorde Bla-

den. Eg ,
wegens deeze Geftake , welke de

Kapellen van dien aarc , (lil zittende, hebben 9

zonder dac zig iets van den Kop , Sprieten of

Pooten openbaart, noemt menze gerneenlyk

Verdord Blad , of Verdord Eiken* Blad, wegens

de Kleur en gedaante (*).

Deeze Kapellen zyn, in Europa, niet zeer De RlHïs*

ongemeen ; hoewel menze doch
, wegens de

gemelde eigenfehap, zei Jen vindt. De Rups

wordt van Roesel eene Gras « Rups geheten,

en die Schry ver beweert , dat zy niets eet dan

Gras, en alleenlyk om uit te ruiten , tot haara

veiligheid, of tot de Verandering, tegen de

Stam-
t

Inf. II. T, 23, MR Eur. I. T. 17. R©f,s. Inf I. No&. Phal.

II. T. 41. FRISCH. Inf* III. Gap. 12. T. i. Ê 3. WiLJS

pap. 27. T. 3. b i,

(*) Gf.ofïroy noemt haar la feuitie morte , doch Reas/*

, r hadtze gctyteld Paqua de fwiks féekes,

I. D^LU XL Sxtf%
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V. Stammen der Boomen opkruipt* Reaumpé

XUIi
L

' in teSenc*ee * i verzekert
,

dat hy
,

'er een ge.

Hoofd- kreegen hebbende, die op een Perökboom ge«

stuk, vonden was ) dezelve opvoedde met Peere-

Êud/
9rd booms Bladen , welke haar zeer wel lcheenen

te fmaaken, In een Handfchrift van den Heer

de lr Hire, 't welk Waarneemingen be.

helsde , door clenzelven omftreeks het Obfer-

vatorium van Parys, op veeleiiey Infekten , in

\ werk gefield , vondt hy aangetekend, dac

denzelven 'er ook een gebragt was , die men

op een Bergamot-Peer hadt gevonden, waar

van zy de Bladen at. Vier anderen kreeg die

Heer eenige Dagen laater , waar van drie op

een Peereboom en één gevonden was op een

P^rfikboom. Dit heeft Linwveits dan doen

zeggen , dat zy zig onthouden op verfcheide

Boomen , Wilgen
,
Sleepruim , Peeren en in 'c

Gras ; 't welk ook naar de Letter waar is. M ë-

rian hadt reeds aangemerkt, dat dit laatlle

haar tot Voedzel (trekt , en G e o f f r o y fchynt

van \ zelfde denkbeeld (*). Zie hier was

Frisch, dien aangaande , heeft waargenomen.

„ Over dag zit deeze Rups doorgaans met den

3 i Buik plat tegen de Schors, aan den Stam van

35 een

(*)Zynoemtze de wonderbare Wormen, wegens de groot-

te, en zegt duas bels ingtntes Erucas in Herba , earundem pa*

hulo
,

reperi. Die van Tab zz. de zelfde zynde,hadt zy mat

Gras gevoed» Hy zegt: &z Cbsnilk vient fur Ie Gazo*

(Gramen



dé Nagt-Kapellen, sit

een Boom, met den Kop om laag 9 omrrent V*

0 een Voet boven den Grond: want zy eet al.
A
^|f{

1 *

leenlyk by nagt , en , zelfs ais zy byna tot ïJoofd-

volwasfenheid gekomen is, niet meer dan STUK#

5,
twee Biaden op een Nagt, die zy geheel op- su£ or

99 vreet; weshalve men het nadeel naauwlyks

„ kan befpeuren. Ook zal men 'er niet meer

5, dan één of twee op een Boom -vinden. Dere-

„ den , dat zy aan den Stam zitten , fchynt te

§k zyn,opdat zy niet zo ligt door het Gevogelte

,, zouden gevonden worden , en tegen fommig

„ kruipend Gedierte kunnen zy , met den Haai-

„ rigen Kop- azi'g beft verweeren. Men vindtze

3, altoos aan die zyde van den Boom, waar zy

75 van Wind en Weer min ft telyden heeft. Die

„ ik dus by Paaren vond, zyn altyd Mannetje

3 , en Wyfjegeweeft: hst welk vervolgens, door

4, het uitkomen der Kapellen, van my ontdekt

3 , werdt. In Mey komen zy uit de Eijeren ; iu

Juny of in 't begin van July houden zy met /

vreeten op. De Steek- Wespen zyn, na de

5 , eerfte Vcrvelling, reeds haare Vyandqri. On-

3, der eeo groot getal bruinen heb ik , in veele

H Jaaren, maar ééne wkagtig-graauwe gevon-

3 5 den, en die was op een Abrikoozen-, dean*

„ deren altemaal op Peeren , Appel en Kerfen-

„ boomen , of ook op de roode Wilg

Deeze Rupfen zyn zekerlyk van de groot-

tien in ons Land , en 9
zo wegens de Kleur , als

wegéns de ruigte, boven dien, affchuwlyk. Men
vindt *er die vier Duim lang zyn en een half

I. Deel» Xi, Stuk. Duim

35

33



$lk BUCHUVIHG VAN

V. Duim dik. In fomraigen is de Rug met eeü

^XLIH
zw* Tt*$fi8P Tekening tferfiérd , en in 't algemeen

Hoofd- hebben zy ,
agter den Kop , twee groote blaaüw*

stuk. agtige plekken, als van Fluweel. Men neemt iö

£iad°
rd

^e voe?en der eerfl:e Ringen zekere Schubbetjes

of Haaiitjes waar, van gedaante byna als eed

Piek Yzer , die zeer aartig zyn. De Rups heeft

den Kop blaauwagtig , maar bezet met roode

Haairtjes. Zy heeft een Hoorn, doch die ftompï

is , op 't agterend ,
gclykerwys de Pylftaarten ,eii

aan de zyde van het Lyf niet alleen , maar ook

van agteren -

9 zyn twee bosjes Haair. De Huid

zweemt, volgens de Waarneeming van Reau-

uur , naar een NetWys' Geweefzel of fyn@

Sponst

HetspinzcL Het Spinzel , dat zy aan Steelen Gras, nari

de Takken of Stammen van Boomen , aan

Paaien , Hekken, Schuttingen öf aan Huize»

maaken , is ook merkwaardig. Het gelykteenï-

germaatenaar dat van de Rupfen der Paauw-Öog

Nagtkapellen , en zoude, indien het eene end

platter was , wegens de puntigheid van hec an*

dere de figuur hebben van een Suikerbrood. Dk
Tonnetje , dat zagt en Wollig is van Geweef-

zel , vindt men van binnen dik bezet met een

mt Meel , dat de openingen van het Gaasfluic,*

en door het welke de Pop ook zodanig is ge«<

poeijerd, dat zy zig aan de Ringen geheel wie

Vertoont; hoewel zy^ inderdaad, de gewooné

Kleur der Poppen heeft. Waarfchynlyk komt

dit vaa een wit Vogt, dat de Rups, tegen de

Vei-
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Verandering, uitwerpt, gelyk de Rin S~RuPs

AFJ; ET

een geele Pap, en daar mede de Wanden be~ xlïIl'

ftryktvan haar Tonnetje ; waaruit dan, door Hoofd-

opdrooging, zulk een Poeijer ontftaat, zegt

Eeaumür. Frisch merkt aan , dat men de BUi.

Huid van de Rups, in de ééne fpits van het

Spinzel , te zamen gefchooven vindt. Dewyl

de Rups haar langtte Haairen mede inipint,

zegt hy, wordt het Geweefzel viltig, in eeni-

gen roodagtig, in anderen zwartagtig graauw.

Omtrent drie Weeken , zegt Roesel, bly-

ven deeze Infekten in de üaat van Pop, en

dan komt 'er de Kapel uit, die , als boven aan-

gemerkt is, naar eenige verdorde en famenge-

hoopte Blaadjes gelykt , wanneer zy ftil zit;

doch vliegende zig als een gewoone Nagt-Ka-

pel vertoont. In'teerfte geval, naamelyk,

houdt zy de voorfte Wieken aan de vlakte,

waar zy op zit, evenwydig, of waterpas
, gelyk

men zegt;deagterften, in tegendeel 5 byna lood-

regt tegen elkander opgezets verbergende dan

ook dikwils de Sprieten en de Pooien. Mis*

fchien heeft de Natuur dit zodanig gefchikt,

op dat deeze Infekten , die niet menigvuldig

zyn en dus weinig fchade doen, te minder van

't Gevogelte zouden verflonden worden. Haar
Kop is groot en fpits , met een omgekrulde

lange Snuit, als van een Oliphant
, zegt Roe-

sel ; doch hy heeft 'er geen Zuiger of Tong
aan kunnen ontdekken, De Kleur der Wie-
ken, die altemaal op de kanten fyn gekarteld

en getand zyn , noemt hy Kaneelbruin ; in

'fommigen zyn zy Vuurkleurig , dat is , meer
! D£EL t xi, stuk» Kk naar
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V. naar Oranje hellende, in anderen bruinrood

>

A
XLIII

L
'
Cn §edeelte!ykookflaauw Violetkleurig graauw.

Hoofd- De Dy'én der voorfte Footen zyn, gelyk het

stuk. BorftltukenLyf vandeKapel,zeerHaairig. Van
Wilkes wordt deeze the Lappitmotb genoemd.

lijdia
^ NaSt"KsPel met gepluimde Sprieten, di*

Klein vei- geen Zuiger beeft ; at Wieken agterftevoor ,
doid Blad. getand , Roejikleurig , met den agtevrand

wit lont.

Op een Soort van Wilgen met gladde Bla-

den, die in de Weiden groeit, vondt de Heer

de Geer, in Sweeden, zekere ruige Rupfen

,

van boven bruingeel en van onderen zwart,

met witte en geele Vlakken , die ook zig te

vreden hielden met de Bladen van de gemee*

ne Wilg. Zy waren twee Duim lang en taa-

melyk dik, zagt en flap van Lyf , gelyk de

Ring-Rupfèn, doch zeer traag van gang. Als

deeze Rups aangeraakt wordt of verfchrikt,

kromt zy het Lighaam agter over, zo dat de

Kop byna aan het Staarteend raakt : fomtyds

ligt zy het voorde deel van het Lyf maar ten

halve op, en buigt het agterwaards , blyvende

dikwils meer dan een Kwartier Lurs in dit pos-

tuur; op andere tyden kromt zy het voorfte

deel zodanig om ,dat de Kop aan den agtften of

negenden Ring raakt, en dus, met de middel-

Pootenaan het Blad gehecht blyvende,vertoont

zy zig als met het Lyf dubbeld gevouwen.

Dee*

f9) Phalan* Bmbyx elinguis, Alis rcvcrfls ferratis ferm-

gineis, roargine poiüco albo yaiiegato. De Geer. /»ƒ I»

T. 14. 7. 9.
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Vifch-

Decze Rupfen fpinnen , zegt hy, tuflchen y.

eenige Bladen Eyronde Tonnetjes, van witte Afdeel.

Zyde, doch die van binnen niet een r°ode HoJFI>;
Stoffe gepoeijerd zyn , het welk dezelven rood- stuk.

agtig maakt. De Poppen zyn , in vergelyking

met de Rups, zeer klein, en zo ook de Kapel-

len , die 'er cerfl: in 't volgende Jaar , en dus

na verloop van meer dan tien Maanden, uit-

kwamen: zynde bruinagtig graauw van Kleur

en niet half zo groot als de voorgaande, naar

welken zy voor 't overige, zo door de ruigte

van het Borftftuk, als door de fpitsheid van den

Kop en houding der Wieken , veel gelyken.

(10) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, pyul^

die geen Zuiger heeft ; de Wieken agterfie

voor en geel , met twee rojje Streepen en

een witte Stip*

Op de Pruimboomen in Duitfchland heefc

Roesel een Rups gevonden , die hy de

graauwe bruin gevlakte met de Vifch^flaart

noemt, zynde dezelve niet onaartig getekend

en taamelyk groot, dat is derdhalfDuim lang.

De lang uitfteekende Agterpooten, metHaair

begroeid , msaken als een foort van Staart , en

de groote bondelkens Haair, welken zy op de

zyden van het Lyf en inzonderheid naby den

Kop heeft , geeven een zeer ongewoone ge-

daante aan deezeRups, die, bovendien, een

foort

(10) Pk&Una Bombyx elinguis > alis reverfis luteis, ftrigis

duabus fulvis pun&oquc albo. Roes. Infi, l. No#. Vbah
lh t. 3<5,

I. Deej,, XI, Stuk» K k 2
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V. foorc van Kuifje of Pluim heeft op den Kop.

A
xuï'

Zy is
'
°P de Zyden

>
met dcrgelyke Wratten

Hoofd-' of Knobbeltjes bezet , als de Rups van het
stuk. Verdorde Blad. Haar Tonnetje is witagtig

met geele Vlakken; de Pop zwart, en de Ka-
pel, die 'er binnen de drie Weeken uitkomt,

gelykt veel naar de volgende, doch is kleiner

cn op de voorfte Wieken fchoon Oranjekleur,

met zwarte Streepcn en een enkele witte Stip;

op de agterften , die zy een weinig voorby

de voorften fchuift, eenigermaate Vleefch-

kleurig rood, Dit verfchile vry veel van de

opgegevene Kenmerken.

Pêiïkru.
Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten,

Metvink. die geen Zuiger heeft ; de IVieken agterfle

voor en geel , met een breede rojje Streep en

t<wee "witte Stippen.

Linn^us befchryft deeze Soort, als in de

Zuidelyke deelen van Europa zig onthouden-

de in het Gras. Omltreeks Parys, echter,

fchyntzy niet door Geoffroy, zo min als door

Doktor Scopoli , in Karniolie, waargenomen

te zyn. juffrouw Merian fchryft haar het

Gras tot Voedzel toe, en Roesel noemt het

Masker eene Gras- Rups; hoewel hy fcheen te

twyfelen of dezelve ook Bladen van Boomeu
at; dewyl men haar, in Duitfchland, mceft

vindt in de Haagen, op de Stammen van het

Ge-
(ii) Pbalétna Btmhyx elinguis > Alis reverfis flavis , ftrigfc

fulva repanda pun&is duobus albis, GOED* In/l I.T# 12*

lylER. E*r. 11. p, 17. T. 16. List* Goed. f« 82. Roes* Z»fl

h No£, PhaU II. t, (2, RAJ. Inf. 142. n, 3. WILK* Pap*

s?.Tt 3» !> a. Alb. Iff T» 17*
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Geboomte. Volgens Goedaart gebruikt zy y.

geenVoedzel, dan een groote Soort van Gras. a|^el,

Hier te Lande vinden wy haar in het Riet, en Hoofd-

deswegen noemt men de Kapel de Rietvink, stuk,

Sfpp heeft dezelve onlangs omftandig be-

fchreeven en afgebeeld.

Goedaart hadt reeds opgemerkt , dat dee•*UP*|C '

ze Rups by den dag niet eet , en zig ttilDionk-

houdt ; maar ook , clat dezelve zeer dorltig

fchynt te zyn
, dompelende haar Kop in 't

Water, en dan het voorfte deel desLighaams,

gelykerwys de Hoenderen , by beurten opligt

tende en weder nederlaatende. Dit zal de

reden zyn van den Latynfchen bynaarn, als

oök van dien van Dronkaart, welken hy 'er aan

gegeven hadt. By hem fchikte de Rups zig

tot Verandering op den 7 Juny,en de Kapel

kwam reeds den 3 July uit. Het is een lange,

ruige, graauwagtig roode Rups met geele Te-

kening , die op den Kop en Staart, beiden,

een Kuifje Haair of Toupetje heeft , met

witte Borftekjes aan de zyden van het Lyf.

Haar Spinzel gelykt , in gedaante en raaakzel,

veel naar dat der Sr. Jans Kapelletjes. Zy
overwintert zonder te veranderen.

Ray hadt de Kapel, in 't begin van Juny^

voortgekreegen uit een witagtig geel, digt en

fomtyds rimpelig, Beursje, het welk, voor

drie of vier Wceken* door de Rups was ge-

fponaen. Hy merkt aan , dat 'er een groot

verfchi! is in de Kleur, hebbende een Wyfje

X. Deel* xi* Stuk* K k 3 ge*
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y gehad , dat in 't geheel witagtig geel was

:

Afdeel. s;el\k wy dit ook ondervinden. De Mannet-
XLU1

Hoofd- jeszyn gemeenlyk wat hooger, en fomtyds ee»

stuk. nigermaate ros of roodagtig geel. Van de Oran-

jekleurige of bruinroode Streep , over haar

Wieken, zyn dikwils niet dan flaauweblyken r

doch de twee witte Stippen maaken een dui*

delyk Kenmerk uit. Wilkes noemt haar the

Drinker-Moth.

XÏT.

P/W. (ia) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

Band-uil die eeeu Zuiger beeft a met de Wieken agter-
der Pyn- ö 0 J 7 0

hoornen* - Jle voor en graauw , die twee Afcograamve

Striemen hebben^ en een witte driehoekige Stip»

In» 't Jaar 1728 waren in het Mark Branden-

burgfe, op de Pynboomen, een menigte Rup-

fen, die derzeiver fpitfe Blaadjes of Naalden

zeer af-aten , zegt Frisch , en noemt haar des-

wegen Pynboom-Rupfen. Hy fchynt zig te

verbeelden, dat de Pithyocampe der Romeinen

zodanig eene zy geweeft. Het is eene zeer

groote, ruige, doch ongemeen fraay, graauw

en witbonte,aan den Hals met blaauwenrood

verfierde Rups, welke, zig uitrekkende, wel

vier Duimen langte heeft. Haar Spinzel, dat

zy in de fpleeten van de Schors maakt, is uit

den bruinen geel , en vertoont zig, als of 't

aan beide enden open ware, doch, by nader

onderzoek, vindt men het wel digt geflooten.

(13) Nagt-
(f2) PkaUna Bomlyx elingms, Alis reverfis grifeis, ihigis

duabus cinereis, pun&o albo ttiangulatf, MER. lnf< T. 22.

Rof.s ïnf, h Noft. Phal. IX. T. 59. FIUSCH. Inf, 10. T* io*

Wilk* Pap* 29, T« 3, b* 5. Uddm. Difl; 60.
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(13) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten, die v#

geen Zuiger beeft yda Wieken agterjle voor en Afdeel.

RoefÏKleurig, met een geele Streep en ^hoofd-
-

witte Stip. stuk.

Weinig minder grootte heeft de Rups van XIir-

deeze > die men den bynaam geeft van de Ei-
J

'
0 van de

Ken, hoewel zy ook op veelerley andere Boo-Eikea.

men gevonden wordt. Reaumur hadt deezc

Rupfen , verfcheide Jaaren agtereen, gevoed

met Ypen- en Haagbeuk • bladen ; de Heer

Jüssieü met die van den Kornoelje Boom ; Juf-

frouw Merian met Aalbeflebladen , en Goed-
aart getuigt, dat dezelven het Loof vanBraa-

men en Wilgen eeten. Roesel hadt ze op de

Slee-Pruim en ook op de Kweepeeren Boo-

men gevonden , op welker Takje van Juf-

frouw Merian een dergelyke, die cgter door

hem afgezonderd wordt, (*) is afgebeeld : de

andere vertoont zy op het Loof van Kruisbes-

fen. Hy meende , niettemin, dat Gras haar

eigenclyke Voedzelzy. Deeze Rups is glad Haai-

rig graauw, zwart geringd, mee witte Vlakken,

zegt Linn^üs.

Geoffroy, die de Kapel in 't Franfch le Mi-

ni*

O 3} Phalattd Bombyx eluigyis, Alis revfirfis ferriigineis
ffl:riga

flava punftcque albö* MOüFF. Infi ity. f. 1, ALB. Inf.T.

3 8. f. 25. Goed* Inf. l T. 7* Reaum. fn£ I. T. 35* LiSt*

Goed. f. 38. Roes. Infi, I. Noj&, Pha!. Iï. T* 35. Rij. fnfi

142. n. 2. Wilk. 22. T. 3 a. 11» 12* Mer» Enr, I. T.
10. ÜDDM. Diff. 59,

^

(*) Ik meen hier de ondeïfcheidïng van de Rupfcn en
Kapellen , welke op de Plaaten XXXV, s, cn XXXVI, b,

by hem afgebeeld zyn, daar ik my niet zal inlaacen,

I» DSEL XI, STUK* K k 4
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y mme a bande noemt, zegt, dat het Wyfje by-

Afdeel. na een derde grooter is dan het Mannetje,

Hoofd- waar c*oor de lengte en breedte zal willen

stuk. verftaan : want in uitgeftrektheid van Opper-
Band-Uti.

v jakte js jiet jviaunetje meer dan de helft klei-

ner. Dit laatfte is van boven geheel Kaftanje-

bruin, zegt Doktor Scopoli, met bleek Oker-

geele banden; van onderen Kaneelkleur, met

banden die hyna Strookleurigzyn. Het Wyfje,

dat bleekeris, hadt de agterfte Wieken, we-

derzyds , Stroogeel gezoomd. Een Wyfje,

nïeuwlings ukgekomen , in den Jaare 1760,

naauwiyks met een Speld op een Plankje vaft

geftooken hebbende, kwamen aanftonds zes-

tien ïVlannetjes uit de nabuurfchap aanvliegen,

en zworven,met een wonderbaare Minnedrift,

rondom hetzelve; hoedanig iets3 zo ik meen, de

rneefle Liefhebbers nooit gezien hebben. Wil-
kus , evenwel, verhaalt iets dergelyks van dee-

ze Kapel, die hy the great Eggermutb noemt

;

zeggende dat men het Wyfje in een Doos

doende, die met Gaas toegedekt, is, daar me-

de veele Mannetjes kan vangen , die, als men

de Doos by een Haag of Bosje zet, daarop

toevliegen , om dat zy by het Wyfje willen

zyn: welke manier van Kapellen vangen men

m Engeland Simbling noemt.

Hupste- De Rups van deeze Kapel, die met haare

Jaagrr.

te
Verandering door den Heer PAdm;raal, op

zyne Een«en-dertigfte Plaat, konftig afgebeeld

is, wordt wegens haar fnel loopen de Jaager

ge-
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1

genoemd. Over dag vindt men ze zeldzaam y.

op de open Heide , langs den grond kruipen* ^^eel,

de; doch tegen den avond loopcn zy fterk.fj00FD
*

Zyleeven, zegt zyn Ed. op Hey, Brem en ^
T
rf

ü
*;
7

Duinwilgen (*) De kleur is Okergeel Haai*

rig, met zwarte fcheidingen tuflchen de Rin-

gen, en op de zyden van 't Lyf zyn ze witag-

tig. Zy maaken een Geelagtig Tonnetje,

't welk Eyrond en zo klein is , dat het aan

alle kanten naauw om de Pop fluit, die naauw*

lyks een derde der langte van de Rups

heeft y zynde de grootften, daar de Wyfjes uit

moeten komen, groenagtig, de anderen bleek

Okergeel Van de Uilen , zegt hy
, zyn de

Wyfjes ligtbruin Oker- en de Mannetjes don-

kerbruin ükerkleur, met breedhaairige Hoor-

nen.

Het verfchil , dat deeze Liefhebber in de tyd

der Verandering waargenomen heefc
, was,

volgens zyne aan my fchriftelyk medegedeel-

de verklaaring van die Plaat
,
aanmerkelyk.

Een Rups, die den 26 Juny, des Jaars 1755-

,

begon te fpinnen , veranderde den 1 July,en

kwam uit haar Tonnetje, als een Kapel, te

voorfchyn,op den 14 Auguïïus, en dus in vyf-

en veertig : een andere, die den 16 july fpon,

veranderde den 25, en kwam den 27 Augus-

tus , en dus in drie-en-dertig: een derde ia

twee en-vyftig Dagen uit.

Wy
<*) Doktor Scopou fielt de woonplaats in Salice yimU

nali. Entom. Carniol. p4 io+t

I. Deel XI, Stük» K k 5
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V#
Wy noemen, voegt hy 'er by, die vandee-

Afdeel, ze Rupfen komen Band-Uilen : dat niet onei-

Hoofd- §en is > aangezien zy over de voorfte Wieken
stuk. kennelyk gebandeerd zyn. Dus behooren

daar toe, zo wel deeze der Eiken, als die der

Pruimen , Pynboomen , Braamen en die van
9

t Gras of de Rietvink, enz*

De bruine °P d° tWSe 8®;d$Éïïg$§ flaat gee|ft zyn Ed.

ja^er of de Afbeelding van een Runs , genaamd de
Veeiraat. . t . . ^

2jfa«^ jaager, die ook zwarte Lidicheidmgen

doch het Haair Koffykleurig en langer heeft.

Voor den Winter komen die tot volwaffen-

heid, maar zyn uitermaate teder. Lange J aa-

ien hadt hy dezelve gehad, zonder ze tot de

Verandering te kunnen brengen, doch kreeg

eindelyk, van de tagtig Rupfen , 'er drie tot

Uilen. Dit Wyfje, zegt hy, helt meer naar

het Afchgraauwe, als het voorgaande, en de

Mannetjes zyn donkerer doch gloeijender van

Kleur, dan die van de Geele Jaager, worden*

de ook onder de raare Uilen geteld» De Rup-

fen in 't Zand gekroopen zynde, en dus den

Winter hebbende doorgebragt, befponnenzig

in April en kwamen in 't voorft van Juny uit.

Asnmerkelyk is 't, dat, daar zy in gedaante

zo veel overeenkomft met de voorgaande

hebben , het Spinzel hier zo dun is als zwart

Floers en tweemaal langer dan de Pop, die

ook glanzig zwart is, met drie geele halve

Ringen. Zy eeten gaarn de Braamen , maar

ook Eiken, en wat zy meer by den Grond

groei*
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groeijende vinden, gelyk Hey ofookDuive- v.

boonen; klimmende zelden of nooit op de Afdeel.

Boomen. Uit dit alles blykt , dat het die Rups HooFd-*

zy, welke Roesel de Veelvraat noemt en dat^sTUK.^

deKapel overeenkomt met de volgende Soort.

(14) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xrj.

die geen Zi&ger heeft, de Wieken agterfte&ti bui»

voor, ongevlaki bruinvaal, met twee wit*

ogtige Streepen, van onderen geene.

Even \ zelfde , naamelyk ,
byna ,

getuigt

Roesel van de Rups van deeze, die hy aan-

merkt dat alles nagenoeg, wat Groente is, van

de Bladeren der Boomen af, tot Gras of Hey

toe , met groote graagte eet. Hy hadt ook

ondervonden , dat dezelve zeer moeijelyk tot

de Verandering te brengen is ; alzo zy den

Winter overblyft, en dan niettemin gevoed ea

zorgvuldig bewaard moet worden. Groote

warmte en beflooten Lugt doen 'er veelen

fterven. In July vindt men ze reeds omtrent

ter halver langte , en dan is het Haair Oranje-

of Saffraangeel : voor den Winter komen zy

tot haar volkomen grootte, en veranderen

evenwel niet voor de Maand April ofMey,na

dat zy eerft een Spinzel gemaakt hebben. Som-

migen zyn alsdan over de drie Duimen lang»

De korte Vilthaairtjes maaken den Grond van

het

(14) Phafana Bcmbyx e!lngu?s , Alis reverfis Cervinis im-

macüiatis, Sriigis duabus albidis , fubtus nullis. ROES» Infi

lil. T. 49* Wilk. Pap, 25* T« 3. a 19*

I. Deel XJ* Stuk.
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V, het geheele Lyf bruin en doen het als Zyde

4|
Deel. günfteren ,.terwyl het lange Haair thans geheel

Hoofd- zwart is geworden* Hier uit blykt, waarom
stuk. Linnaus het Masker van deeze foort, zowel

als van de voorgaande, noemt glad, Haair tg
9

Roodkleurig, zwart geringd. Doktor Scopo-

u geeft 'er den naam van jEfcbynomme aan,

om dat zy , even als het Kruidje roer my niet*

de minft^ aanraaking niet gedoogt, zonder in

elkander te krimpen, en dus wei verfcheide

Uuren kan leggen blyven. Ily hadt ze ook,

nieccegenttaande veel aangewende moeite, niet

tot Verandering kunnen brengen. De agter-

IteBand der Wieken, zegt Lraft-fius, eindigt

in het midden van de Wiek, en loopt niet,

gelykerwys in de Kapel van de Ring - Rupfen

welke veel kleiner is, tot aan de tip toe uit.

xv. O 5) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

\\o\^i)z
clïe £een Zuiëer beeJ l

»
de gieken agterfte

vooTiRoeftkleurig, wit geftreept i de voor»

fien met een witteStip en by ?i Gewricht wit.

Deeze Kapel voert den naam naar de menig-

te van Wolligheid of Dons, welke het Wyfje

agtpr aan het Lyf heeft, en die haar fchyntte

dienen om de Eytjes te bedekken» Wilkes
noemde haar the frnall Ëggermrtb. De Rups

vindt men, volgens Roesel, in juny, doch

me-

(15) PhaUna Bmhy* elinguis , Aïis reverfis ferragineis ,

ftriga alba; fuperioribus punfto bafique albis. ROES. Inf.

ï. Noft. Phal. II. T. 62. Wtf-fc. Pap. 25. T, 3. a. ï3.
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menigvuldiger , en wel volwaiTen zynde, in y.

July, op de Linden, de Wollige of ruige Wilg^gg-

en Slee-Pruim. Zy heeft de langte, op 'tHoOFD ;

meeft, van by de twee Duimen. Haar Kleur stük.

is blaauwagtig zwart, met twee roode Boen*

dertjes van kort Haair, en daar onder, weder-

zyds, drie langwerpige witte Stippen of Streep-

jes op ieder Ring : zynde verder dunnetjes bezet

met taamelyk iang,geelagdg,Haair. Het Ton-

netje, dat deeze Rups maakt, is Eyrond en glad,

graauwagtig geel van kleur, en gelykt, in groot-

te, veel naar een Eikel; des men die ook niet

gemaklyk kan vinden. Het Poppetje , dat

niet voor 't volgende Jaar uitkomt , is Oran-

jekleurig; zynde de Kapel roodagtig bruin, of

der Kleur van Kruidnagelen, volgens, Doktor

Scopoli , die 'er geen Roeftkleur aan waarge-

nomen hadt. Limbus , die elders het Lyf

graauw of vaal bruin noemt, zegt dat de eene

Sexe de Vlak by 't Gewricht en de banden der

Wieken geel heeft (*).

(16) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xvr*

me geen Zuiger bgeft , en witagtig ts met Twee-

zwarte Stippen ; de Wieken eenigermaate ag*< §|Jj££

terfle voor , bruin geaderd engeftreept zynde.

De Rups van deeze voert, van ouds, dén

naam
(4) Fdun.Süec. Ed. II. p. «293.

(\6) PhaUna Bombyx elinguis , albida nigro pim&ata, Alis

fubrevertis ivfco venoüs ihiatisgue. Faun, Suec. 819. MER, Bmr0

III. T. 39. )v* Oüft* Inf. 183. & ïo. ALB. InfiH. f. 5»

ALDR. /»ƒ. f. FRI3CK, lnf% VI. T. 8, G O E 23*

h DSELt XI. STHK ¥ ?*£
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v naam van Fimda , om dat haar Lyf als met

!A fdi el. dikke roode Wyn beftort is, het welk een
XLIII.

sneeuwwitte Streep, die van den Hals kruis-
Hoofd-
stuk, lings over de Schouderen, en dus onder tot

Tvieftaart.aan het Staart-end uitloopt, wonderbaarlyk

verfiert , zegt Mouffetus Roesel noemt

ze de fchoone diklyvige groene Wilgen-Rups,

die, in plaats van Agterpooten , met een dub-

belde Staart voorzien is , en wy geeven 'er , des-

wegen , den naam van T<weefkaart aat* Ray

hadtze genoemd de zeer fraaije Tweeftaartige

Rups; doch merkt aan, dat dezelve het Loof

der Eiken afknaagde : hoewel hy 'er ook ver-

volgens één opvoedde met Wilgen-Bladen.

Roesel vondt de Afbeeldingen van deeze

Rups, by de meefte Autheuren, zeer gebrek*

kelyk» Hy heeft in de zynen ook byzonder

agt gegeven op die blaauwagtig paarfche of

Violetkleur, waar mede de Rug getekend is

van deeze Rups, welke de zyden van haar

Lyf fchoon groen heeft > en rood of Oranje-

kleurig is om den Kop, Die Rupfen evenwel,

daar de Wyfjes uitkomen , hebben de Rug

niet rood > maar groen en wit gefpikkeld* Voor

*t overige kan men haar geflalte afgebeeld vin-

den by het Vertoog, dat de Heer Bonnet

uitgegeven heeft , onder den tytel van Berigt

Z»/4 111. T. C. h T* 65* II. T, 37. Reaum. Znf. til T* li.

De Geer /»/: i. t4 23. E i2
4 Roes. /»/; U Noch Phal.II>

T* io 4 . List. GW. T* t . WlLK Pap. 13* T. l4 e. ï.
!

RAj, Inf, 153, ru 5.
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wegens het Zuare Vogt , H 'Welke de groote Rups y.

van den Wilgeboom 9 met een gevorkten Staart, «ft Afdeel.;.... M , ALILU
haar Ughaam fpmt\ in het welk zy ook om- HooFD-
ftandig is befchreeven (). Zie haar hier voor, stuk.

op Plaat LXXXIV, vertoond , in een ander rmeflmu

en wel in zodanig een poftuur, als zy aan-

neemt, wanneer zy, getergd zynde, de Nek

opzet en de roodagtige Pyltjes tot de Hoorens

van de Staart doet uitkomen, die als dan naar

Zweepen gelyken. Goedaart hadt nog van

een kleine Tweeftaart-Rups , die in geftalte

veel overeenkom!! met de groote heeft, ge-

wag gemaakt , doch daar uit geen Kapel en

niets dan Wespen gekreegen 5 gelyk het ook
bekend is , dat deeze Rupfen zeer ligt met
Wespen -Eitjes bezet raaken, die egter, om
dat zy buiten aan het Lyf zitten, fomtyds nog
wel voorzigtig kunnen aan (tukken gekneepen

worden, zonder de Rups te befchadigen.

De Kapel , hoewel nietonaartig en taamelykHermciyn;

groot, heeft doch, op ver na , de fchoon*

heid niet van de Rups, en verfchilt daarvan,
in Kleur , oneindig. Men noemcze de Rer-

melyn, en inderdaad met eenige reden; omdat
zy niet alleen het Lyf Wollig wit Afchgraauw,

met zwarte Pluisjes op het Borftftuk; maar

Dok de Wieken van dergelyke Kleur en fraay

getekend heeft met zwarte Streepjes. Ookloo-

pen 'er, overlangs, eenige bruinagtige geele

Ade-

(*) Vityvgte Verhfindtüngn, V* DEEL, Madz. ÏU XXV.
I. DEEL XL STUK*
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V. Aderen door. De Geer heeft opgemerkt*
Afdeel
Xliii."dat ^ e Wieken van deeze Kapellen zeer wei-

Hoofd- niff Schubbetjes of Pluimpjes , en dezelven al-
STUK

• temaal tweepuntig hebben; zynde voor 't ove-

rige niet dan met Haair bekleed, en in het ag-

terfte gedeelte tot over de helft doorfchynen-

de in de Mannetjes, even als de Wieken der

Vliegen; doch in de Wyfjes meer bezet met

Haair, zo dat men deeze Kapellen, zynes

oordeels, tot onderfcheiding van anderen , wel

den bynaam kon geeven van Kapellen met

Haairige Wieken. Wilkes geeft 'er den

naam v^an the Pufsmotb aan.

( x 7) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten 5

Bonte. die geen Zirger beeft , de Wieken agterjle

wor en graauw , met witte en zwarte

Streepen ; bet voorjie van het Borftftuk wit.

Deeze ongemeen fraaije Nagt Kapel , wel-

ke Roesel als eene der zeldzaaroften van

Duitfchland aanmerkt, en van welke hy alleen

het Wyfje gekreegen hadt , noemt hy de

Groote wit en Kaneelbruin gmakte* Zy heefc de

grootte nagenoeg, en het poftuur, van die der

Beer-Rups Uil. Men heeftze ook in Swee-

den gevonden. Deeze wordt van Wilkes
the Glory of Kent Motb getyceld.

Ci 3) Nagt*

(17) PhaUna Bombjx clinguis, Alis reverlxs grifeis, ftrigis

lugro albis ; fiontc Tiioïacis albo, Sy(i> Nat. X. Phal. Alis

lincis albis & nigris undatis. GADD. Satag. 82. ROES< ƒ»ƒ!

III. T. 39- f. a* WlLBu* P*p. 45* T* 1 , a
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(18) Nagt- Kapel mee gepluimde Sprieten, V.

die geen Zuiger beeft , de Wieken agterfte xiflllü

voor en bleek , drie flaauwe S/re^ Hoofd-
STUK.

fen.

Dewyl men eertyds en nog heden, onder 't xvnr.

Gemeen, weinig naauvvkeurigheid gebruikt in zyd$l

de befchouwing en benaaming der Infekten,
woriM«

zo is het niet vreemd, dat de Rupfen, die de

Zyde fpinnen, in onze Taal den naam voeren

van Zyde -Wcrmen: te minder, dewyl die in 't

Franfch ook/^maSVy^en in 'tEngelfchS'/teomi'

geheeten "worden. Men noemtze , egter, in

Languedok Magniaux> in Provence en 't Graaf-

fchap Avignon
,
Magnans ; welke benaaming

van 't ItaliaanfchA%72<2fto ofMignatto^dzt ook een

Zydeworm betekent 5 afkomftig kanzyn. Vee»

le andere naamen zyn 'er, gelyk het door-

gaans gaat, in die Landen, waar de voornaa*

me Teelt der Zydewormen is, voor dezelveQ

in gebruik. Die van Bononie noemenze Bi*

gattöj of Bigatti da Seta; andere Italiaanen, Bru*

cbi , Bargelli , Bombici, Cuculi, welk laatfte

woord overeenkomftig fchyntimet OuJJuguli

dat

(18) PhaUna Bembyx clinguis, Aiis rererfis pallidis, faU
gis tribus obfoletis. Faun. Suec4 832. MER» Eur* I. T* 1

MOUFÏ. I»fi HU ALB* Inf. T. 12. t 16. ALDR 4 ƒ*ƒ ago.
BRADL. Kat. T. 27. f. I. JONST. Inf. T4 22* REAUM,
II. T. 5. Goed.

"

é . T. 42. Roes. ƒ«/; ju. T« 7;
8. List* Ga**, 32. TRiew. *Aft% StQ\b< 1745^ pt ^
74. ff 1. Blank, pi/: <fo, T*
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V. dat denaam der Zydewormen is by de heden-

^LILT
^aagfche krieken

3

zegc Aldrovandüs» Hy

Hoofd- voegt 'er by 5 dat men die in de Ooftèrfche

ZyJcvwm
^n^Qn IpPeQAut^"i

tQ Iüyrie Gujinmaci9 noemde;

'in Afrika Afmaakfmti en in Spanje Gufanos di

Seda.

Naam* y^at fr2t Latynfche woord Bombyx 'aangaat,

dat van de Grieken is ontleend : hetzelve

fchynt van ouds voor allerley foort van Katoen

of Boomwolle gebruikt, en naderhand eerft 9

toen men Zyden Kleederen begon te draagen, op

den Zydeworm toegepaft te zyn. Immers Pli-

m us fpreektvan Gqflypiiatit Xyli Bombyx. Ook
hebben de Ouden, onverfchillig, van Bombyx

en Bombylius gebruik gemaakt om de Hom-
mels , of dergelyke brommende Infekten , te be-

tekenen. Het blykt klaar , dat de gemelde

Autheur daar in verward geweeft is , de eigent-

lyke Verandering niet kennende van deeze In*

fektcn; hoewel hy doch den Zydeworm, en

de Zyd'e, die daar van komt, bedoek ( *)•

Deeze laatfte noemde men ook Bombyx 9 hoe-

wel de nasm van Serkum 9 afgeleid van de Se*

res, een Volk dat oudtyds die Landen bewoon-

de , alwaar thans de Tartaaren, Chineezen,

Siammers , Mogollers en andere Indiaanen ge-

huisveft zyn, in algemeen gebruik gekomen is,

om de Zyde te betekenen , en Bombyx voor den

Zy-

(*) HiflJKat* Libr. X\ ; Cap* aa« Be Bomhycibus & Bomby*
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Zydeworm. Linnjeus heeft, met reden, dien^

naam tot onderfcheiding gebruikt van zodani- xiJII.

*

ge Kapellen, wier Rups in *\ maaken van haar Hoofd.

Tonnetje of Spinzel eenige overeenkomt met ^mr^
de Zydewormen heeft; welke hy met den by-

naam van den Boom, die haar tot VoedzeJ

ftrekt, niet onaartig beftempelt.

Het is zeker , dat , voor twaalf Eeuwen , de Hïftoric

Inwooners der Zuidelyke deelen van Europa tcc!tf
y

nog zo onkundig waren van de Zydeteelt , als

thans de Laplanders kunnen zyn. Toen Ale*

xander de Groote het Ryk van Perfie vero-

verd hadt, kwam de eerfte Zyde in Grieken*

land, en van daar onder den bloem van het

Romeinfche Volk in Italië. Keizer Jüstinia-

kus, die in 't Jaar 366 na 's Heilands Geboor-

te geftorven is, wien het ^verdroot, dat zyne

Onderdaanen deeze Waar zo duur van de Per-

fiaanen koopen moeften, zondt twee Geefte-

lyke Perfoonen naar Indie, om na te fpooren,

hoe de Zydeteelt aldaar gedreeven werde, en

eenige Zydewomien, om die voort te kwee*

ken, met zig te rug te brengen. By hunne

wederkomft gaven zy den Keizer berigt, dat

men de Zydewormen een zo verren weg niet

voeren kon , maar wel derzelver Eijeren. Hier

op , ten tweeden maale , derwaards heen gezon-

den zynde , bragten zy een menigte Eijertjes

met zig naar Konftantinopolen, van waar voorts

deeze Infekten door de Zuidelyke deeien van

Europa dermaate vermenigvuldigd zyn ; dat*

ï. Deel» XI» Stuk. L 1 a lïien
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V. men ze thans overvloedig voortkweekt en

Afdeel. een aanzienlyke teelt van Zyde heeft, zo ia
XL III

Hoofd Griekenland als in Italië, inzonderheid in Pie-

stuk. rnont, Provence, Languedok en andere Zuide-
ZjfUe*°rm

' lyke deelen van Vrankryk, als ook in Spanje

en Barbarie: wat zeg ik, ja zelfs in Noord-

Amerika.

„ Zy weevenWebben alsderSpinnekoppen(f),

3 ,
zegt Plinius, (dat is gelyk Floers , volgens

„ den Aantekenaar,) tot Kleeding en Welluft

5 , der Vrouwelyke Sexe, welke men Bombycina

„ noemt. De eerde, die dezelven te ontwar-

„ ren en wederom te weeven uitgevonden

9, heeft, was een) Vrouw, Pamphüa genaamd,

„ van het Eiland Cos, [in de Egëifche Zee,

„ daar Hippocrates en Apelles ter wereld

„ zyn gebragt.] Men kan de reden ligt vinden,

„ dat die ftoffe aan de Vrouwelyke Sexe zo
aangenaam zy geweeft; naamelyk om dat

zy de fchoonheid van haar Lighaam al be-

3 ,
dekkende meer en meer ten toon fcelt (t)"#

Hier van die Gewaaden in de Beeldhouwkun-

de

(*) Eenïgermaate zoude men hier mede vergelyke kun-

nen dien Zakdoek van Zydewormen geweven , welke voox

eenige Jaaren hier te Amfterdam in 't openbaar is verkogt

cn dus te zien geweeft , zynde van onbegrypelykeEynheid en

een zo aardig Gewcefzel , dat men naauwlyks wift te oor-

deelen , of dezelve door de Natuur, dan door Menfchca

Jianden gemaakt ware*

C T ) £f tenues Coa yefle moyere Sinus : zegt PROPERTIUS* Dat
is. Men ziet den Boezem zwoegen onder 't dunne Zyde

Kleed : Want deeze noemde men > wegens de plaats dcc

uitvinding , Csa rt{lis>
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de, welke de geftalte der Leden byna in vol- V,

komenheid doen doorblinken* Ook werdt de XLIII.*

Zyde, een geruimentyd, alleen van 'c Vrouw- Hoofd-

volk gedragen, en Lampadiüs nam de gelegen- IJ^lrm.
heid waar, van Heliogabalus te fbeftraffen

over zyne Verwyfdheid en Welluft , dat hy Zy~

den ftoffen aan zyn Lighaam trok, het welk

men oudtyds voor fchandelyk hieldt, Voeg
hier by , dat de Zyde in 't eerft zo overmaa-

tig duur was; wordende, toen dePerfiaanen de

Fabriek daar van nog alleen in handen hadden,

tegen Goud opgewoogen»

Ook is 't merkwaardig , hoe langzaamen invoering

voortgang de Zyde-Teelt in andere deelen van ^Europa.

Europa gehad hebbe. Eenige honderd Jaaren

verliepen 'er, eer dezelve uit Konftantinopo-

len in Griekenland overkwam. Onder de Re»

geering van Roger den II., die in den Jaare

1130 den tytel aannam van Koning vanSiciüe,

werdt de Zydeteelt aldaar eerft ingevoerd. Van

daar breidde dezelve zig allengs , eerft in
y
t

Kapelfche, en verder door geheel Italië, uit.

De Franfche Hiftoriefchryvers verhaalen, dat

Lodewyk de XL de eerfte is geweeft, die in

Vrankryk een Zyde -Manufaktuur opregten

deedt, in den Jaare 14705 waar toe hy Werk-
volk van Genua , Venede en Florence, ja zelfs

uit Griekenland ontboodt; welken hy, in een

Patent van 1480 , met groote Voorregten en

Yrydommen begunftigde. Het is merkwaardig

dat Henrik de II., die in 'c Jaar 1548 tot de

I. Deel XU Stuk. L 1 3 Krooa



534 Bes chry'vino van

V. Kroon kwam, de eerfte was, die op de Brui-

^XLllI
Ul°ft VM Zyne Zufter een Paar Zyden'Koufen

Hoofd-' droeg: waaruit men kan opmaaken* hoezeld-

zJEvfrm
zaamdeZydenStoffen > d iestyds

j>
nog in Europa

'waren. Degroote duurte en koftbaarheid der-

zeiven deedt ook Henrik den IV. befluitcn, om
deZydeteeitdoor hec planten van een menigte

witte Moerbezieboomen, inzonderheid in Tou-
raine ; als ook in Provence en Languedok,

voort te zetten. Doch na zyn dood verviel

dit Ontwerp, door Burgerlyke Oorlogen, Peft

en andere Landplaagen, grootendeels. Lodc-

wyk de XIV. heeft deeze Manufaktuur eerft

regt tot ftand gebragt: zo dat, ónder zyne

Regeering
?
in de Landfchappen Dauphiné , Lan-

guedok en Provence alleen, meer danagttien-

honderd duizend Ponden ruuwc Zyde Jaarlyks

' gewonnen zy, en dat men, in de Stad Tours

qllefcn, agthpnderd Molens aan den gang had,

en in de Stad Lyons meer dan agttienhonderd

Zyde -Fabrieken waren. Men rekende dac

uit Languedok, het eene jaar door 't andere,

voor meer dan agt Tonnen Gouds aan Zyde

kwam»
Eydeteeit Tegenwoordig is de Zydeteelt in de Zuide-
in Ooft. tt ö J

jncüb, lyi(e deelen van Vrankryk , als ook in verfcheide

Landfchappen van Italië , nog wel in bloey,

doch te Lyons is de Stapel niet alleen van

Zyde uit die deelen van Europa, uit Spanje en

JJarbarie, maar ook uit de Levant, Turkye,

Pgrfie en andere Oofterfche Landen ;
gelykwy

de-
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dezelve hier overvloedig, met de Schepen der y#

Ooftindifche Kompagnie, uk China en Benga- Afdeel.

Ie, zo bewerkt als rauw, bekomen, la die HoOFJ>
'

Landen 5 naamelyk, worde nog heden veel stuk.

Zyde gewonnen, en het is niet onwaarfchynlyk,
2^^0^

dat de Zydeteelt aldaar haaren oorfprong heeft

gehad. De Ghineezen fchryven de ontdekking

daar van toe aan eene Gemaalin van Keizer

Hoang-ti-ziL Voordien tyd werdt aldaar, tot

Kleeding, alleen van Wol en Huiden gebruik

gemaakt, doch naderhand is de Kweeking der

Zydewormen een voornaame Liefhebbery ge-

worden van de hooge StandspeiToonen in dat

Ryk, op wier voorbeeld ook anderen daar aan

de hand geflagen hebben ; zo dat dezelve al-

daar niet minder dan de Landbouw wordt be-»

hartigd en waargenomen, 't Is ongelooflyk,

welk een veelheid van Zydewormen door ge-

heel China, en inzonderheid in de Provinciën

Nanquin en Chekiam , voortgeteeld wordt,

die men aldaar en door het geheele Ryk ver-

werkt totSatynen, Damaften, Fluweel, Goud-

en Zilver -Brokaaden ; wordende de Zydea

Stoffen aldaar van iedereen , zelfs van het

dienftbaar Volk, gedragen.

Hebbende thans gezien, in welke Landen de voedzd

Zydewormen, *t zy natuurlyk , 't zy door der2yde"

J
'

.

9 J wormen*
konft, voortkomen;, zo zal ik thans agt gee<

ven op haar Voedzel. Men weet, van ouds,

dat de Moerbezie-boomen als tot haar Woon-
plaats fchynen gefchikt te zyn, Malpighius

1. de^l xi. stuk. L 1 4 heeft
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v heeft de proef genomen met Laurier-, Wyn*
Afdeel, gaard- . Olme- en andere Bladen , doch met

Hoofd- Seene derzelven deze Rupfen kunnen opvoe*

stuk. den : zy ftierven alle in weinig dagen. Ook
Zyctemrm.^

het njet vou<omen onverlchillig , wel.

ke foort van Moerbezie - Bladen men haar

geeve. Die van den zwarten zyn harder en

vafter van zelfftandigheid , dan die van den

witten Moerbeziën-Boom, welke daarom, in

de Provinciën van de Zuidelyke deelen van

Noord-Amerika, niet minder menigvuldig aan-

gekweekt is, dan in Italië, alwaar hy eertyds

vreemd was. Het geluk wil, dat de witte be-

ter tegen de Vorft en Winter - Koude kan

,

dan de zwarte ; gelyk men dit voor weinige

jaaren in Sweeden ondervonden heeft. Twee
Moerbeziën-boomen , die de Heer Triewald

aldaar in h Voorjaar 1736 hadt geplant, fton*

den, zonderhinder, vier Winters uit, en zes*

tig, die hy het volgende Voorjaar in de Grond

zette , bleeven drie Winters over , zonder

eenige bedekking. Daar, nu, de harde Winter

van 't Jaar 1740, dit Boomgewas geen fchade

hadt gedaan , moeit hy doch met leedwezen

en verwondering zien , dat het fchraale guure

Voorjaar van 1741 , wanneer de Koude, op

fommige plaatfen , tot in Juny in de Grond

bleef, in flaat ware om die Boomen te doen

verdorren; zo dat hy 'er maar één in 't Leven
hieldt. Naderhand, egter, bevondt hy,datde

Wortels onbefchadigd waren, en befloot hier

uit.



DE N A G T-K A P E L L E N» 537

uit, dat hy de Boomen, door ze toe te dek- v.

ken , wel had kunnen behouden. Zelfs de Afdeel'.

Wortelen, die hy in 'c Voorjaar 1743 uitgroef,hoofd-

.waren frifch , en, verplant zynde in eene Kwee stuk.

kery, gaven die nieuwe Scheuten uit, Devty\
Zjdemym4

het in de Noordelyke deelen van China, daar

evenwel ook Zyde gewonnen wordt, en zelfs te

Peking, drie of vier Maanden langbynazofterk

wintert als in Sweeden, verloor hy doch door

dit ongeval alle hope niet. Hy dagt, dat men

met de Karavaanen , die Jaarlyks uit Moskovie

naar China gaan , wel goed Moerbezie-Zaad

zou kunnen bekomen, om die Boomen dus op

de zelfde manier te teelen als men te Georgië

in Noord-Amerika , gedaan heeft: want met

Zaad , daar hy een Pond van uit Marfeille

gekreegen hadc , was het hem niet gelukt.

Dewyl men, naamelyk, in de gemelde Kolonie

zag, dat het met de planting der Moerbezie-

boomen te lang duurde, zo nam men de proef

van dezelven te zaaijen op Landen, die door

verbrandinge des Onkruids eerlt waren gemeft.

Het volgende Jaar waren zy, omtrent ter

hoogte van Rogge , opgefchooten , en toen

fheedt men 'er zo veel met den Sikkel af, als

ieder tot opvoeding van zyne Rupfen noodig

hadt. Op deeze manier hébben de Planters,

in 't derde Jaar na den aanleg, reeds een taa-

melyke veelheid van ruuwe Zyde overgezon-

den naar Engeland. Evenwel is uit gebrek

van behoorlyke aanmoediging, zo'tfehynt, of

I, DEEL, XI, stuk LI 5 uit
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y#
uit andere oorzaaken, en miiïchien wel ten voor-

Afdeel, naamfte, om dat 'er niet genoegzaam voor
9

t

ï^ofd-
^n(^ erhoud der Ingezetenen gezorgd werdt,

stuk» de Zydeteelt, noch in die Provincie, noch in

^*trw
'Zuid4varx)lina, veel toegenomen.

Te Bononie , en daaromftreeks
,
gebruikt men

doorgaans den witten Moerbezien-boom tot

Voedzel van de Zydewormen, en maakt 'er

van den zwarten geen gebruik dan in de hoog-

fte nood, wanneer men tot opvoeding van

deeze Kupfen , als zy groot geworden zyn

,

niet genoeg Bladen van den eerftgenielden

heeft, die een Zyde geeven , welke fyner,

fraaijer van kleur cn glanziger is. In Sicilië

en de Bergagtige deelen van Italië, daar men
niets dan zwarte Moerbeziën heeft , krygt

men een vafter of ftertjej Zyde. Aldrovan-

düs oordeelde den laatften niet alleen daar*

om beter, maar bovendien, om dat, als de

Zyde-Wormen van den zwarten gegeten heb-

ben , en men haar den witten geeft, zy allen

zig daar van te barden eeten. Men behoort

alleen zig daar voor te wagten en de fchoon-

heid is in het uitkiezen van Zyde het voor-

naamfte : weshalve zekerlyk, tot Voedzel, de

witte Moerbezie-boom te verkiezen is. Men
plukt daar van de Bladen af, en geeft die den

Zydewormen in Huis ; alzo zy zorgvuldig voor

nattigheid moeten bewaard worden : ja in Syrië

zelfs gefchiedt de behandeling derZydewormen,

volgens Basselquist, op de volgende manier.

» De
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De Eytjes worden 1 aldaar in een warm y#

5 , Vertrek gelegd. Dikwils draagen de Vrouw- Afdeel,

„ luy dezelven in haar Boezem, of le§genze Ĥ ^v

„ in 't Bed, alwaar zy uitgebroed worden, en stuk.

dan geeft men 'er aanftonds Moerbezie-Bla- n^
ha
def

-

„ den aan, op welken zy zig zetten- De^7
G
°^ ;

Wormen groeijen en eeten veertig Dagen Levant,

„ lang s geduurende welken tyd zy in een

„ Teenen Korfje leggen, op Stellen van Riet:

„ terwyl zy om de vier-en-twintig Uuren eens

„ beftrooid worden mee Moerbezie-Bladen,

5, Als zy deeze Bladen, die haar Voedzel zyn,

„ doorgevreten hebben , wordt een nieuwe

„ laag daar over heen gemaakt, en op die

5 , wyze gaat men geduurig voort. Wanneer zy

„ beginnen van Kleur te veranderen , hangt

5, men bosjes Takken van allerley Kruiden daar

3 , boven op, waar in zy gaan fpinnen. Zodra

„ zy allen ingefponnen zyn, legt men dc ge*

5 , nen, daar men de Zyde afneemen wil, en

„ die het grootlte gedeelte uitmaaken, in heet

„ Water, en hafpelt de Zyde af; maar de ge*

„ nen, die men tot de Voortteeling behouden

wil , laat men leeven , om in Kapellen te

„ veranderen. Als deeze uitgekomen zyn,

fpreidt men een zwart Kleed in het Vertrek

55
uit, waar op zy Eijeren leggen , die men

f5
daar af neemt, in een Zakje verzamelt, en

s,
aan de Zolder ophangt. Behalve de Don-

5,
der, door welke dikwils deeze Wormen ge-

„ dood worden, hebben zyde Mieren ook tot

h Deel, XI. Stuk. Vyari-
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V. ^ Vyanden, en deczezyn oorzaak , dat Egypte

^LIIl" » deezen Rykdom ontbceren moet, het welk

Hoofd- „ aldaar den Lande jaarlyks eenige millioe-

zjdemr'm.» lien ^oft. Seyde verfchaft van dertig tot

„ veertig duizend Ponden Zyde in 't Jaar, en

„ Tripoli niet minder. Van de eerftgemelde

plaats gaat het meefte naar Damaskus , al-

3 ,
waar die fchoone gewaterde Stoften, van half

Zyde half Katoen , vervaardigd worden 9

welken men nergens anders zo goed kan

maaken. Van Tripoli wordt de meefte Zyde

„ door de Engelfchen en Franfchen weg ge-

haald» om dezelve 'in Europa te verarbei-

„ den. Van de Syrifche Zyde is de gene,

„die van Baruth komt , en op den Anciliba*

„ non bereid wordt, de koflbaarfte".

Hocda- In de Landfchappen van Vrankryk, daar

difEyi men de zydeteeIc het allerfterkfte dryft , te

weeten in Avignon, Orange , Languedok en

Provence, is men gewoon de Eytjes der Zy-

dewormen om de vier Jaaren te vernieuwen,

laatende die uit Spanje komen : dewyl men
van verbeelding is , dat anders het tuk zou

verbafteren of flegter worden van hoedanig-

heid. Mooglyk is 't, dat zy, door de grootcr

warmte van h Klimaat, aldaar tot meer volko-

menheid worden gebragu De Eytjes , onder-

tufichen , kunnen de fterkfte Winterkoude

zonder nadeel uitftaan. De regte tyd, omze

met de Poft van Mallaga, Sicilië, Livorno of

Languedok, te laacen komen, is in 't midden

van
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van den Winter. Een of twee Oneen Eytjes V.
Afdeel.

worden in fyn Poftpapier, dat met een weinig- XLIH.

ie Katoen bekleed is, ingepakt en dus verzon-Hoofd-
STUK»

den ; zonder dat zy dus eenig gevaar hebben Van Zydeworm*

door drukking, offchudden en ftooten, befcha-

digd te worden.

Van de opkweeking en verdere behandeling

deezer Rupfen zal ik , als aan veelen be-

kend zynde , niet verder fpreeken ; nog ook

omftandig gewag maaken van haarc vier Ver-

vellingen, welke van fommigen als een foort

van Slaapziekten aangemerkt worden : alzo zy

dit gemeen hebben met andere Rupfen. De
cerfte Vervelling gefchiedde, na verloop van

tien; de tweede na die van elf; de derde na die van

negen ; de vierde na die van zeven Dagen , en dan

verliepen nog dertien Dagen voor het Spinnen;

de aanryping van het Popje binnen het Spinzel

gefchiedde in vier, en vervolgens duurde het

twintig Dagen eer deKapel uitkwam. Dit maakte,

van het kippen der Eytjes af, een getal van

vier-en -zeven tig, en van den tyd, dat de Eyt-

jes gelegd waren, tot aan het uitkomen van de

Kapel , een getal van driehonderd een-en -dertig

Dagen; volgens de Waarneeming van den Heer
1'Admiraal (*>

De manier van Spinnen der Zydewormen is

bekend genoeg aan allen, die ze hebben op-

ge-

(*) Verklaaring van zync Negende Plaat»
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V gekweekt; maar weinigen zullen weeten, cki

/FDEEL.deeze Rups twee Vergaarplaaifen heeft van de

Hoofd- vloeibaareStoffe, diedeZyde moet uitleveren,

stuk. en daar door twee Draaden te gelyk fpint, die
j^spm.

tegen elkander aan gelymd zyn, en dus

maaken, dat de Draad der Zyde, zo als die

uit de Rups gekomen is, zig door het Mikros-

koop altoos platagtig, breeder dan dik, en in

?
t midden als met een geutje uitgehold , vertoont.

Gelukkig is 't, dat de Draaden, zelf, onder

elkander , niet zo vaft zyn tefamen gehecht >

of warm Water is in ftaat , om dat Lym te

ontbinden. Mal pi ghius beweert , dat het

Tonnetje zes Laagen Zyde heeft. Hy hadt

de nieuwsgierigheid , om de langte van den

Draad, die 'er van kwam, te meeten, en be-

vondt dezelve meer dan negenhonderd Voeten

van Bononie. Hier door is men in ftaat +

om eene duifierheid op te heideren, welke

gevonden word in 'tBerigt van Boyle, wanneer

die van een Dame fpreekt, welke den Draad

van een Zydeworms Tonnetje, dat zy afgehas-

peld hadt , rekende meer dan driehonderd

Engelfche Mylen lang te zyn (*). De Heer

Lyonnet, immers, die verfcheide maaien

zulk een Draad afgemeten heeft, zo hy ver*

haalt, bevondt dezelven doorgaans niet langer

dan

(*} Het zullen zekerlyk llkn moeten zyn; gelyk ik derge*
Jyk een misitelling ook, in een onlangs uitgekomen Werk,
gevonden en verbeterd heb. Zie hfer voor, bladau 22-r«
Regel 19 1 zo.
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dan tuffchen de zeven - ea negenhonderd y.

XT Afdeel;
Voeten. XLIIL
Van de Inwendige Deelen of Ingewanden hoofd-

zal ik ook , om dat ik ite vooren reeds

daar van in 't algemeen gehandeld heb f ,
der Rups,

niet fpreeken , en letten nog alleen maar ,biadz. 45,

op het gene de Zydeworm , in haare Ge-
cna*

ftalte, onderfcheidt van de andere Rupfen.
r

Zy is geheel Haairloos, kaal en glad; na de

vierde Vervelling van middelmaatige grootte

en van Kleur uit den geelen witagtig Afch-

graauw 3 doch met veele donkere Vlakken

gemarmerd. Men weet dat haarLighaam, als

de tyd der Verandering of van het Spinnen na-

dert , byna geheel doorfchynende wordt. Haar

Kop is, wanneer zy denzelven uitrekt, Snuit-

agtig,naar dien van de Wyngaards-Rups eenig-

zins gelykende, en op het agterfle heeft zy

een Hoorntje , als de Pylftaarten. Zie hier

nog kortelyk wat Doktor Scofoli , in 't jaar

1760 5 omtrent deZydewormen 5 door hem ia

Karniolie opgevoed 5 heeft gemeld.

5, De Rups, den 10 Mey uit het Eytje

5, voortgekomen, wierdt den 16 July, dat is

5> in zevenenzeftig Dagen (?) , uit het Popje

„ een Kapel. Zy legt zeven bekleedzels af,

2 ,
het eene van 't Ey ; vier in de ftaat van

„ Mas-

Dus in zeven Dagen minder, dan de Heer TA d mi-
ra al het hier tc Lande hadr waargenomen; dat wegens
't verfchil der Klimaaten niet t« veiwoaderen is*

h Deel XI, Stük*
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V. „ Masker; één wanneer zy een Pop wordt, en
A
XLni

L
' " hCt laatfte by de Verandering tot eenKapeh

Hoofd-' Pas gebooren zynde weegt de Rups een
sj^K

* „ tiende van een Grein ; na de eerde Vervel-

ling een vierde deel 5 na de tweede drie

„ Greinen ; na de derde zes ; na de vierde en

„ volwaflen zynde
, agt-en-zeftig Greinen; dat

„ is ruim een Vierde Loots* Wanneer zy een

„ Tonnetje zal maaken, werpt zyby de twintig

ü Druppelen uit van een dik Lymagtig Vogt;

„ beginnende daar na haar Werk en het zelve

voltrekkende in vier Dagen. De Pop met het

Tonnetje weegt ongevaarvyftig, maar opzig

zelfalleen twee-en-veertig Greinen. Uitvyf-

„ en-vyftig Tonnetjes zyn twaalf Mannetjes

„ voortgekomen; de overigen waren Wyf-

„ jes. De Wyfjes Kapel weegt, na het uit-

„ werpen van haare Vuiligheid , veertien

Greinen. Een Wyfje legt 45oEytjes, die

geel zyn , daar na bruin worden : terwyl 'er

„ nog 210 in haarLyf fchuilen, als een Kettingje

„ aan een dunnen Draad gehecht Zynde* De
„ Muizen en Tabaksrook zyn den Rupfen

„ fchadelyk" (*).

wilde zy- in China vindt men een Soort van wilde
woimcn 4

Zydewormen , die grooter zyn , en welken

men in de Eoflchen leeven laat op een ander

foort van Boomen, Tcbe of Je Sang genaamd,

hebbende rondagtige Bladen
3
die in een punt

uit-

(*j hntmiU Urn* p. ips, 194»
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uitloopen , en een Vrugt naar Peper gelykende. v.

Zy groeijen gaarn op Heuvels en Steenagtige Afdeel.

plaatfen, alwaar zy een foort van digte Bos- Hoofd ;

fchagie maaken. De Zydewormen , die op stuk.

deeze Boomen aazen, worden eerlt in Muis

uitgebroed, en vervolgens op de Boomen ge-

zet. Van haar Spinzel wordt zekere Stoffe

bereid, genaamd Kientcbou, welke graauw is

en geen Glans heeft, kunnende als Linnen ge-

waflchen worden en ongemeen fterk zynde.

Ook neemt zy niet ligt Vlakken aan , zelfs niet,

befmet wordende door Olie. Men maakt

van de Zyde, welke deeze Wormen fpinnen,

Snaaren tot Mufiektuigen , die fterk en helder

klinkende zyn.

De tammeZydewormen kan men in drieder- yerfchii

ley Soorten onderfcheiden , naamelyk de ge-'

meenen, welke geeleZyde fpinnen: de Spaan-

fchen, welke gemarmerd zyn, met bruine en

witte Vlakken over 'c geheele Lyf, en Zyde

uitleveren van verfcheiderley Kleuren, naame-

lyk Geele, Oranje, Ifabel-en Vleefchkleurige ;

ook Celadon en Zwavelgeele. Die zodanige

Rupfen hebben fcheiden de Tonnetjes, welke

men in 'c Franfch Cocons noemt, niet van el-

kanderen 5 maar hafpelen de Zyde ondereen,

als wanneer zy altemaal uit den geelen zien.

Onder deeze laatften vindt men 'er zelfs, die

geheel witte Zyde fpinnen , en deeze zyn

veel blanker
, krygende ook, op het laatft,

een zeer heldere, levendige, witte Kleur,- dsar

h dsel* xi. stuk» Mm de

der Zyde*
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yt
de anderen, in tegendeel, geel worden. Het

Afdeel, heeft den Schepper behaagd , deeze Rupfen

HooFD J
ook daar in een fchooner aanzien te geeven,

stuk. dat haar laatfte Ring, digtft aan den Kop, zig
Zftte1P9rm

'gdyk een Leeuwenhoofd vertoont (*).

De Heer Sauvages > te Montpellier , maakt,

in zyn Berigt over de Opkweeking der Zyde-

wormen, gewag van vyfderley Soorten. De
eerften zyn wit; haare Pootea worden, na

de vierde Vervelling, rood, en zy maakeneen

rood Spinzel. De tweede Soort onderfcheidc

zig door witte Pooten, na de vierde Vervel-

ling, en maakt een Spinzel van even die zelf-

de Kleur» De derde bemint de zwartvlakkige

Moerbezie-bladen: zy is teerder en maakt een

roodagtig Spinzel, of ook een wit, dat naar

het Hemelfch-blaauwe trekt. De vierde Soort

is Papegaay-groen, maakende een geel en ruig

Spinzel. De vyfde is nog niet genoegzaam

waargenomen, doch m°n weet, dat zy een

fchoon Celadon-groen Spinzel vervaardigt.

Met regt merkt die Autheur deeze Waar-

5 ,
neeming voor iets byzonders aan, zegtRoE-

sel; want hoe veel ik ook over de Zyde-

, wormen heb gelezen , kan ik my doch niet

te binnen brengen , dat ergens van roode of

„ groene Zyde wordt gewag gemaakt".

Gebruik Boven en behalve het menigvuldige gebruik
derzydc* ^ z^de tQt het weeven van Stoffen, Zak-

doe-

(*) Stofyolms. FèrbanJelhtge». VIL Band* p. 2 7©*

/
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doeken, Linten en allerley Gewaaden, die of y.

geheel uitZyde bertaan, en deswegen oudtyds Afdeel.

Holofericea genoemd werden , of met Goud en

Zilver doorweven worden, of met Katoen en stuk»

wac dies meer is gemengd; heeft de Zyde ook zvdemrm*

in de Geneeskonft haare nuttigheid gehad.

Door Deftillatie in een Retort of Kromhals,

levert dezelve een Vlug Zout uit, dat men

met een weinig Lavendel-Olie en Wyngeeft

nogmaals overhaalt, en 'er dus een Vogt van

krygt, het welke, toen het een geheim was,

een groot gerugt maakte onder den naam van

Engelfche Druppelen* Doktor Goddard kreeg,

wegens de Uitvinding en Ontdekking van dit

Middel , een groote Belooning van Koning

K are l den II. : doch naderhand is be*

vonden , dat de Geeft en het Vlugge Zout

vani Hercshoon , met Barnfteen of Bevergeil

gemengd , van immer zo goede uitwerking

zyn , en vervolgeus heeft men van Spinrag

een Geneesmiddel gemaakt van niet minder

kragt , onder den naam van Druppelen van

Montpellier (*). Ook wordt de ruuwe Zyde,

Karmozyn rood geverwd zynde, als een be-

proefd Middel om de overmaatige vloeijing

der Stonden te beteugelen, aangepreezen (|).

(19) Nagt-

(*) Les Gouttes de Montpellier* Hifi. de V*Acad. deg

Sciences de Montpellier,, Tom. I* Anno 1766. p 4 145*

Cf) Epbem. 2iatur
% Cnrüfiu Decur. UI. Ann. IX. pag. 415*

3U Deel, XI. Stuk» M m a
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v (19) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten , die

Afdeel. geen Zuiger vertoont (f) 9 hebbende de Wie-

Hoofd- ^m aö terft8 ^öor m ëee^aS^S9 met ander-

stuk. - halven grammen Band , van onderen êên.

K ngl Het Masker van deeze is, onder den naam van
RupSê

King ofRingel-Rups , zeer bekend , en heeft dien

naam daar van, dat de Kapellen de Eytjes aan

Ringen leggen om de Takjes der Boomen , al-

waar men dan dikwils in de Winter, als de

Bladen weg zyn , deeze Eijerneften vindt*

Linn^eüs heeft den Latynfchen bynaam ont-

leend van Moüffei us , die dergelyke Rupfen

alleenlyk dus noemde, om dat hy dezelven uit

Normandie hadc gekreegen. Reaümür zegt,

dat men 'er, in Vrankryk, den naam aan geeft

* liyrie van Livrey * Rups *; om reden dat zy breede

ftreepen overlangs heeft , blaauw en geel, die

haar als een gegalonneerd Kleed geeven. Dus

noemt men ze in Engeland ook the Lackey.

Motb. Goedaart merkt aan, dat deeze Rups,

gelyk die van de Rietvink, de eigenfchap heeft

van zeer dorftig te zyn ; weshalve hy haariYta-

nens

(19) Pópilio Bombjx elinguis, Alis reverfis flavefeemibus

:

Fafcia grifea fesquialtcra. 5 fubtus unica. Goed. Inf. I. T. io4

ALB* 19. f. 27* LIST. Gted. T. 89. FRJSCH. Z»f. L T.

2. BLANK Inf' 43. T. 8. £ J. M. REAUM. /«/. 2. T. 4. f*

I-Ik Raj. /»/. I. Nodh PhaK %\ T. 6. Mer. Bttr* I. T,

33. WiLK pap. 21. T. a. io,

f|) Dus verander ik thans deze uitdrukking, bedenkende,

dat dezelve miffchien t-z flerk , ten minftcn fterker ware

,

Öan die, welke Linn^US gebruikt*
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v *

neus hadt genoemd, als geduurig met den Afdeel*

Kop in 't Water zynde : -t welk evenwel, om^^|)

#

dat zy dikwils zo menigvuldig in Tuinen en SXUK .

Boomgaarden , ver van 'c Water, leeven, wat^'W*
vreemd voorkomt.

Gaarn onthoudt zig de Ring-Rups op Appe-

len , Peeren , en andere Vrugtboomen , doen-

de die, wegens de menigvuldigheid , veel na-

deel. Zy eet evenwel ook, des noods , Ol-

men of Ypen, Wilgen, ja veelerley Kruiden ,

om wier Takjes of Steelen men ook wel haare

Ringetjes vindt , die van maakzel niet onaar-

tig zyn. Zy zitten als Brafeletten om de Ar-

men, en gelyken veel naar die, welke van

Kraaltjes zyn gemaakt. Ieder Ringetje beftaat

uit veerden , vyftien , tot zeventien ryën Eitjes,

die geen volkomen Cirkels , maar een SIan ge-

trek of Krul om het Takje maaken; zynde 'er

dikwils van tweehonderd tot driehonderd vyf-

tig in vervat, volgens de Waarneemingen van

Reaümur.
Wat de huishouding van deeze Rups aan-

gaat, zullen wy Fris oh hooren,die ook aan-

merkt, dat zy met het Voorlyf dikwils aan bei-

de zyden flaan ; zo 't fchynt , om de anderen

van zig af te houden. Hun leeftyd , zegt hy , is

ïn Meyof Juny, Diestyds vreeten zy zig groot,

en gaan vervolgens van denBoomaf,fpinnende

zig in de een of andere hoek, of aan een Steel-

tje Gras, een witEyvormig Tonnetje, meteen

h deel. xi, 5tuk* Mm 3 dun
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V. dun geweefzel daar buitenom, als dat derZy-

XUII
L

" dewormen. Als men't zelve aanraakt ofdrukt,

Hoofd- ftuift 'er een Meelagtige Stoffe uit. In om en
STUK

' by de veertien Dagen komt de Uil te voor-

vi.xcih fchyn , die bruingeel is van Kleur, met wat
F'1 * u

bruiner dwarsftreep. Derzelver Afbeelding in

Fig. i. ftrekt tot één Voorbeeld der Kapellen,

die de agterlte Wieken fomtyds voor uit itee-

kende, of de Wieken agterlte voor hebben.

LiNNiEUs merkt thans (*) aan, dat 'er van

deeze Kapellen twee Verfcheidenheden zyn,

beiden van de zelfde Soort; gelyk, zegt hy,

,> aan de genen, die de Verandering onderzogt

hebben; de Geer, Screberüs en myn

„ Zoon , is gebleeken. De eerfte heeft de

„ Wieken graauw , met twee fchuine geele

Banden: de andere heeft de Wieken geel,

„ met een breeden graauwagtigen Band in 'c

„ midden en een anderen fmallen by 't Ge-

wricht, en voor den agterftenrand". Dee-

ze laatfte behoort tot de volgende Soort.

xx* (2°) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten , die

C
\vo\i

S
' &een ^u^er vertoont , hebbende de Wieken

melk- agterjle voor en graauw , met twee bleeke

RupjC $treepen, van onderen ééne.

Tot

(*) Famh. Suec. Ed. II. P. 292*

(20) PhaUna Bombjx elinguis , Alis reverfis grifcis, Stxu

gis duabuspaliidisjfubtus unica, F*m> Snee. 831. FRJSCH. Inf,

x. T. 8* roes* l»f. iv4 T. 14. de Geer l»f> L T. i$t
t. 4-6*
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Tot deze Soort wordt die Rups t'huis gebragt, V.

welke de Geer 3 in Sweeden, zo overvloedig xliii!

gevonden hadt op een Soort van Oijevaars-Bek> Hoofd

welke zeer gemeen is in de Laplandfche Bos-

fchen , als oolcin de Wilderniffen en op de

Steenagtige Velden van Sweeden (*). Zy zyn,

zegt hy , twee Duimen lang en omtrent een

vin-de Duims dik: haar Kop is dof zwart, het

Lyf heider blaauw van Goudkleur , met don-

ker geele en zwarte Screepen. In eigenfehap*

pen kwamen zy groorelyks met de voorgemel-

de Ring-Rupien overeen; weshalven die Heer

'er den naam aan gaf van Lkrée des Prez of Li*

vrey-Rups der Velden, zeggende dat zy ook

veele andere Kruiden , die in de Weiden groei *

jen, gelyk de Geitenbaard en dergelyken, af-

knaagt. LïNNjéüs zegt (f ) dat zy zig onthoudt

op de Wilgen, het MuizenOor* Jacéa,Sinauw

en Wolfsmelk, eetende dus veelerlei Kruiden,

en onder een foort van Tent woonende, welke

zy dikwils vernieuwen en verplaatsen.. De Ka-

pel , hoewel in Kleur verfchillende , komt ia

het leggen der Eytjes, ringswyze,om de Tak-

jes of Steelen , met de gewoone Ring -Rups

overeen; ja wordt door hem naderhand flegts

voor

(*) Geranium pedunculïs bifloris, foliispeltatis multifl-

dis , caule cre&o* Flor. Lapp* 266. Ft$r> Snec4 572. Hqy$«

Cliff. 344- Royen Lugd, B*t, 351. Geranium ISatachioides

folio Aconkn Bauhl Pi», 317*

(t) hl1 *** Ed- X, p, 500*

ï. vziu xi, stuk, Mm 4
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V. voor eene Verfcheidenheid daarvan aange-
Afdeel. ^ . „

XLIIÏ. melk£ Ct).

Hoofd- Dc Wolfsmelk Ring-Rups evenwel, welke
STLK

' onze Aütheur, zo wel als die, tot deeze Soort

sdioon- heeft t'huis gebragt, fchynt my merkelyk daar
hcid

* van te verfchillen. Terwyl, naamelyk, de ge-

woone Ring-Rups maar weinig ruig is en meelt

onaanzienlyk .> kan deeze met regt ruig en niet-

temin zeer ichoon genoemd worden. Weini-

ge ruige Rupfen hebben dit Voorregt. „ Haar

^ "Kop, zegt FïuscH,is bleek bleu*mourant, de

3 , Rugftreepwit, met twee Orleaangeele Stree-

„ pen, die Fluweelzwart doorwerkt zyn, en

„ een zwarte Stip op ieder Ring. De derde

„ Streep is bleek en bleu-mourant, met lang*

werpige, zwarte Vlakken, en daar tegenaan

5,
legt een Oranjekleurige Linie. De zyden

„ van hetLyf zyn bleek bleu-mourant , en aan

dezelven beginnen de lange vaale Haairen

van de Rups , die, voor 't overige, van bo-

ven , met kort blaauwagtig Haair bezet5)

3?
is'\

Als het heet Weder is, voegt hy *er by,

kruipen deeze Rupfen altoos op de Aarde in

het Gras , en flaan met het voorfte van haar

Lyf naar beide zyden , om zig te verkoelen

:

gelyk de Ring-Rupfen dit gewoon zyn te doen.

Zybefpinnen zig aan de Gras-Steelen, in wit*

te,

(tJ f*"»4 ^f. sd. IU p. a?3 »
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te
,
langwerpige , Tonnetjes

, gelykerwys de y
Zydewonnen. De Kapel, die uit de PopAfdeel*

voortkomt, is bruinrood, met witagtig geele HoOFDJ

dwars-Streepen over de Wieken. Roesel, stuk.

die ze van Frankfort hadt bekomen, geeft
?

er

de Afbeelding van*

(21) JMagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xxi.

die geen Zuiger vertoont , de Wieken agter^Te*!**

jle wr, grys met bruin gegolfd beeft enge'

vlakt.

De thans befchreevene Ring-Rupfen bemin-

nen wel de Gezelligheid en houden zig by el-

kander , doch hec is niet in zodanig een ge-

regelde orde, dat zy voortgaan of by deBoo-

men op en af marscheeren , als de Heer Reau-
mur toefchryfc aan die Rupfen , welke hy

deswegen Procesjionarisfen noemt. Ik heb reeds

daar van gewag gemaakt f 5 en het verwondert
| BIad2a

my zo zeer niet, dat Linn^us deeze Soort S2*

niet gezien heeft, als dat zy ook door Geof-

froy, thans, onder de Infekten omflreeks Pa-

rys, niet in 't byzonder is waargenomen; daar

Reaümurzo omftandig van dezelve fpreekt.

Zie hier hoe hy de Rups befchryve.

Zy is in de Klaffe der Rupfen met zeftienpe Wom^
„ Poo-

(ix) Phkltn* B§mt>jx tVmguW, Alis reiretfis? canis fiifco

andulatis, maculatisque* Reaum* /»ƒ II* T* in

X. D&el* XI, Stuk, MlHJ
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V. „ Pooten,die de Vliezigen niet halve kroonen

Afdfel., van Haakjes hebben, van middelbaare groot-

Hoofd- " te# Wanneer zy de Vervclling heeft on-

stuk. „ dergaan , is de nieuwe Huid byna zwartbruin

naris, „ op de Rug, aan de Zyden en onder aan den

„ Buik witagtig. Zy is beladen met zeer wit*

„ te en zeer lange Haairtjes, wier langte, of

3, hoogte liever 3 byna gelyk is aan de langte

9i
van het geheele Lighaam

9 waar op zyLood-

„ regt zig verheffen tot eenigen afftand van

3 , het bovenfte end , het welk aldaar Haaks-

„ wyze omgeboogen is ; zig vervolgens weder

opregtende. Deeze Haairtjes , en de Huid

S9 van 'de Rups, verouderende, worden rood*

>f
zodatzy, tegen de Verandering, byna ge-

5,
heel ros is. Aan dunne Kwaftjes zyn de

„ Haairtjes geplaatft , waar van men drie heeft

i op ieder Ring , boven de lyn der Lugtftip-

3, pen, wederzyds , en twee onder dezelve;

3, dat is in 't geheel tien. De Haairtjes van

3, ieder Kwaftje komen voort uit een klein taa-

5)
melyk rond knobbeltje , feuillemort van

„ Kleur. Vyf of zes groote Haairen , en om-

,3 trent agt of tien , die naauwlyks half of een

derde zo lang zyn 0 maaken een Kwaftje

uit'

Nog jong zynde onthouden zig deeze Rup»

fen , (zo hy vervolgens aanmerkt) op byzon-

dere plaatfen van den Eikeboom , waar zy ge*

booren zyn , onder zekere Webbetjes $ maar

on«

3*
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ongevaar twee derden hebbende, van haare V.

, . , u , T Afdeel*
grootte, dat is tegen net begin van Juny,maa- XLIII.

ken zy met elkander een beftendige Woon- Hoofd.

plaats , in welke zy doorgaans den geheelen p,*^,

Dag blyven , en niet dan 's avonds daar uit mn'9

komen , om haaren Maaltyd te doen op hec

Loof. Deze Netten zyn dikwils tegen de

Stammen der Eiken, fomtyds ook tegen dikke

Takken aangeveegd , maakende aldaar zekere

Bulten of Knobbels , die veel gelyken naar

de Kwarten, welke veel aan deeze Boomen

zyn , en dus niet gemakkelyk te vinden. Men
vindt 'er

,
fomtyds , van meer dan een Voet

lang, een half Voet breed en een Handbreed

dik. Haar Wanden beftaan uit verfcheide ka-

gen van Webben, doonnengd met Uitwerpfe-

len en Afwerpfelen der Rupfen : dus dikker,

naar maate die langer daar in gehuisveffc heb-

ben. Men vindtze meeft op groote Eikeboo*

men , die aan den zoom der Boflchen ftaan;

niet in 't midden. De Heer Reaumur nam
zulks in 't Bois de Vincennes & de Boulogne waar,

en men zegt my, dat deeze Netten op deVe*

luw ook wel gevonden worden.

Het aartigfte, dat deeze Rupfen hebben, is Haar

haar zonderling geregelde Gang, die 'er den
Ga"**

naam van ProcesfionarifTen aan heeft doen gee-

ven. Gemelde Heer, een Eiken - Tak , met
deeze Rupfen bedekt, in zyn Kamer hebbende

doen brengen, bevondt hy, dat zy , toen de
Bladen verdord waren of te hard geworden ,

I. Deel. XI. Stuk* zig
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W zig op de loop begaven, langs de Luiken van

^|£jfj
L# zYne Giasraamen : eerft één voor één, agterel-

Hoofd- kander, op eene ry van wel twee Voeten lang ;

prrttffiti*

^an twee aan twee
' °^^ Paaren 5

vervolgens

»arh. drie, vier, vyf en meer, nevens elkander; tot

dat de geheele troep in beweeging was, en'

dus vervolgden zy haaren Gang, op het gelei-

de en naar de rigting van de voorfte, tot dat

zy een verfchen Tak vonden , dien men haar

aanboodt* Deeze manier van Marscheeren,

met eenige weinige veranderingen, ten opzigt

van het getal der genen , die op een zelfde

Linie waren ^ dat fomtyds vyftien ja twintig

was , doch altoos met eenen Hoofdman of

Gids voor uit; duurde zo lang hy meefter bleef

van de Troep, die eindelyk, op zekere Nagt3
geheelenal het haazepad gekoozen hadt.

De Pop
Wanneer deeze Rupfen in rufte zyn , nee-

pen-Koe- men zy ook zekere geregeldheden waar. De
Heer Reaumur vondcze, fomcyds, op 't mid-

den van den Dag tegen de Stammen of Tak-

ken aan, zonder eenige beweeging te maaken5

en fomtyds in verfcheide laagen , de een' op

de andere 5 als van gevlogten Werk. Zulk

cene Samenleeving beftaat gemeenlyk uit ver.

feheide honderden van Rupfen , die altemaal

in een zelfde Neft ook de Verandering onder,

gaan , en aldaar tot Poppen worden , beftee-

dendö /al haare ruigte tot de famenftellinge

van de Tonnetjes , die met elkander groote

Koeken maaken, welke > als de Kapellen daar

uit*
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uitgekomen zyn, eenigermaate naar Honigraa- y.

ten zweemen : want de plaatfing der Tonne- Afdeeu

tjes is niet minder geregeld, dan die derRup-HooFD-

fen was geweeft, TuiTehen deeze Koeken en STUK-„

de Wanden van het Neft , vindt men door-" m».
gaans eene taamelyke dikke Laag van Vuilig-

heden , welke de Rupfen, voor dat zy aan

haar Tonnetjes arbeidden , hadden uitgewor-

pen.

„ In't Jaar 1731 , (zegt Reaumur, )bragt ik

„ verfcheide deezer Poppen-Koeken t'huis,daar

5) de Kapellen uitkwamen in het midden van

„ Auguftus. Ik wift den juiften tyd niet, wan-

„ neer de Koeken geformeerd waren > of, 't

geen de zelfde zaak is, wanneer de Rupfen

„ tot Poppen waren geworden; maar dit weet

„ ik zeker, dat de Kapellen niet langer dan

3, eenMaand,enmiiTchiennogzo lang niet, on»

„ der deeze laatfte gedaante gebleeven waren.

De laatfte Kapellen, die uitkwamen, kwa-

„ men niet meer dan vierentwintig uuren laa-

ter uit, dan de eerfte: zo dat alle de Kapel-

,ï len van één zodanig Neft, op eenen zelfden

„ Dag, byna, ter wereld komen (*).

„ Het Mannetje en Wyfje verfchillen niet

„ aan.

(*) Ik maak hier geen gewag van de zonderlinge Eigen-

fchap deezer Neften , in groote Jeukt en Vuurigheid op het

Aangezigt en Handen te veroorzaaken , wanneer men ze be-

handelt , aflcheurt t of met een Rotting van de Boomen

flaat: om dat ik daar van reeds, bladz. 102, 103 , ouutau*

dig heb gefproken.

I. Deel XI, StUk*
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V. 3, merkelyk in grootte : haar Kleuren zyn na-

^XLIIj" ,? ^enoe^ eveneens

:

het graauw en zwart zyn

Hoofd- °P haare Wieken by Vlakken en Golven ge-

STUK - „ mengeld. Haar Kop en Voorlyf zyn kort

n*ris. „ ten opzigt van de langte : zy zien 'er kort

„ uit. Het zyn Nagt-Kapellen met de Wieken

3> Dakswyze ; van de Klafle der genen , wier

„ Sprieten gebaard zyn en die geen Zuiger

„ hebben, Veelen derzelven zy by my ge-

paard, en de Wyfjes begaven zig, kort na

„ de Paaring , aan 't Eijerleggen. Zy fchik-

„ ken die op lange hoopen, in twee bykans

„ evenwydige lynen beflooten ; laatende tus-

„ fchen ieder Ey eenige Haairtjes, die deze!-

5 , ven beletten aan elkander te raaken. Deeze

„ Haairtjes verheffen zig boven de Eijeren,

„ doch bedekken dezelven riiet dan onvolko-

„ men. De Eytjes gelyken naar kleine Ton-

, }
netjes : ik wil zeggen, dat haar enden plat

£ zyn en het midden een weinig uitgezet":

en dusverfchillen zy vry veel van de Eytjes der

Ring-Rupfen , die meer naar Melk-Emmers

,

of naar een omgekeerde Kuip met een Dekzel,
gelyken.

üütj?
4 De Heer Geopproy laat op de laatftge-

melde volgen een Kapel die hy het Kat-

üiltje (*) noemt , hetwelke zeer aartig is.

De

(*) La PhaleneChouette, Hifi* da Infl eny* Paris, 115,
SLoes, infi IV, T, 21. ƒ, a > b, c, d*

'
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De Sprieten zyn zwart eu wel gekamd, Het v#

Lyf is insgelyks zwart met een weinig geel. Afdeel.

De voorfte Wieken zyn geelagtig graauw^met^1

^^;
zeven of agtzwarteStreepen,dign tegen elkander stuk.

1 , , . , , K*t- Uiltje*

aaa. Naar het end toe kromt zig een ge deel ^
te van deeze Streepen, en formeert een Half Fig< 2.

*

maantje. De agterfte Wieken zyn fchoongeel,

aan den buitenkant, en om laag met een bree-

den zwarten Zoom , aan welken een klein geel

Bandje volgt , dat de Wiek bepaalt. Boven-

dien is
, op 't midden van de Wiek, een foorc

van zwart Maantje. Het Kapelletje heeft, ftil

zittende, de Wieken om het Lyf gerold
, by-

na als de Motten. Het komt voort van

eene Rups, die een weinig Haairig is, zwart

van Kleur, met een breeden geelen Band over-

langs en eenige geele Haairtjes op het Lyf ver-

Ipreid.

P L UI M SPRIETEN.
Ongetongde , met de Wieken neerge-

drukt,- de Rug effen, niet gekamd.

(22) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten, xxti.

die
Caja '

ate De Beer.

(22) Pbaïana Bomhyx elinguis, Alls deflexïs flifcis rlvulis

albis ; inferiorïbus purpureis nigro pun&atis F*ttn t Suee* S20,

MER. E»r I. t. 5. & 160* MoUFF. Inf 93 f. fuorem,

ALE. tuf. T. 20. f* C. D. ALDR, Inf. 146. f. II, is#

FRISCH Inf II. t. 9. <SoED> Inf. U T* 17. REAUM. Inf

I. T. 36. f. 0,'7. LlST« GW. i\ 99 # DE GESR. Inf I. T. t£.

X, DEEL* XI. ST¥K.
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die geen Zuiger vertoont , de Wieken g/-

loopende, bruin met witte Stroompjes heeft
%

de agterfien paarfch en zwart geflippeld.

Bar, Weinige Menfchen, hoe onkundig ook inde

Nacuurlyke Hiftorie, is een foort van bruine,

ruige Rupfen onbekend, die, als men ze aan-

raakt , zig rond maaken gelyk een Egeltje of

Stekelvarken , en eenigermaate haar Lyf op

dergelyke manier
,

tegen de aanranding van

buiten, verdedigen. Immers, 't is een beken-

de zaak, dat de Hoenders en ander Gevogelte,

dienaar fommige gladde Rupfen zo gretig zyn,

deeze ongemoeid laaten : het welk fommigen

heeft doen denken, dat zy Venynig waren; te

meer, om dat zy, op 't aanraaken, in de Han-

den dikwils Jeukt en Vuurigheid verwekken :

doch dit zal, baken twyfFel', toe te fchryven

zyn aan de puntjes van het Haair deezer Rup-

fen, die in de Huid booren. Onder de Tuin-

lieden en 't Landvolk
,
op veele plaatfen in 'ü

Brandenburgfche , noemt menze, deswegen,

Hmdefpör , zegt Frisch. Blankaart
heeft 'er eerft den naam aan gegeven van de

Beerrups>en wy noemenze veelal do Beer 9 ge-

lyk Reaumür haar getyteld hadt la Chenille

Herisfonne of la Marie. Sommigen , die aan

dergelyke gevlakte Nagt-Kapellen, in 't Franfch,

f. 3, 9* Blank, Z»f.. T. 9* A. C« Roes. Inf. I. No&#

Phal it* T. u Raj, Inf 151. jn f 3. i$z. n. 7* WJLK. Pap,

18. T* 3. a 1.

den
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'den naam van Ecailles of Sehildp3d-Uilen £ee
~

AFI
^"

Et
,

ven , noemen deeze VEcaük Martre ou heris* XLHL
fonne. In \ Engelfch geefc men 'er den naam Hoofd-

STUK»
aan van the great Tyger-Motb , dat is de groote ^
Luipaard-Uil.

Reaumür heeft deeze genoemd l'Heris- Haare

fonne d
90rme-9 als zig veel op de Olme of Ype» iciniiig-

boomen onthoudende. Goed aart merkt
heid*

aan , dat zy gaarne Slaa eet. Zy vreet allerley

Groente op de Aarde , zegt Frisch, daarzy

zig meell onthoudt , zelden op de Boomen;

hoewel zy ook het Loof der Vrugtboomen

kan eeten. Zy woont op de Slaa, en veelerley

Moeskruiden, zegt Linnjsus, eetendebyna

alles. Roes el hadt geen, Soort van Rupfen

ontmoet, die zo veelerley Gewasfen vraten als

deeze s zo dac men ze, met regt, de Onver-

fchillige Rups mogt noemen. Dit blykt nog

te meer, dewyl Do&or Scopoli haar, in

Karniolie , op de Klaver; en de Heer de
Geer, in Sweeden , in de Maand Mey, in

groote veelheid op de Brandenetelen gevon-

den hadt, waar van zy de Bladen zeer gretig

aten : want zy zyn , zo hy getuigt , zeer gul- *

zig : aazende ook wel op de Patich, Zuuring*

Sinauw , en ik weet niet welke Kruiden al

meer: ja zelfs, by gebrek van Groente, op de

Wormen van Boor - Wespen. Blankaart
heeft opgemerkt, dat zy de Poppen van haars

gelyken eeten, als men ze geen Voedzel geeft.

h deel xi, stuk, • N n Hoe
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V Hoe moeielyk het zy, een regte Afbeelding

Afdeel, te geeven van deeze Beer-Rups, blykt uit de

Hoofd- ongemeene gebrekkelykheid van die der Ou-

stvk. den. By Reaumur, evenwel , is haare Ge*
Beer

- ftalte , zo 't iny voorkomt
,
taamelyk getrof-

fen; zo wel als by de Geer. Haar langte is

ongevaar anderhalf Duim : het geheele Lyf,de

Kop en Pooten, zyn Fluweelagtig zwart, en

het Haair ziet uit den roflen, waar de. witte

Lugtftippen doorblinken. De Haairtjes ftaan

ook by Kwaftjes of Knobbeltjes , die zy 'er

twaalf en meer op ieder Ring hebben. Door

*t Mikroskoop gezien , vertoonen zy zig aan

de kanten met Doorntjes bezet. Men vindt

'er onder van meer dan een half Duim lang.

Levens- Deeze Rupfen hebben de eigenfchap van
manier* n

zeer fnel te loopen ? en laaten zig , als zy eeni-

ge beweeging omtrent de Kruiden verneemen,

waar op zy zig bevinden , aanftonds op den

Grond vallen. Zy zyn van de eerften , die

men in 't Voorjaar buiten ontmoet: om datzy

als Rupfen overwinteren, en fchoon zy dan reeds

een taamelyke grootte hebben, eeten zy nog

een poos
,
fpinnende zig niet dan des Zomers

in , 't zy op den Grond of in den een of ande-

ren hoek. Haar Spinzel is dubbeld , en van

buiten zyn daar haar Haairtjes ook in geweven;

des hetzelve zig Afchgraauw vertoont* De
Geer twyfelde in 't eerft , of deeze Rupfen

zig wel het Haair afbyten, gelyk Reaumur

waar-
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waargenomen hadt f; doch naderhand wierdt >
V.

. tt 1 t% Aföeel.
hy daar van verzekerd. Hy zag dat eene Beer- XLIIÏ.

Rups, die onder zyn oog aan een Spinzel ar- Hoofd-

beidde , den Kop agterwaards op het Lyf bragt
s^™#

en zig eenige Haairtjes uitrukte, anderen af*
BlJ^g^

beet, om die tegen de Wanden van het Ton-

netje aan te voegen* Ook was een zodanige

Rups , wier Spinzel hy opende voor dat zy in

een Pop veranderd ware, byna geheel van

Haair ontbloot.

„ Wy moeten , zegt hy , zo het doenlyk is,

de reden uitvorfchen , waarom myne eerfte

5, Rupfen zig de Haairen geheel van 't Lyf

>> plukten 9
zonder 'die af te fnyden. In het

„ Suikergias , daar ikze opvoedde , was een

groote veelheid van haare Exkrementen,diè

„ ik verzuimd had weg te neemen, en welke

„ week en vogtig waren. Zy fponncn haar

„ Tonnetjes op die hoop Vuiligheden, welke

5 ,
geduurig uitwaafemden in het Glas. Is 'er

geen reden om te denken, dat deeze vog*

M tige Dampen de Huid der Rupfen hebben

„ week gemaakt , en daar door de Haairtjes

„ loffer zyn geworden dan natuurlyk ? De
„ Rups heeft dezelven dan niec kunnen vat-

„ ten, om dezelven af te fnyden, zonder die

„ tevens uit te rukken ; dewyl zy zo los za*

j> ten in de Huid. Het geen déeze verklaa-

ring fchynt te beveiligen is, dat zodanige

h Rupfen , die in 't drooge gearbeid hebben

1. deel xr* stuk* Kn 2 en
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V#
en in fchoon gemaakte Glazen, zig altoos

Afdeel. „ de Haairen , zonder die uit te plukken, heb-

Hoofd-' » ben afgefneeden.

stuk. In het voorft van Juny veranderden de mee-

Vcrande-
^en zyner ^-uP ên in Poppen, die glinfterende

^g. zwart zyn, en dik naar de langte, aan 't end

met een bondeltjc bruine Haakjes, daar door-

gaans de Huid van de Rups aan zitten blyft.

Isfa verloop van zeventien of agttien Dagen

kwamen reeds de Kapellen uit, die van de

ichoonften zyn onder de Nagt- Kapellen van

Europa* De meefte Waarneemers merken

aan , dat de voorfte Wieken Koffykleurig zyn

,

met witte Vlakken en Streepen; de agterfte

Wieken rood, met zwarte Vlakken. By ons

zyn deeze laatfte , zekerlyk , veeleer hoog

Menie-rood , dan paarfch of Purperkleur. De
agterfte Wieken zyn, van onderen, geelagtig

rood , geel ,
ja in fommigen witagtig , met

bruine Vlakken, zegt de Heer de Geer; die,

zo wel als Doktor S co po li, waargenomen

heeft, dat deeze Kapel een Tongetje of Zui-

ger heeft , doch zo kort en fyn , dat men

ze daarom niet van de Ongetongde behoeft af

te zonderen , veel minder tot de Krultongige

betrekken mag, gelyk de laatftgenoemde heeft

gedaan (*)

(23) Nagt»

(*) Enternet. Carmsl. 2on Lingua alba , biscta, Pal»

pis vix longior*
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0*3) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten, V.

die geen Zuiger vertoont, en de Wieken ^/"^xLIIl'*

kopende zwart > met roodagtige Stroom- Hoofd-

pjes ; de agterfien rood en zwart geflipt
STUK#

peld heeft* f&
lg*'

DeMaagd*

Deeze, die zig in 't Kabinet van de Konin-

gin van Sweeden bevondt 3 was uit Penfylva-

nie afkomftig. Zy heeft de Sprieten in de

Mannetjes naauwlyk gebaard 3 en byna Borftel-

agtig, evenwel nog Bcrftelagtiger in de Wyf-

jes.

(24) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten 5
xxiv;

die geen Zuiger vertoont > en de Wieken af- De Room-

loopende , zwart , met agt witagtige xcn.

Vlakken ; de agterfien Oranjekleurig ,
3 *

zwart gevlakt heeft.

Op ver naa zoo Haairig niet als de Beer
? is

de Rups van deeze fierlyke Kapel. Zy heeft

nogtans het Lyf, dat ook dofzwart is, zeer

digt bezet met Kwaftjes of Penfeelcjes
, die

ros zyn, doch zeer kort. De Kop en Pooten

zyn rood. Zy krullen zig , als men ze aan-

raakt,

(23) Phaland Bsmbyx elinguis , Alis deflexis atris , rivulis

rubicundis ; inferioribus lubris , nigro pun&atis. hU L 4 U*

Syft, Kat. X.

(24) Phalana Eombyx elinguis, Alis deflexis atris , macuüs
o&o aibidis, inferioribus fulvis nigro maculatis* MER, £«r.

I. T. 6. Reaum* Inft l
r
T. 31* f,4 6, ALK. Inf, t. ai f

Wilk* Pap* 18. T. 3» a* z. Fkisch In/l x* T* 2.

t Deel* XI, Stuk* Nd 3



566 Beschrï ving v A n

V» raakt, ook om, gelyk de gemelde. Linnjeus
A
XLIII

L
* ze£tj ^at z^ zis op ^e Olmen, Brandenetelen

Hoofd- cn hec Muur, onthouden, üeaumur hadt

t&mvuii
'

cr °PJ?evoed mec de Bladen van Ypeboomen.

Sommigen waren, by hem, in 't midden, an-

deren tegen 't end van IVley, in Poppen ver-

anderd 5 en de eerfte Kapellen kwamen in 't

huüï van Juny uit. Geoffroy geeft hetden

naam van VEcaille marbrée , of gemarmerd

Schildpad , en merkt aan, dat rnen 'er eene

Verfcheidenheid van vindt, die de agterfte

Wieken hoogrood heeft. Ook is 'er fomtyds

een aanmerkelyk verfchil in de Vlakken op de

voorften. Ik zie niet, waar onze Autheur van

dit Kapelletje gezegd heeft, dat hetzelve zwar-

te Vlakken heeft, met witte Banden: daar heC

tegendeel zelfs uit zyne aanhaaling blykt

Wilkes hadt deeze genoemd the Creamfpot of

Roomvlakkige Tyger-Motb.

xxv.
Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten

^

'Pitnftgr die veen Zuiger vertoont, en de Wieken af*
nis.

De spa^n- hopende , zvcart , met geele Stroompjes heej

%

plTxch. 4e Qgterjlen rood en zwart gevlakt.

% 4-

Geoffroy en Doktor Scopoli, beiden
,

merken ieder op zig zelf aan , dat deeze Nagt-

Ka-

(*) Hifl* les Inf. <?»>. Paris. Tom. IU pag. 106, 107*

C25) Phalaena Bsmbyx elinguis y Alis defiexis atris rivulis

flavis ; inferioribus ïubris nigro maculatis. Faun. Shu. 82i #

Wilk* Pap* 24, u 3. a 15. /*; G§tU 27$.
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Kapel geen gepluimde Sprieten heeft (*). y.

„ Zy onthoudt zig op de Weegbree en Hya-

„ cinth, zegt Linn^eus, en in de Sexe is een hoofd-

„ verfchil van Kleur : het Mannetje Oranje stuk.

„ zynde, is het Wyfje hoogrood." De Rups sPa*»£ch*

is ruig
y zwart met een roflen Kop. Na-

derhand fcnryft hy haar de Olmeboomen tot

een woonplaats toe , en verwart deeze Soort

met de voorgaande, die men niet in Sweeden

gevonden hadt (f)- Voorheen was zy , van

hem , geplaatli op de kleine Brandenetebn

In onze Beuken •> Bosfchen is dit Kapelletje

niet zeldzaam
,
zegt Dokter Scopoli, omtrent

de Hondsdagen , zittende gaarn op de Bloe.

men van het Boelkenskruid. De voorftö

Wieken zyn bruin , met eenig donker groen

daar door blinkende; aan den onderden rand

met een Streep en een gevorkten Band, die naar

een Y gelykt, van Waschkleur: de agterften

Scharlakenrood; van boven met vier, van on-

deren met ééne Vlak, die zwart zyn.

Wy hebben, in Fig. 3 en 4, op Pl» XCIL
de Afbeeldingen gegeven van deeze twee fchoo-

ne Duitfche Nagt-Kapel!en , welken Roe*
s el in .zyn Vierde Deel, Pl. XXVUL -Kg. 2,3,

heeft gefchilderd: en waaromtrent hy aanmerkt,

hoe

(*) La Phalcnc Chinée* Hifi* des Inf. eny* Paris TOM, II.

P* H5.

(f) Paun, Suee. Ed. II» p. $01.

(5) Habitat in Uxtica foliis ovalibus. Faun. Stuc. Ed*

p. 253.

h Deejl. XI, Stuk. N n 4
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V. hoe 'er van dezelven voorkomen , die veel klei-.

A
xliii

l
'
ner Z^n 5

en zyn verrnoe(^cn is
9
dat ZY uit

Hoofd- Beer-Rupfcn gefprooten waren.

STUK. .. I

MwVha ^ 2<5̂ Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten,

Dc Non/ die geen Zuiger vertoont 3 en de Wieken af-

hopende y wit met zwart gegolfd , deSneed**

jes van bet Lyf Bloedrood beeft..

Volgens Wilkes onthoudt dèeze zig, in

Ingeland, op de Wilgen, Eiken en Appelboo-

meo , doch zy is niet gemeen. Zy wordt van

hem genoemd tbe Black Arcbes Motb. Doktor

Scofoli heeft haar, in Karniolie, opdeVrugt-

boomen aangetroffen.Den icMey desJaarsr7óo,

werdt van hem het Masker of de Rups, die

yuighaarig wit is en zwart gevlakt , op de

Schors van een Peereboom gevonden. Den

14 veranderde zy in een helder bruine Pop,

waar uit den 27 de Kapel te voorfchyn kwam;

die Eijeren legt, welke den Winter over-

blyven.

xxvir. (27) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

o^gdvke ^ie Seen Zuiger vertoont; de Wieken af*

Nagt-Ka*
/ö0,

pel. •
v

* PhaUna Bomhyst elinguis, Alis deftexis albis atro-un-

datis , Abdoininïs incifuris Sanguineis. Wilk. P*p. tp*

T. 3. a 4.

(27) Pfjal*na Bomhyx elinguis > Alis deflexis ; mafculis

grifeo fufccque nebuloiis , albidis lituris nigris* Syfè. Nat. x»

MER. E«r. I. T. 18. ROES, Inf. I, Noft. Phal. II 4 TV 3.

Frisch mf: I. p. 14. T. 3. WïX-K* Pap» aof T» 3, a 7.

REAÜM. Inf, II, T» I, U H-14.
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kopende ; in het Mannetje graauw en yt

bruin gewelkt ; in bet JVyfje witagtig^^^*

met zwarte febrappen heeft* Hoofd-
stuk,

De groote verfchillendheid van Kleur der

Sexe heeft LiNNxEus deezen bynaani doen

geeven aan de Kapel van de Grootkop der Ei-

ken , die egter ook op andere Boomen huis-

veft. Men vindtze, in de middelfte en Zuide»

lyke deelen van Europa, op de Linden en op

de Ooftboomen.. „ Men noemtze eeneTuin-

„ en Bofch-Rups , zegt Frisch; om dat zy

„ niet alleen alle Vrugthoomen in de Tuinen

?, van Bladen berooft, maar ook de Boflchen

„ niet verfchoont, inzonderheid de oude Ei-

„ ken ,
waarop menze alle Jaaren vindt. In

„ dit Jaar 1720 hebben zodanige Rupfen de

3, dubbelde Laan van zvvaare Lindenboomen

5
, die door de gantfche Ncuftadc hier te Ber*

n lyn loopt, geheel kaal gemaakt, zo dat zy

s , weder nieuw Loof moeften fchieten'*. Ik

heb het zelfde gezien aan geheeleBofchjesvan

Eiken Hakhout , in 'i midden van de Zomer.

Roesel merkt aan , dat, wanneer het Weder

ijegts voor 't uitkomen deezer Rupfen en voor

derzelver aangroey gunftig is; zy alleen in ftaat

zyn ccne fchaarsheid en duurte der Boomvrug-

ten te veroorzaaken.

Deeze Autheur geeft, aan gedagte Rups, De
deswegenden naam van deSchadelyke, Groot-

k̂ ° p̂s#

koppige, Haairige, bruine, met roode en

DE£it« xl stuk. Nq 5 blaau-
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V. blaauwe Knopjes: weshalve Frisch haar de
Afdeel. Bontkuoppige noemde. Niet onaartig hadt de
XL1II

r °

Hoofd- ^ eer Reaum-ür dezelve getyteld Rups mee
stuk. Ooren ofGe oorde Rups f • om dat zy by den

\oniu!i
wec*erzyd& een ^aairigen Knobbel heeft,

die zig byna als de Ooren van fommige Dieren

vertoonen. De grootte, egter van den Kop

»

die bykans zo dik of dikker is.dan het Lyf

,

doet 'er ons, met reden, den naam vahGYoot*

kop aan toe-eigenen. Het is een taamelykgroo-

te en dikke Rups , die onder de zeer ruige

behoort, zwartagtig van Lyf, met drie (mal-

le geele Streepen overlangs, en daar tufichen

op hot Voorlyf tien hoogblaauwe, op het Ag-

terlyf twaalf roode Knopjes heeft, welke haar

ongemeen verfierei:. Voorts heeft zy, onder

de geele Zydftreepen, nog een ry bruingeele

Knopjes ,
zynde , zo wel als de anderen, be-

zet met lange zwarte Haairen , die ftyf en

fcherp zyn , met een geel Dons , van kort

Haair, daar tuiïchen. De Kop en Pootenzyn

pok bruingeel.

Deeze Rupfen leggen haare Eytjes niet aan

of op de Bladen, maar aan Schuttingen, Paa-

ien, of Stammen der Boomen. De Jongen,

die in *f Voorjaar uitkomen ,
verfpreiden zig

op het uitbottende Loof, en vertoonen zig

dan geheel zwart. De alwyze Voorzienigheid

doet 'er zeer veelen , voor dat zy tot de twee-

de of derde Vervelling komen, door het ftee-

ken der Boor-Wespen , met Maden bezet raa-

ken
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ken en dus derven. Die tot de vierde Vervel- y.

ling, en dus tot volmaaktheid komen, fpin F̂̂ EL,

nen zig in, tuflchen eenige Bladen, indien 'erHoOFDl

nog aan den Boom overgebleeven zyn , of an- sroc.

ders in het Gras ; ja ook wel elders. De Pop, ,•

die zwartagtig blaauw en vry groot is, hangt

aan het ageerde in een zeerlugtigSpinzcl, waar

door heen men kan zien, hoe verwonderlyk

zy zig, op 't minfte aanraaken, gelyk een Tol

fchynt rond te draaijen. Dit zal miiïchien

tot haarebefchutting, voor den aanval van der»

gelyke Infekten , ftrekken. Het duurt om-

trent een Maand eer de Kapellen uitkomen,

die men derhalve doorgaans eerft in de Herfil

ontmoet.

Ongemeen groot is het verfchil der Sexen verfcfot

van deeze Soort , niet alleen in Kleur, maar der Sexen*

ook in Grootte. Daar, naamelyk, het Wyfje

geheel geelagtig wit is, vertoont zig het Man*
netje donkerbruin: doch beiden hebben zydie

gegolfde Streepen overdwars, welken 'er Ge-
offroy den naam van le Zigzag aan hebben

doen geeven. Die Autheur fielt de langte op

een Duim; maar het Wyfje is doorgaans groo-

ter, het Mannetje kleiner, en ik vind dac die

verfchil wel zo veel bedraagt , dat men de

langte en breedte als drie tot vier en dus den

Lighaamelyken Inhoud van het Wyfje, buiten

en behalve de dikte van haar Lyf 7 op meer dan

eens zo veel kan rekenen , als die van 't Man-
netje* Wilkes noemt haar, mooglyk deswe-

I, Deel. XI. Stuk, gens
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V. gens )tbe Gipfey-Motb. Reaumur verwondert

Afdeel, zig en vraagt , tot welken dienfl: die zo groote
XLIII
Hoofd- Wieken aan deeze Wyfjes zyn gegeven, daar

stuk. zy van dezelve naawwlyks gebruik maaken

:

Grootkop* -ij . 1

want men zietze by dag nooit, en bynagtzeer

zeldzaam vliegen. Het kan zyn, om zig in het

vallen niet te befchadigen.

Tot veele keurige aanmerkingen, omtrent

de Paaring en Eijerlegging , hebben deeze Ka-

pellen gelegenheid bezorgd aan dien Heer:

weshalve wy ook de Afbeeldingen daarvan op

Pl. LXXX VI, doch grootelyks verbeterd,

van hem ontleend hebben. Hetallervreemdfte

is , dat deeze Soort van Kapellen aanleiding

gegeven hcefc om de Wereld te verbaazen

door een Monfter , dat men Hermaphrodiet

noemt , welks Egtheid fommigen beweeren.

Men kan het Vertoog, dat de Heer Schaeffer

dien aangaande in 'c licht gebragt heeft, na-

zien , om daar van , was \ mooglyk , over-

tuigd te worden»

Zogt . Gemelde Paftoor, naamelyk
, ontving, nu

"twc^ eenige Jaaren geleeden , van den Heer Dok-
flagt-uih tor Voet, te Dordrecht, de Afbeelding van

een zodanige Kapel, en heeft die uitge-

geven onder den naam van de wonderbaare

Eulen - Zwitter , of Tweeflagt-Uil, De Doktor
hadt dezelve , onder veele anderen , in den

Jaare 1756 geteeld uit gedagte fchadelyke

Boomrupfen , welken , volgens het berigt van

den Paitopr , in ons Holland onder den naam

vao
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van Plarupfen (mooglyk wil hy zeggen Bladry-
Afj

^'
ei/

pen) bekend zouden zyn. De laatlte heeft eg- xLIII.
*

ter setwyfeld, of het wel een weezentlyke Hoofd-
STUK»

Hermaphrodiet ware, en van den Dokter, op Groot(0^
zyne Vraag aangaande de tekenen van de in-

wendige deelen der Voortteeling, geen voldoe-

nend Antwoord bekomen. „ De Heer Voet^

„ fchryft hy , hadt zulks niet door een Ver-

„ grootglas onderzogt, en verbeeldde zig,dat

„ door defterke indrooging, thans, de Teel-

3 , deelen onzigtbaar waren geworden: doch

„ uit de dunte van het Lyf aan de eene zydei

„ en de dikte van hetzelve aan de andere zy-

„ de, oordeelden allen die de Kapel zagen,

„ dat de eene helft Mannelyk , de andere

Vrouwelyk ware". Zelf merkt Schae f-

f e r aan , dat de Wiek van die zyde , welke

men voor de Mannelyke aanziet
, gantfeh de

Tekening niet heeft van de Wieken der Man-

netjes , en 3 om de waarheid te zeggen , ik

twyfel niet, of het zal een Wyfje zyn, dat,

door eenig toeval , aan de eene zyde meer

is uitgedroogd, dan aan de andere. Ook ver

fchillen de Sprieten , zelfs in de Afbeelding,

niet genoegzaam, om de byzondere Sexen aan

te duiden (*)

(28) Nagt-

(*) Zie SCHAEPFErS ^Abhandlungen Von InfeBen ,
Zwcjtct

Band* Het laatfte Vertoog* Daar hy zeer omftandig van

deeze Rupfen en derzelvei Kapellen fpreek£«-

h Deel* XI, Stuk,
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v ^
(a8) Nagt- Napel met gepluimde Sprieten

5

Afdeel, die geen Zuiger vertoont 9 en de Wieken af'

Hoofd- kopende witagtig, het end van *t Agterlyf

xxvui ^^öCLar^ heeft.

Chryjorhoe**

Bafterd Frisch is zeer omftandig in de befchry-

Kapêi* ving van deeze Soort ; wier Masker hy de

bonte Winter - Rups tytelt, om dat dezelve in

Hokjes van Bladen gemaakt , die men ,
op

fommige plaatfen van ons Land
,
Poppen noemt,

levendig overwintert. Roiisül geeft 'er den

naam van gezellige , roodhaairigc , fchadelyke

Boom-Rups aaneen merkt op, dat zy niét ai-

leen de Boomen in de Tuinen , maar ook de

Bofïchen
,
by wylen, kaal vreet; des Linn^us

'er de woonplaats op de Ooftboomen, Eiken

en Elzen, aan toefchryft. Merian heeft ze

op de Haagdoorn afgebeeld 9 welke zelden

vry is van deeze Infektën. De Rups is der-

halven zeer Gemeen, doch niet de geene,

daar Reaumur den naam aan geeft van la

Commune.

Het is een kleine Rups , die dikwijs niet

meer dan een Duim lang gevonden wordt;

zwartagtig van grondkleur > met rood- of geel-

agtig

f28) PhaUrté Bembyx elïnguis, Alis deflexis albidis, Ab«

dorninis apice barbato, luteo. Raj. Inf. 15Ö. n. I: 15. Re-

AUM. Inf. 1. T. 22. MER* Eur. fc p* 8. T. 20. RoES. Inf U
No&. Phal. II. T. 22. Frisch Inf. III* p. 3. Pl. II. T. U
WiLK^Pap. 28* T. 3. b. 3« Edw. 122, T. 122,
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agtig Haair, en op de Rug twee roode Stree- Vt.

pen, die wederzyds een ry hebben van witte XUII.

Knobbeltjes of Haairborfteltjes : zo dat zy ziê H
s^D*

niet onaartig vertoont. Verfcheide derzei- '

^
ven maaken te zamen haare Tonnetjes of saty».

Spinzels tuflchen eenigé Bladen en daar ko«

men dan de Kapellen uit. Dit zyn een an-

dere foort van Rupfen - Nellen , welke men,

in de Nazomer, dikwils met ledige Tonnetjes

en Poppen gevuld vindt.

De Schepper, in de Natuur overal een foort

van Evenwigt onderhoudende, heeft een mid-

del gebruikt, dat zeer kragtdaadig is, om de te

groote vermenigvuldiging van dceze fchadely-

ke Rupfen voor te komen. Terwyl het Wyfje

Eijeren legt, en die met het geelagtig bruin

Haair van het Agterlyf bedekt, zyn 'er kleine

Wespjesin menigte gereed, naauwlyks halfzo

groot ais een Vloo, die deeze Eytjes met haar

Eytjes bezetten , waar door de meeften te niet

gaan. Tot eene verwonderlyke befchouwing

en aanbidding der Goddelyke Voorzienigheid,

kan zulks een opmerkzaam Liefhebber aan-

leiding geeven : terwyl hy tevens het Wyfje

,

tioor de menigte van Eijeren uitgeput , als in

de Kraam ziet fterven. Behalve de meer ge-
baarde Sprieten, en eenige zwarte Vlakjes op
de Vleugelen , is tuflchen de Mannetjes en Wyf•

jes geen verfchil te ontdekken : des fommigen
vraagen, waar toe aan de Mannetjes dat geele

I. Deel, XI, Stuk, Haair
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V. Haair van agteren dient: doch zulke Vraageri

XLUl
L

' zyn in de Natuurbefchouwing niet geoorlofdè

Hoofd- Wi lkes geeft*er, wegens hetzelve, den naam
STÜK

- van Yellow-Tail Moth of Geelflaart-Uii aan:

maar wy noemenze gemeenlyk de Bafterd Sa-

tyn-Kapel.

xxix* (49) Nagt- Kapel mét gepluimde Sprieten*

Dcsatyn- die geen Zuiger vertoont , de Wieken afloo-

Kapei
* pende en wit , de Pooten zwart en witgeringd

heeft.

Blankaart noemt deeze Kapel de Zil-

verglanzige , en Goedaart geeft 'er den naam

aan, van dat zy zo ver zigtbaar zyn : weshalve

Geoffroy haar Vapparent getyceld heeft;

Wy noemenze de Satyn-Kapel ; gelyk menze

in Engeland the White Satin-Moth noemt. Men
vindeze veel op de Wilgen , maar menigvuldi-

ger op de witte Popelier- of Abeeleboomen ^

zegt Reaumür. Zy leggen haareEytjes, die

rond en groen zyn 5 in Juny, en daar komen

in July, of op 't laatft in Auguftus, de jonge

Rupsjes uit , die volgens R o e s e l en anderen

overwinteren; en hy telt deeze, zo wel als de

groo*%

(29) PbaUna Bombyx elinguis, Alis deflexis albis, pedibus

nigris albo annulatis* Faun, Suec. 822» ALB* Inf T. 84* f. a-

d. It. Scan. 167 , 307. FRiSCH, Inf I. T. 4» GoED, Inf I. To
3. Reaum. Inf 1. T. 34. f- 4 Ö. List. f* 87* De Geer.
Inf L T* !S« f. 13 14» BEANK Inf T. 8. A D, ROES,

Inf L Noft. Thah \U T4 9, MER, Eur, l> T. 30* WlLK«Pap«
si» T. 3* a %
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groote Beer , onder de genen die men , des y#

Winters, fomtyds, op de Sneeuw vindt : het^DEi:u

welk fommigen heefc doen denken , dat zy uit
j j00FD l

de Lugt gevallen waren (*). De Geer zegt, stuk.

dat zy niet dan in 't Voorjaar uitkomen (|).

JHy hadc , in den jaare 1746, een geheele Laan,

zwarte Popelieren, daar door zodanig afgevree-

ten gezien , als of het in 't midden van den Win*"

ter ware geweeft. Gelukkig is 't, dat zy onze

Vrugtboomen niet aantaften.

De Rups, die ook ruig is, verfchilt daar in De

aanmerkelyk van die der voorgaande Soort , dat

zy op 't midden van de Rug als witte Schil-

den en bruin-roode Knopjes ter wcderzyden

heeft. Ook zyn de Kwaüjes van haare Haair-

tjes niet uitgefpreid, maarloopen fpits, en zyn

naar de zyden geftrekt
5
roodagtig geel of vaal

van Kleur, en het Lyf uit den graauwen. De
Geer merkt aan , dat de Vlakken op de Rug
Zwavelgeel zyn, en even 't zelfde hadden ook

anderen waargenomen.

Boven en behalven het Steeken der Boor*

Wespen „ die de Eytjes met Maden bezetten,

en de vernieling door Rupfen-Jaagers
, worden

deeze Rupfen, klein zynde, ook dikwils aan»

getaft van de Boom-Wantfen, niet alleen, maar

men

£0 *• Thcill. Kagtr. p. £63.

(f) Daar kan zulk een verfchil zyn , tusfchen het uitko-

men van de Eitjes, die op een zelfden tyd gelegd zyn;
gelyk dit in dc Beer Rups hebben ondervonden* Sommi-
gen kwamen in dc Herfft, anderen in't Yoorjaar uirt

I, Peel> XI. Stuk» O O
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V. men vindt 'er fomtyds dunne Draay-Wormera
Afdeel*

in
7
van verfcheide Duimen lang; hoedanigen

Hoofd- *n andere Rupfen der Wilgen voorkomen,
stuk. zo Roes el getuigt.

(30) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

die geen Zuiger vertoont ^ hebbende de Wie-

ken Afcbgraaurjo en rond met een donkeren

Band ; bet Agterlyf ruig.

Dergelyke Rupfen , als Reaümur op

den Appelboom en Eik voorgekomen waren ,

vondt de Geer, in Sweeden, op de Wilgen,

en het heugde hem, dat hy 'er, in Holland,

veel op de Haagdoorn hadt ontmoet. Haare

grondkleur is zwart, volgens Reaumur. bruin.

Aan de famenvoeging der Ringen, overdwars,

hebben zy geelagtig witte Bandjes , en langs

de zyden is, op ieder Ring, een fyn geel

Streepje, waaronder een witte Vlak. Voorts

hebben zy
,
op eiken Ring , vier donker geele

Knopjes , waar uit veele roffe Haairtjes fprui-

ten; zynde bovendien de Huid overal ruig.

Een grooce Vlak, die donker geel is, vertoont

zig op den voorften Ring. Men kanze dus

van de voorgaanden , die roode Knopjes heb*

ben, gemakkelyk onderfcheiden.

Haare Kapellen verfchillen niet alleen door

de

(30,) phalana Bombyx elinguïs > Alis deflexis cinereis rotun~

datis, Fafcia obfeuriore, Ano barbato. &F.AUM* Injl T. 44*

f. 10. DE GEER. luf I. T. XI. f. 2Q« 2ï.

XXX.
Cratagu
van de
Haag-
doorn.
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de figuur der Wieken , die aan de enden rond V.

zyn, maar ook door de Kleur, welke niet vol-
xi?iii.

L<

komen eveneens is, in de Mannetjes en Wyf~ Hoofd-

jes. Beiden hebben zy, overdwars, eenbree-
STUK '

den bruinen Band, doch dezelve fteekt meer

af op de grondkleur van het Mannetje , dat

witter is, en ook de buitenzyde der voortte

Wieken een weinig hol heeft ; daar dezelve in

het Wyfje rondagtig is , gelyk gewoonlyk.

Ook fteekt het agterfte van het Lyf wat verder

dan de Wieken uit. Zy komen in de manier

van Paaring en in de ruigte van het Borftftuk

met de voorgaande overeen.

CsO Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, «XL
die byna geen Zuiger vertoont {mijjchieii) ; Gefbee^

met de Wieken afloopende geel, de bovenjlen
tfi'

hoog geel en zimrt geftreept, de onderjlen

met een zwarten Band.

In Duitfchlandis deeze waargenomen
% die de

gedaante heeft van de St. Jakobs-Kapeüen. Het
Agterlyf is geel met vyf ryën van Stippen: de
Sprieten zyn uitermaate dun»

(32) Nagt -Kapel met gepluimde Sprieten, xxxu.

die ?

PTli'

^dcr Pope»

f31) Ph*Un* B*Mbyx~ï\ib - elinguis ? Alis deflexis luteïs,
fnperioribus flavis nigro-ftriatis ; inferioribus Fafcia nm£
Syft.Kat.X. * *

(32) Pb*Una Kombyx elinguis, fufca antice pallida; Alis
jmmaculatis fufcefcentibus

; Strigd fefquialteri albidd repanda.
Roes. In/l U Noft, phal. 2 . T. 60. WlLKt papf »3f T, 3,
Q 13*

I. XI* STUKt O O 2

\
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V.
ƒ FDEF.L.

xliii.
Hoofd-
stuk.

die' geen Zuiger vertoont, en bruin is
9 van

vooren bleek , met de Wieken ongevlakë

bruinagtig en daar over anderhalve witagti-

ge bogtige Streek.
v

De Rups van het Uiltje, dat hier bedoeld

wordt, onthoudt zig, volgens Roesel, opde

Appelboomen, alwaar men die, zegt hy 5 in 't

]aat(t van Mey of ook in Juny kan aantreffen,

By noemtze de Vikhaairige graauwe Rups,

met bruine Vlakken en Oranjegeele Stippen,

zeggende dat zy wegens de Haairagtigheid op

zydc zig meer platagtig breed dan rond ver-

toont. Zy maakt haar Tonnetje van brokjes

van de Schors: de Pop is kort en dik, bruin-

rood. In Engeland heeft men haar ook op de

Popelieren, ja zelfs op de Hazelaaren ontmoet,

gelyk de volgende. Om dat de Kapel in de

laattte Maand van 't Jaar uitkwam , noemt

Wilkes haar the Dxember-Motb.

xxxin*
Coryli.

der Haze-
laarcn.

(33) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

die geen Zuiger vertoont'
9 en de Wieken van

vooren graau%v gewolkt , van agteren

blaauwagtig groen beeft; bet Borjtjittk bont*

de Spieten geel.

De Rups van deeze Kapel wasdeeerfieSooit

van

(33) PhdUua Bombyx elinguts , Alls amice grifeo nebulo-

üs> poftice coerulelcenti-glaucis ; Thorace varicgato, An-
tennis flavis. At-B* Xnf. T. 90. ROES. Inf. L Phal.II. T. 5$,

WlLK. Pap* 31, T. 3. c. 5.
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van Rupfen, welke Roesel op de Hazelaaren ym

vondt , en die hy noemt de kleine geelagcigAFDÊEL.

Vleeichkleurige Borftel-Rups, met twec Haair-^^,,

Hoornen, die rood zyn, kort ageer den Kop. stuk.

Op den vierden en vyfden Ring, alsook op

den laatften , is een klein , rood , Haairbortteltje.

Voorts is het geheele Lyf met fyne Haairtjes

bezet, die bleek geel zyn zo wel als de Poo-

ten. Op den Kop, die zeer dik en breed is*

heefc de Rups een zwarte Plek en langs de Rug
een zwarte Streep, De bovenfie Wieken van

de Kapel, hebben, in 't midden, een zwarte

Oogswyze Stip. Wilkes noemt haar the Nut*

irée-tufjock•Moth.

(34) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xxxiv.

tt7 Curtulét.

die geen Zuiger vertoont , en de Wieken af- Koagnje.

hopende blacmwagtig met een witte Streek

beeft) aan de tippen een bleekroode Vlak*

Die , welke Roesel genoemd hadt de kleine

Wilgen-Rups niet de Vleeichkleurige Rugge*

ftreep en twee roede bultjes op de Rug, en

die welke hy naderhand de kleine bruin en

graauw geftreepte Effchen*Rups noemde, met

de geele zyden, zyn beiden tot deeze Soort

betrokken door Linn^us, die twyffek of

ze

(34) PbaUna Bsmbyx elinguis, Alis defiexis glaucis ftriga

alba ,
apicibus macula teftacea, FfUSCH. Inf< V. T+ 6. Roes, .

jnf.m.r. 43. iv. t. ii. f. i.6.

h DEEL. XI, 5TÜK» O O 3
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V. zy van de zelfde dan verfchiilende Sexe zyn.

^XLlfl" De gedaante der Kapel geeft reden voor den

Hoofd- bynaam*
STUK.

PLUIMSPRIETEN.
Ongetongde met de Wieken neergedrukt

,

de Rug gekamd*

xxxv. (35) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

Befchaam. clïe geen ^mger vertoont
,

en de Rug ge*

de* kamd , de Wieken Afcbgraauwagtig , met

drie bruingraauwe Banden heeft»

Men kan , met reden 5 aan deeze Kapellen

den naam van Befchaamde geeven, om datzy

haaren Kop, tuflchen de Voorpootèn, dikwils

geheel verbergen. Anders noemen de Lief-

hebbers het Masker gemeenlyk Merians
Borftelrupsje

,
volgens den Heer PAdmiraal,

die de Verandering van hetzelve, in zyne Agt-

tiende Plaat , vertoont op een takje van den

Pruimboom , welks Bladen Juffrouw Merx*
an aangemerkt hadt haar liefde Voedzel te

zyn. Zyeeten, egter, ookgaarn, Abrikooze

en Linde Bladeren: ja zelfs die vanHazclaaren

en

C35) Phalans Btmhyx eünguis criöata, Alis cinerafcentibus

ïaleiis tribus fufco-grifeis. Faun. $uec. 828. Ed. II. inS*
Alb. tnf t. 26. Goed. Inf. III. T. 5. Reaum. Inf. I. T. 33.
f. 4-12. LIST. Goed. T. Cl. DE GEER. Juf I. T. 16. f. 11. 12-

Raj. inf. 185. N. 7* Roes. Inf. I. Noeh Plial. 2. T. 38.
jWER. Eur, I, T. 47. WiLK. Pap, 30. 3. c. 2.
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en Eiken. Reaümür hadt de zynen gevon- ^
den op de Karftenge-boomcn in Vrankryk :

Ajfdeeu

Doktor S c o p o l 1 , in Karniolie ook op de Beu* hoofd-

ken, en de Geer zegt, dat men de Rupfen, stuk.

in Sweeden, in de Herfft , op de Peereboo-

men ontmoet.

De Maskers der Kapellen , die men Borftel-
J^jjj

Rupfen noemt , zyn aanmerkclyk wegens ze-

kere Haair-Borfteltjes\j die zy op % Lyf heb-

ben f : doch deeze munt onder dezelven in ^ z \c

fierlykheid uit , als zynde een weinig uit den bladx * 2<5>

groenen Zwavelgeel , met een Penfeekje van

rood Haair op de Staart» Somtyds hebben de

Borfteltjes der vier Ringen ook een Roofe-

kieur aan 't end, Zig omkrommende, gelyk

de Rups op t aanraaken doet, vertoont zyzig

nog fraaijer; doordien de voegen der Ringen

Fluweelzwart zyn. In fommigen is de grond*

kleur van het Lyf hoog Spaanfch groen, en

eenigen hebben den Buik zwart. Behalven de

Barfteltjes , die zeer regulier van gedaante zyn^

is nog de geheele Rups ruighaairig. Zy veran-

dert in een fieriyke, rood, geel en bruin ge-

kleurde Pop, daar de Heer de Geer, door

die in een Laadje op den Schoorfteenmantel

te zetten , ook in December de Kapellen uit

kreeg: zo dat zulks aan de voorgemelde f al-
j Bïa^

leen niet eigen is : ten ware dezelve de eigen-

fchap mogt hebben, van altoos, natuurlyk,

dus , in 't midden van den Winter uit te ko-

men.
I. DEEL, XL Stuk. O O 4
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.

v
- De Kapellen van deeze Rupfen zyn met fier-

Afdeel. . . T7 , . r ,

XLII1. ]yk > van Kleur Alchgraauw en zwart geban-
Hoofd- deerd met golven : het Mannetje veel donke-

rer dan hetWyfje* In beiden is die byzonder-

heid, dat zy het Borftftuk van boven als toet

een Haanekam hebben. Voorts houden zy

de voorde Pooten verder dan de Sprieten uit-

geftrekt , met den Kop tuffchen deDyëndee-

zer Pooten : 't welk maakt dat menze , in 'c

Franfch , la Patte etendue tytelt. 2y heeft 5 zo

Reaumur reeds aanmerkte, een klein Zui-

genje of Tromp.

Faurtfaa' ^S<5^ Nagt* Kapel met gepluimde Sprieten,

Gewoone. die geen Zuiger vertoont * hebbende de Rag
gekamd y de Wieken Afcbgraauw ; de boven-

ften van vooren met een zwarten Ba?id, in

% midden met een witte driehoekige Vlak.

Deeze noemen wy de GewooneBorflelrups,

om dat zy gemcener dan de voorgaande is.

Men vindtze in Fig. 6,op onze Pl> LXXXIV.
afgebeeld* Goedaart hadt haar, wegens den

Hoorn, die zy op den Kop fchynt te hebben,

de Slakhoornige getyteld. Zy leeft , zegt hy,

in de Duinen, alwaar zy genoegzaam Voedzel

vindt.

(26) PbaUndBembyx elinguïs criftata, cinerea, Aüs fupe-

ïioribus antice Fafcia aria ?
medio Macula alba trigona

¥a*n. S*H. 829. Ed. II. I I O. MER. E*r. T. 8. MOüFF. luf.

3f>9. ALB. Inf.T. &6j GoED. Inf. I. T. 36. DE GEER. Inf. \ 9

T. 15. f- 15. LIST- Goed. f. Co. ROES. Inf. I. No£. Pha), iê

T. 37. Raj. /»/. jf 8. WlLK. Pap, 30. T. 3- c. U
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vindt. Ray zegt, dat zy de Bloemen eet van V,
, , . . Afdeel.

de gewoone Veldklaver. Men vindtze, zegtxuiL

Mertan, in de Maand April op het Kruid der HoOFD ~

STUE.
Paardebloemen. In Mey en Juny komen zy,

volgens Roe se l overvloedig voor op de

ruige witte Wilgen. Hy zegt , dat de Rup-

fen overwinteren: de Geer bevondt dac

zodanig eene , die hem gebragt en op den

Grond gevonden was, reelerley Bladen at.

Behalven het verfchil van Kleur 3 alzo deezé

Rups zwartagtig graauw is, kan menzeookge-

makkelyk van de naad voorgaande onder-

fcheideö, door de twee gemelde Hoornagtige

Kwartjes by den Kop. Ook heeft zy vyf en

de andere maar vier Borftekjes op de Rug :

doch het getal der Pooten is, zo wel als in de

voorgaande , zeftien , gelyk het volle getal is

ia de Rupfen. De Pop is zeer Haairig, en

glanzig donkerbruin van Kleur.

(3?) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten jxxxyn.

die geen Zuiger vertoont , hebbende de Wie-^^
ken platagtig , de bovenften met een wit

Maantje aan den Agterhoek : bet Wyfje

ongevleugeld.

De

(37) PbaUna Bombjx elinguis , Alis plamufcuiis ,
fupcriori-

bns Lunula alba anguli poftici; Foemina aptera. Faun.Suec.

827. Hd, II. ïi 20. ALB Inf T. 89. Goed. Inf Ü, T. 29 30.

REAUM. Inf % f. 1% f'. 12-17. LlST, Goed, f. 78. DE GEEH.

Inf I. T. 17. f. 13. 14. SWAJtfM. Bibl. T. 33. f, 3, 6. Quarr.

T. io.Roes./«/T I. No£, Phal. II. T. 39. III. T. 13, Raj. Inf*

173. n. 24. Wilic Pap, 30. t. 3. c. 3. MER. Enr. T. 84.

I. Deel, XI. Stuk. Oo 5
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V. De verwonderlykften, byna, onder de Ka-

XLIII. 'pellen, zou men deeze Soort kunnen noemen*

Hoofd- die derhalve den naam van Antieke gekreegen en

^tt%. behouden heefc. DaarhetMannetJb,naamelyk,

met braave Wieken voorzien is,heeft hetWyfje

veel meer de gedaante van een Piflebed , Slak*

je of ander ongevleugeld Jnfekt, dan van een

Kapel. Swammerdam hadt zig, door deeze

Diertjes gepaard te vinden, in Vrankryk reeds

daar van verzekerd, en naderhand ook derge-

lyken in Holland ontdekt. Goed aart heefc

zig over de Geftalte van het Wyfje verwon-

derd; zo wel als Roesel , eer dat hy tot de

kennis der Verandering van deeze Infekten

kwam. Reaumur , ondertuflehen , hadt dit

Stuk reeds opgehelderd > door uitvoerige Af-

beeldingen, zo van het Mannetje als inzonder-

heid van het Wyfje

Ku?u » Men vindt de Rupfen , die zeer gemeen

„ zyn> °P veelcrley Soort vanBoomen
5 zegt

39 de Geer. Zy eeten even graag de Bladen

# der Pruimen , Feeren , Haagdoorn > Wil»

5 >
gen, Elzen en Eiken; doch ik hebze meelt

5 ,
gevonden op de Wilgen. Zy die de Wyfjes

3, moeten worden zyn eens zo groot, dan die

5,
welke de Mannetjes uitleveren, en degroot-

ften ruim een Duim lang. Zy hebben zes-

5,
tien Pooten en zyn zeer Haairig, dof zware

^ van Kleur , met eenige geele Streepjes en

„ verfcheide roede Knobbeltjes , waar uit

Kwaftjes van lange Haairen voortkomen, die

zwart
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„ zwart en geelagtig zyn. Het Lyf van onde- y
„ ren is groenagtig zwart , de Hoornagtige Afdeel.

„ Pooten zyn zware, de Vliezige bruin. ^aar
ji^ofd-

„ Borlteltjes , die zy vier op de Rug heeft, stuk.

9y zyn zo zonderling niet, als de zeven Haair-
tAnt1€l̂ '

„ Penfeelen of Aigretten, welke haarbydean-

55 dere Borflel - Rupfen zeer doen uitmunten

,

„ en wier wonderlyke famenftelling Reaumur

„ reeds zeer fraay vertoond heeft. Dus heefc

deeze Rups viergeele Borlteltjes, vyf zwar-

„ te Pluimpjes , en twee die geelagtig zyn.

„ Ieder Pluimpje ofAgret is op een half Kloot-

„ rond Knobbeltje geplaatft.

„ üeeze Rupfen zyn vlug en loopen fnel

:

„ als men haar aanraakt laaten zy zig van den

„ Boom vallen , en buigen het Lyf Hoepels-

wyze krom. Ik heb 'er ééne gehad met elf

„ Pluimpjes en vier Borfteltjes. In 't laatft

„ van July maakten zy haar Spinzel tegen het

3, Suikerglas aan : hetwaszeerdunenfyn,zodat

„ men de Rups daar door heen kon zien, die het-

„ zelve eindelyk verdikte met de Pluimpjes ea

3, het Haair van haar Lighaam : gelyk bleek,

3, dewyl menze daar uit neemende geheel

„ van Haair ontbloot bevondt". Het Manne*

tje is een fraay en vlug Kapelletje : het Wyfje,

in tegendeel, lomp en log, geheel gevuld mee

Eijeren, daar hetzelve zig van ondaft hebben*

de ft erft. De Eitjes hebben de figuur byna van

Beffen van den Taxisboom , wanneer menze
door 't Mikroskoop befchouwt.

I. Deel. XI. Stuk. LlN*
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V. Linnjeus verbeeldt zig, dat die Kapel en

^Xijl^ Borltel Rups , welke door Roes el op Tab.

Hoofd- XL* is afgebeeld, ook tot deeze Soort be-
stuk.

[]00re 9 en die is , inderdaad , niet onwaar*

fchynlyk, hoewel de Rups in Geftalte merke-

lyk verfchilt. Wilkes noemt de voorgaande

Soort de zwarte, die daar voorgaat de geele

en deeze de roode gevlakte Tujfock-Motb.

xxxyin.
(3g) NagfKapel niet gepluimde Sprieten,

phaia. die geen Zuiger vertoont , en gskamd is> heb-
Blaauw*
kop, bende de Wieken afloopemk, graairjj 9 met

een vcitagtige dnbbeld tweelingfe Vlok,

Go eda art heeft den naam van Blaauw-

kop gegeven aan de Rups van deeze Kapel, die

hy bevondt zeer gretig te zyn in het ceten der

Kerfenbladen. Meri a n vöndtze op allerley

foort van Vrugtboomen , doch op de Kerfen

allermcefh R eaumur kwam dezelve op de

Kerfen en Abrikoozen, doch ook op de Haag-

doorn voor. Wy vindenze op allerley Soort

van Ooft- , doch inzonderheid op de Appelboo*

men, waar van zy de Bloemen grootelyks be-

fchadigt.

Het is een caamelyk groote en lyvige Rups,

van

(38) PbaUna Bombyx eUflgriïs criftata , Alis deftexis gfifeis,

jMacula alhida duplicato didyma. Faun. Suec. 836. Ed. II»

1117. Alb. Inf T. 13. f. 17. Goed, /«/.I. T. 61. Frisch.

Inf jo T. 3- f. 4- LIST. Gaed. f. 47. REAUM. InJ. L T. 18.

f. 6 9, Raj. Inf 163, n, 17. Roes. Inf h No&v Vlal. 2.

£, ló. ME», lur.T. 9. Wilk, Pap. 6. T, I, a. 12.
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van Kleur bleek blaauwagtig niet geele ftrce- y#

pen en zwart geftippeld,zig kaal vertoonende,^^^
doch een weinig Haairig. Zy heeft , naamelykHooFD*

eenige zwarte Korreltjes over 'c Lyf verfpreid, stuk.

die ieder een kort Haairtje, dat vry dik isjuit-^
4***^*

geeven. Tegen den tyd der Verandering wordt

zy Paarlkleur. In de Zomer fpinc deeze Rups

haar Tonnetje, dat wit en ftyf is, naar Papier

gelykende, doch, dewyl zy daar veele brokjes

Schors of Hout in vermengt, van buiten rood-

agtig wordt. Ongemeen lang blyft deeze Rups

onveranderd in haar Tonnetje. De Pop is

bruinrood , en de Kapel komt in September

uit, die van Geoffroy, wegens de vier ronde

witte Vlakjes, welke in elkander loopen, op de

Wieken , de dubbelde Oméga genoemd wordt. Zy

legt Eijertjes> die den Winter overblyven,en

heeft het Borftftuk zeer ruig; zodat zyzig ee-

nigermaate gekamd of liever gekuifd vertoont.

(39) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, xxxix*

die naaiFJolyks een Zuiger vertoont > hebbende Kameel tje,

de Wieken afioopende, aan de Rug getand ,

en aan de tippen met een graaiiaJoagtig èeni*

germaate Oogsivyf Plakje.

Aan

(39) TbaUnA Bomkyx fub-elinguis , Alis dcflexis dorfoden-

eatis ,
apicibusque Macuia grifea fuboccllari. Faun. Suec. £d«

XI. Ui6. Goed. Inf III. T. £. REAUM, Inf 1L T. m> f.9 i60

List. Geed. f. 21. de Geer. Inf t T. 6. f. 1-10, mtr. Eur+

t. 147. RoES. Inf I. No&. Phal. II. t. 20 ALB. Inf, f, 14,

f, 29. WlLk. Pap. 12. T. I. u Inf III, T. %

L Deel. XI» Stuk,
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V. Aan de meefte Autheuren is ook de Rups van
"F*D £^E 1^ *

XLIIL dit &aPelIetJ
e > die men, wegens de zeldzaame

Hoofd- Geftalte, welke zy dikwils aanneemt, hetKa-

K^fiije.
meelt

i
e of D^akje noemt , bekend geweeft.

Men zouze, egter, volgens Roes el, ruim

zo eigen de Gezadelde kunnen noemen, om
dat de twee bulten , die zy agter op de Rug
heeft, haar eenigermaate als met een Ry-Zadel
vertoonen. Haar Woonplaats is op de Wil-

gen. Zie hier hoe de Heer de Geer haare

poftuuren befchryve.

„ Zeldzaam houdt zy zig regt uit geftrekt.

„ Gewoonlyk ruft zy flegts op twee of drie

„ paaren der middelpooten , heffende het ag-

„ terfte om hoog, zo wel als den Kop en 't

„ voorde. Haar Lighaam maakt alsdan een

„ Ziczac, die van tyd tot tyd in figuur veran-

„ dert; zynde fomwylen het agterfte hoogft;

„ fomwylen het midden, en dikwils de Kop
„ alleen opgeligt. Doorgaans, egter, is het

„ agterfte opgeheven; zo dat de Agterpooten

„ in de Lugt zyn. Om kort te gaan, deeze
„ Rups geeft veelerley poftuuren aan haarLig.

„ haam; zy maakt 'er bogten, hoeken en Zie-

„ zakken mede: weshalve Reaumur ook
„ deezen laatften naam aan de Rups gegeven
„ heeft."

De Kapellen komen, in de Zomer, fchielyk
uit de Poppen, die in een Spinzel zitten, tus-
fchen eenige blaadjes van de Wilg. Zy vliegen
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by nacht zeer fterk en zyn zodanig van Kleur, V.

dat Ge of fr o y haar den naam geeft van ^0^XLJIL
L

wiiié , dat is , Geaderd Hout. In Engeland Hoofd.

noemt men deeze the Ofier orPebble> en de voor-
STÜK*

gaande the black Thorn-Moth.

(40) Nagt -Kapel met gepluimde Sprieten,

die geen Zuiger vertoont, hebbende de Wieken Hout-

afloopende gewolkt 5 bet Borftjluk met een

zwarten Band van agteren.

Rups.

Onder de Houtwormen* is , van ouds, het * tendh

Masker van deeze Uil geteld geweeft , dat in- m5*

derdaad behoort tot de Rupfen ; alzo het niet

meer heeft dan zeüien Pooten en een wee-

zentlyke Kapel uitlevert. Men noemde het

Cojfus; ten minfte zyn 'er weinig, die twyfe-

len (* ) , of P L 1 n 1 u s heeft daarmede de Hout-

Rups

f40) Pbaland Bombyx elinguis Alis deftexis nebulofis, Tho*

race Fafcia poftica atra. Faun. Snee. 812. Ed. II. 11 14. Ajlb»

Jnf. T. 35. f. 56. MoüFF. Jnf. 196. f. I. FRISCH. 7. T. I.

Goed. mfi II. T, 33- Reaum. ïnf I. T. 17. f. 1-5. List.

Goed. f, 39* LYONET. lejf t.i.f. 17-11* PET. Ga\. T. gl 4 f.

9. Roes* jnf I. Phal. II. T. 18. RA], Inf. 150. n. 2. Wilk.
Pap. 15. t. 2. a. 1. MER. Eur. III. T. $6.

(*) Onder de hedendaagfehen üelt Doktor Scopoti het

onzeker, of Plinius met zynen Ceffhs deeze Houtrups, dan
den Kwatworm van 't Vliegend Hart , of den Rhinofter-

Worm , bedoele , die altemaal op of omtrent de Eiken zig
onthouden. Ik moet bekennen, dat de befchryvingen der
Ouden , zelfs die van Aldrovandus, inzonderheid wegens
de Iüeur> zeer duifter zyn: doch het komt my niet waar-
fchynlyk voor, dat men 'er den Palmiet-Worm doorverftaati

heeft, geiyk GeofïroY wil, Hifi. da ïnf Pmif. Tom.
II. p. 104.

h DEEL, XI* STUK,
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V. Rups bedoeld, wanneer hy fpreekt van de Wel-

Afdeel. ïuftiffheïd der Romeinen* die sroote Wormen
XLI T

I

Hoofd' der Mkeboomen tot Spyze gebruikten, welke

stuk. ten dien einde ook van hun met Meel gemeft

werden, 't Is waar, men noemt ze gemeenlyk

de Wilgen Hout-Rups; doch 't is niet minder waar,

dat zy ook het Hout van Eiken en Olmen , ja

allerley rottig of vermolmd Hout doorknaagt;

hoewel menzemeelt in de Wilgen vindt, Goed-

aart merkt aan, dat zy gevoed worden door

een vettig Vogt,niet ongelyk aan Terpenthyn,

't welk het Wilgen Hout in zig bevatten moeft;

alzo men zegt hy, uit deszelfs Zaagzel , door

kooken in Water , een Vernis haalt* In de

Maanden Juny en July, zegt hy , ziet menze

dikwils op de Wegen kruipen, om zig een

Schuilplaats op te fpooren : waar na men haar,

des Winters , fomwylen midden in het Hout
ontmoet. Lister vondc 'er eene in een verfch

gekapte Eiken -Ham, die men doorgezaagd

hadt; hebbende de Rups daar Gaten in geboord

ter wydte,dat men den Vinger, daar in, gemak*
kelyk kon omdraaijen.

Den Heer Reaümür, waren , in Houtzaag-

zei, zodanige Rupfen van zyn Landgoed toe-

gezonden, van over de drie en een half Duim
lang, die hy in groote Suikerglazen deedt, en
hun brokken oud Hout by zig gaf, van dikte

als de Pooten van Stoelen, Hier boorden zy
in, en ondergingen de Verandering, komende

na drie of vier Weeken de Kapellen uit. Hy
vondfe
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vondt deeze Rupfen, in haar jongheid, fchoon
Ay

^.

Kerfenrood; ouder wordende helder Kaftanje- xliii.
*

bruin of roodagtig: doeh de Kleur veranderde Hoofd-

nu en dan. Ook was die, aan de zyden var:
STUK *

het Lyf, en van onderen, maar bleek, en aan

den Kop zwartagtig bruin >

Deeze Rupfen hadden Roes el veel moeite

en hartzeer gegeven, dewyl hy een geruimen

tyd van hun Voedzel onkundig was ; doch ein-

delyk werden 'er hem een menigte aangewee-

zen, die in zekere rottende, Hinkende, flyme-

rige ftoffe,tuflchen de Schors en het Hout, aan

den Wortel van een ouden Eikeboom zig be-

vonden, en waar van ook eenigen in het Hout

zaten. Frisch merkt aan, dat zy altoos in

Aarde van rottend Wilgen-Hout Iteeken, kun-

nende fnel loopen , en zo dra mooglyk, naar

't fchynt,de open Lugt tragtende teontwyken.

Hy kreeg 'er den s8 Auguftus eene, die, ter-

wyl zy naar Huis gedragen werdc, onder de

kleine Zoodjes Aarde zig infpon en een Ton-

netje maakte, hangende aan de Gras Wortelen.

Wanneer menze wat hard aanraakt , zege hy,

fpuit zy uit den Eek een rood Vogcvervan zig;

buiten twyfel om haare Vyanden te verblinden,

of die door den ftank van haar Lyf te houden.

LinnjEUs merkt aan, dat de Kapellen, zo

wel van deeze, als van het Kameekje en de

Blaauwkop-Rups , de Sprieten met Plaatjes

Zaagswyze getand hebben. Ik zie niet, waar

hy deeze onder de Sphinxen heeft geplaatft;

I. Deel» XI, Stuk* Pp daar
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V. daar Geoffroy hem zeer onbillyk over be»

XL
D

Ill
EL,ns

Pt ' a'zo nierkt'hy aan, de Sprieten wei

Hoofd- gekamd heeft; dat immers volkomen met de
S

BoJt' befchryving en plaatzing ftrookt van onzen

Autheur. De Pop heeft puntjes of tandjes op

ieder Ring, zo wel als twee fcherpe punten op

den Kop, die haar dienen om het Tonnetje

door te booren 9 zo wel als de Tandjes, om 'er

ten deele uit te kunnen komen, voor dat nog

de Kapel uitgebroken is > als wanneer de Pop

een zonderlinge opfplyting ondergaan moet,

tot welke geen genoegzaame ruimte zou ge-

weeft zyn in het Tonnetje. Zo ziet men , dat

de Schepper geene , zelfs de allerkonftigfte

middelen verzuimd heeft, om het Vermogen

te toonen, 'c welk door zyn Alwysheid de Na-

tuur is ingelegd.

De Kleur van de Pop is zeer fraay Oranje aan

'tLyf; doch die van de Kapel niet dan bruin

Aschgraauw. Zy vertoont zig evenwei niet

onaartig gewolkt , door een menigte van zwar*

te Streepjes en Golfjes, die bruiner zyn dan

de Grondkleur , welke op fommige plaatfen,

inzonderheid op de agterfte of onderfte Wie-

ken, en op 't midden van de bovenfte of voor-

He, geheel witagtig is , aan de randen en op

het Borftftuk bleu-mourant. De Ringen van

het Lyf zyn geelagtig of bleek gebandeerd , en

het Borftftuk van agteren zwart: de Pootenop

dergelyke wyze geringd , als wy in 4c Satyn.
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Kapellen van den Wilgeboom ook hebben op- v#

gemerkt. Wegens haare ruigte zal het waar- Afdeel.

fchynlykzyn, dat Wilkes haar the Goat-Moth^^
tytelt. stuk»

PLUIMSPRIETEN.
Krultongde , met de Wieken uitgebreid;

(41) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,
F*^;4

en een gekmlden Zuiger > die de Wieken uit- Geven-

gehreid en wederzyds van de zelfde Kleur

heeft , de bovenjten geel? de onderjlen ge*

venfierd.

(42) Nagt -Kapel met gepluimde Sprieten, xlii.

en een gekmlden Zuiger , die de Wieken
Pe
$oo"**

uitgebreid y de bovenjlen met een korten ge* ^hjnen-

venfterden Band heeft.

Deeze beide, uit de Indien afkomftig, be-

vonden zig in 't Kabinet vaa de Koningin van

Sweeden.

Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten 9 xliii.
Odorata*

en Ruikend*

(41) PhaUna Bombyx Spirilinguis > Alis patulis concolo

ribus, fupeiioribus flavis j inferioribus feneftratif* Ak L. U«

Kat. X*

(42) PhaUna Bombyx Spirilinguis , Alis patulis ; fuperio*

xibus Fafcia feneftrata brevi. M. L. U. Sjft. Kat, X*

(43) Phalatnd B§mbyx Spirilinguis , Alis patemibus ere-

natis

h deel, XI, $tuk« Pp 2
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een gekralden Zuiger, die de Wieken uit-

gebreid, getand , wolkig van Kleur ; de bo*

verijlen met één 3 de onderften met anderhalf

Oogje heeft*

Deeze, die* volgens de Afbeelding , met

uitgefpreide Wieken vyf Duim breed is, wordt

van Sloane genoemd de zeer groote, ruiken-

de, geoogde Kapel, die de Wieken weder-

zyds uic den bruinen paarfch heeft, met ge-

golfde bruine Streepen bont gemaakt.

(44} Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten 9

en een gekrulden Zuiger , die geel is 9 met

de Wieken uitgebreid , wederzyds van de

zelfde Kleur 2 aan de tippen blaauwagtig en

met Violette vlakken; de boven(ien van bui-

ten met Wit eenigermaate gebandeerd.

Deeze, die Roesel afbeeldt en befchryft,

was uit Ooftindie afkomftig. Zy tart in fier-

lykheid de voornaamften , waar van mooglyk

de bynaam zal ontleend zyn , of anders van

haar Gewaad.

PLUIM^

natis nebiilofis ; fuperioribus OceHo unico 9 inferioribus fes*

cjuialtero. Sloan» Jam. T. 236. f. 13, 14.

(44) Phaltna Bombjx Spirilinguis hitea, Alis patulis con-

coloribus . apice maculisque Violaccis? fuperioiibus extus al-

bo fubfafciatis. Roes, jn/l IV. T. 6. U 3.

V.
Afdeel<
XLIII.
Hoofd-
stuk.

Mtlitaris.

Kampen-
de.



de N agt-Kahuen. 597

P L UI MSP RIETEN. v.
Afdeel;

Krultongde, met de Rug effen en de Wie-
gjjjj^

ken afloopende. stuk.

(45) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten, Xlv„

en een gekrulden Zuiger, die de Wieken af-^Z'ptt*
hopende heeft, de bovenften geel met bruin

geftippeld , de onderjien rood met zwarte

Vlakken.

De Rups van deeze fchoone Kapel, welke

G eof fr o Y VEcaille moachetêe noemt, ont-

houdt zig , volgens hem, op de Ranonkel.

Mkrian hadt die, indien 't de zelfde Soort is,

welke zy op de Zesde Plaat afbeeldt, gevon-

den op de Bloemen van een Veld-Ranonkel,

die niet fcherp is van fmaak, en haar met de-

zeiven de geheele Meyrnaand opgevoed. Dee-

ze Rupfen, zegt zy, zyn op de Rug Oranje,

en laager helder geel, voor 't overige zwart,

en eenigermaate Haairig, maakendezig, op 't

aanraaken, rond gelyk deBeer-Rups. InMey
maakten zy een Spinzel en veranderden in een

bruine Pop, waar uit, na veertien Dagen ver-

loops, de Kapel voortkomt, die na 'c paaren

wel haaft aan 't Eijerleggen gaat.

R o e s e l hadt de Rupfen van deeze Kapel

ge-

(45) pbaUna Bombyx Spirilinguis , Alis deflexis , fuperio-
ribus flavis fufco.pun&atis; inferioiibus rubris nigro macu-
latis. ROES* Inf. U No&f PhaU 2. T. 10.

I. Deel» xi, Stuk, P P 3
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y9
gevonden op de Kruisbeziën , die in Duitfch-

Afdeel, land veel in de Haagen groeijen 9 doch be-

ïLoofd'
vonc* c * dat ZY °°kdé Bladen van Aalbefleboo*

stuk. men aten, Hy noemt baar de foei kruipende,

helder en roodgeel Haairige Rups, met witte

Vlakken , en merkt aan , dat zy wel degelyk

ruig is , doch merkelyk verfchillende in de

Kleur van 't Haair. Zy overwinteren in de

ftaat van Rups en maaken een Spinzel , zo

groot, dat hy het op zyne Plaat niet wel hadt

kunnen afbeelden. De Kapel is door de hoog

Karmynroode of Purperkleur van haare Onder-

vleugelen aanzienlyk.

xlvi. (46) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten,

Hoffe-* en een gekrulden Zuiger , de Wieken afloo-

Pl^xCH' pende 9 de bovenjten graauw met geel gejlip*

5» peld 9 de onderflen Oranjekleurig met zwarte

Vlakken.

Deeze, die niet minder fchoon moet zyn dan

de voorgaande , wordt , volgens onzen Au-

theur, ook in Europa gevonden. Den naam,

egter, van Hoffielyke, wegens de Tekening, die

zelfs nader met de opgegevene Kenmerken

overeenkomt dan Clerks afbeelding (*),

fchynt veeleer de Chineefche Nagt - Kapel

te

(46) PhdUna Bombyx fpirilinguis , Aüs deflexis, fuperso-

xibus grifeis f'lavo - pun&atis ; inferiaribtis fulvis, nigro ma-
culatis. Sjfl, ftat. X.

(*) Uw* In/, rarior. Holm, 1759. Taf>4 W* Fig, 3*
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te verdienen, welke Fig> 5, Pl. XCII. ver- V.

toont. Dezelve, immers, heeft de bovenfte
A
xlui'

Wieken zwartagjtig graauw , met Zwavelgeel; Hoofd-

de onderften ten deele Vuurkleurig, met zwart STUK#

gevlakt.

(47) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten xlviï.

en een gekrulden Zuiger, die de Wieken af*
Lubr

J"/
e '

hopende witagtig zwart geftippeld, het Lyf
h
^ P
aT

met vyf ryèn van zwarte Stippen heefu Haas'

De Rups, door Goed aart de Lospoot ge-

noemd, om dat zy zig, als men ze aanraakt, in

één rolt en ligt laat vallen, zegt 1'Admiraal,

is wel een ruige Rups, doch zeer verfchillende

van Kleur , zodanig , dat menze fomtyds niet

voor ééne Soort zou aanzien. Sommigen zyri

ros of Kaneelverwig , eenigen geheel donker

bruin, en anderen trekken weder naar den vaa-

len. Zy komen dikwils op de Appelbeornen

voor, wanneer die met rype Vrugten zyn be-

laden. Reaumur merkt aan, dat 'er drie-

derley Rupfen zyn, weiken hy, wegens haar

fnel Ioopen, de Haas f geheten hadt, en dief uuém
ook

(47) Vhé/cna Bombjx fpirilinguis , Alis cfeflexls albidis

punctis nigris, Abdominecjuc quinquefariam nigro-ptm&aro.

Faun. Snee. 823. FRlSCH. Inj. lil. T. 8. Goed, Jnfl l.

ü3,38. REAUM. Inf. II. T. I. t 7 9» LIST. Goed. U 93.
DE GEER. Inf. I. T. iu £ 7. 3. R AJ. Inf 196 n, 55."

ROES. Inf ï. No&. Phal. 2. T. 46. MER. £«r4 I.T. 46. f.65.

Wilk. Pap aa» T. 3. a 5» Alb. Inf. 24 . f. 36. b. Goed. imf
I« T..* Roes» il Phal. 2. T. 47* Wïlk, Pap* 20. t. 3,36,

I. Deel* XI, Stuk, Pp 4
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V. ook weinig dan in de Kleur van 't Haair ver-

Afdeel, fchillen, brengende nagenoeg eenzelfde Soort

Hoofd- -
van Kapellen voort. Kenigen , zegthy, zyn

stuk. geheel zwart, met den Kop alleen roodagtig*
Uspoot. anderen geheel ros, uit den bruinen; anderen

byna zwart, doch met een donker geele Streep

langs de Rug,

Reaumur noemt deeze ook Rupfen van

den Wyngaard, om dat zy de Bladen daar van

in Vrankryk aten. Goedaart hadtze gevon-

den op den Wilden Wyagaard , zogenaamd;

doch hy nam waar, dat zy daar niet van aten,

voor dat 'er trosjes aan gekomen waren en

zy aten 'er niet langer van, dan tot dat de Bes*

fen rood van rypheid waren geworden» Op
een anderen tyd hadt hyze op de Wilgen ont-

moet. „ in Holland , zegt de Geer, vond

ik myne Rupfen van deezen aart op deP.ee-

„ reboomen, de Abrikoozen, Olmen of Ypen^

en dikwils op de Brandenetelen* Met a^

? , zulke Bladen heb ik haar gevoed, doch te«

vees waargenomen, dat zy ook die van den

5, Wyngaard eeten". Reaumur merkt aan,

dat zy hetBalfemkruid beminnen. DeGewaffen
5

die LiNiNiuus als haar woonplaats opgeeft,

zyn de Eikeboom , de Melde en Brandene-

telen.

Deeze Rupfen zyn van middelmaatige groot-

te en zeer ruig , hebbende het Lyf bedekt met

Baantjes , die in Iangte verfchillen. Zy ko-

men
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men by Kwartjes of Penfeelen voort uit half-

ronde Knobbeltjes , waar van men 'er tien Afdeel,

vindt op ieder Ring. Deeze Haaircjes zyn niet

effen, gelyk het Haair der Viervoetige Dieren stuk.

in
9

i algemeen, maar, gelykerwys in veele an- zw/wr.

dere Rupfen , met fcherpe Doorntjes bezet,

die haar zeer ruuw op 't gevoel maaken. Men
vindt 'er die op ieder zyde een witte Streep

hebben, welke die genen onderfcheidt, daar

de geele TygerJCapelIen uit voortkomen, ter-

wyl de anderen een geele Streep op de Rug
hebben, als uit de Afbeeldingen van Roesel

blykt, die ontdekt meende te hebben, dat de

zagte Melk- of Ganzendiftel, anders ook Haa^

zen-Latouw genaamd, de liefde fpys van bei-

den ware. Daar ontftaat, door de VerveJlingof

verwifleüng van Huid , een ongemeen groot

verfchil in de Kleur van deeze Rupfen
?
zo dat

zy naauwlyks kenbaar zyn, aan de Kleur al-

leen.

l egen den Winter kruipen deeze Rupfen De Tyger.

in den Grond , en maaken daar ordentlyke Kapeit

Tonnetjes van Zyde
,
uitwendig met Korrel-

tjes Aarde bekleed, waarin zy roodagtige Pop-

pen worden , die in 't Voorjaar de Kapellen

uitleveren. Reaumur heeft reeds opgemerkt,

dat dezelve zeer in Kleur verfchiilen, zynde

de Mannetjes dikwils geel en de Wyfjes wit

,

doch beiden aan die groote zwarte Stippen op

de Vleugelen, weshalven menze de Tyger

noemt,

X« Deel XI, stuk* Pp 5
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STUK,

V. noemt , zeer kenbaar. De Heer de Geer.

XLIII.
" heeft waargenomen , dat onder deeze Kapel-

Hoofd- len ook geele en witte, van beide Sexen, voor*

komea , die egter maar ééne Soort uitmaaken

;

het welk iets zeldzaam is, en aantoont, dat de

Wegen der Natuur voor ons ondoorgrondelyk

zyn. Indien, immers, het verfchil van Kleur

dienen moeft om de Mannetjes Kapellen de

Wyfjes te doen vinden; zou zulks haar zeker-

lyk in verwarring brengen. Allen hebben zy

het Lyf geel, en op 't midden niet alleen met

een ry groote donkerbruine of zwartagtige,

maar op ieder zyde bovendien met twee ryën

van kleiner Vlakjes getekend. De Pooten en

Sprieten, als ook de Oogen, zyn zwart, Haar

Zuiger is klein, en tuffchen twee Baardjes, die

aan de Kop zitten, geplaatft. De eene wordt

van Wilkes the great Ermine, dat is, de groo-

te Hermelyn , de andere the fpotted Buff-Motb

genaamd.

XLviii r
4g) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten

Potzige, en een gekrulden Zuiger , die de Wieken af-

kopende, geel, aan den rand Bloedrood met

een bruin Maantje , de agterfien van on

deren ongevlakt heeft.

Dee*

(48) HaUnA Bombyx fpirilinguïs, Alis dcfkxis luteis mar,
ginc Sanguineo lunulaqiie fulca; iuferioribns fubtus imma»
Cttlalis. Sjft, Kat. X.
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Deeze, die zig in Sweeden, op het Gras (*) V.

onthoudt , meende Doktor Scofoli in Kami- xuil*
olie, doch mee eenige verfcheidenheden vanHooFD-

Kleur, te hebben aangetroffen (f).
STÜK'

(49) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten, J*}J^
en een gekrulden Zuiger, die de Wieken af- fit-,

hopende, graauwagtig Afchkleur , met driè^*
mgZ*

bleeke Banden beeft, welke omtrent famen*

hopen.

Dit laatfte geeft den bynaam aan deeze Ka-

pel, wier Rups van Wilgenbladen leeft, vol-

gens Goedaart , die aanmerkt , dat zy zeld-

zaam is. Roesel bevondt de Veldzuuring en

Melkdiftel een aangenaame fpyze te zyn voor

deeze , die hy de zwartbruine , bontgefpren-

kclde ,
roodhaairige Rups noemt. Zy heeft

een aanzienlyke Bochel of Bult , zo wel op de

Rug, als by de Staart, en is taamelyk, doch

niet ruig Haairig. Het Spinzel wordt van de» 1

zelve aan een Boom of ander Hout, van brok*

jes Hout, Spaantjes of Bladertjes, en niet on-

der den Grond , gemaakt. De Kapel valt, wat

de bovenfte Wieken belangt , zeer in den

graauwen , en is op een verwarde wyze geban-

deerd.
(50) Nagt-

(*) Zie F*»». Suee. Ed. II. p. 302*

(•f ) Entsmol. Caruiol. SU. N. 510.

(49} PhaUna Bombyx fpirilinguis , Alis deflexis grifeo-

emerafcentibus; Strigis tribus pallidis fubanaftomofantibus.

Goed. 'taf* I. T. 33. Roes. I»f. U No&. PhaU 2. T. 16,

JLlST. Goed. «3. T* 23.

I. Deel. XI. Stuk.
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AtdÏ<
^agt-Kapel met gePlu^de Sprieten en

XLI1I.
* een gekridden Zuiger , die de Wieken als neer*

Hoofd- gedrukt 9 graauw heeft , met een takkige Streep9

en Maantje , Zeegroen van Kleur.

Graminis.

Y
*GxlT

^an C?,eeze Kapel of Uil is de Rups een groo-

te Plaag in Sweeden , eerende aldaar , in fom-

mige Jaaren, de Graslanden byna geheel af,

zodanig dat ; hier door alleen ; de Beeft en gebrek

krygen aan Hooy,en in het volgende Jaar ziet

men 'er, deswegen t veel meer Bloemen op, dan

anders. Het zonderlingfte is, dat zy die Soort

van Gras, welker Aairen Voflenftaanjes gely-

ken, onaangeroerd laat. De Kraaijen en Var-

kens vernielen 'er veel van. Men neemt ook

het maaken van Greppels tot behulp, waar uit

deeze Rupfen niet zouden kunnen komen. In

de jaaren 1740 en de twee volgende
, heeft

het Landvolk veel fchade daar van geleeden.

LI. (51) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten en

een peindden Zmgér , die de Wieken de een
Speeicndc.

0
, , 7

.
•

op de anaer leggende heeft 9 de bovenjle Zee-

groen met een Maantje, en het Borftfiuk^van

vooren, Roeftklearig.

Vol-

(50) PhaUna Bwlyx fpirilinguis, Alis deprelïïs grifcis,

linea ramofa lunulaqut glaucis. Faun, Snee. 826. 886. *Aftm

Stoc\h. 1742. p. 40. T. 2.

(50 PhaUua Bambyx fpirilinguis f Alis incumbentibus,

fnpcrioribus gltucis lunula Thoraceque anticc fenugineis.

BjêAUM* Inf. I. T. 14, f. io.
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Volgens Wilke onthoudt zig dit Uiltje in y#

Duitfchland,dat door Reaumur is afgebeeld, 4^^^
voortkomende uit een Rups, die ook indenj^00FDJ

Grond kruipt om te veranderen. Haar Kleur stuk.

was groen , doch met twee zwarte Streepjes

overlangs de Rug , op ieder Ring. Zy waren

niet Haairig maar glad , en onthielden zig op

de Zuuring. De Kapellen hadden de bovenfte

Wieken graauwagtig , fomtyds met bruin en

geel gewolkt / de onderften helder geel feuil-

lemort 9 met een breeden zwarten band van

agteren gezoomd, fomtyds vuil witagtig. Ook

is de Rups fomwylen bruin , daar deeze Ka*

pellen van komen , zo Reaumur. aanmerkt.

Het zou die fraaije Soort, zo zeer naar ons

geele Weeskind gelykende
, fchynen te zyn *

welke Robsel op de twee-en-dertigfte Plaat,

in zyn IV. Deel, heeft afgebeeld; indien derzel-

ver Mannetjes gepluimde Sprieten hadden. De
Afbeelding, daar van, was hem van elders toe-

gezonden: zo dat die Soort in Duitfchland ook
niet zeer gemeen moet zyn. Het verfchil der

Kleuren , zo van deKapellen als van deRupfen

,

daar de Natuur als in fpeeït, kan 'er Linn^eus

den bynaam aan hebben doen geeven.

(52) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten .lil

en een gekmlden Zuiger ; de Wieken over Gezeefde.

i

C$2*) PhaUna Bombyx fpirilinguis, Alis ïncumbentibus, fu-

perioribus aibis trans vcrfe nigro pun&atis. Kat. X.

L Deel 4 XI. Stuk,
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V.
Afdeel.
XLIII.
Hoofd-
stuk.

tni.
Cttft*.

LIV.
Libatrix.

Proeffter.

elkander; debovenfien wit en overdwars met

zwart geftippeld.

Deeze onthoudt zig in de Zuidelyke Landen.

PLUIMSPRIETEN.
Krultongde , met de Rug gekamd en de

Wieken afloopende.

(53) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten,

en een gekrulden Zuiger; de Rug gekamd;

de Wieken over elkander* van boven groen,

met een graanwen getanden Band.

Deeze voert haaren bynaam van den Heer

O. Celsius, voornaamen Hoogleeraar in

de Godgeleerdheid, door wien zy, omftreeks

Upfal, in de Hoplanden is gevonden.

(54) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten en

een gekrulden Zuiger ; de Wieken over elkan*

der, Tandwyze gekarteld ,
rosagtig graauw

met twee witte Stippen.

Goedaart heeft de Rups de Proefjler ge-

noemd, om dat zy de Kruiden eerst fchynt te

on*

f53) PhaUna Bombyx fpirilinguis criftata , Alis incumben-

tibus fupra viridibus , Fafcia grifea dentata* Fan». Snee. 81 6".

T. 2* f. 816.

(54) Pha!<e»a Bombyx fpirilinguis criftata ; Alis incum-

bentibus dentato-erofis rufo-grifeïs ; pun&is duobus albis.

Faun, Snee. 833* PET. Ga\. 19. f. 4. Goed. I»/lL T4
ó">

AJ.fi. T. 3$, f. 50, List. Goed, f* 30,
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onderzoeken, of die wel verfch geplukt zyn , V.

eer zy dezelven gelieft te nuttigen* De i^'^xuiL
pel wordt van Geoffroy, niet oneigen, de Hoofd-

Gebakkelde getytekh Doktor Scopoli heeft
STÜK *

haar ook in Karniolie gevonden. Het is die

,

welke Roes e l in zyn Vierde Deel, Tab.

XX, heeft afgebeeld, met de Grondkleur der

bovenfte Wieken ten deele Oranje , een deele

graauwagtig. De Rups is bleek, groen en glad

met een witte Streep, op de Rug* Zy wordt

op 't Land gevonden, verkiezende, volgens

GoedaarTj onder anderen de Hondsdraf

tot haar Spyze. Linn/eus zege, dat het een

Spanrups is, die zig bovendien ook onthoudt

op deRoozcn en Wilgen.

(55) Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten cn c â

een gekndden Zuiger f de Rug gekamd; & KaP»cyn.

Wieken afiooperide , getand 9 Roestkleurig

;

met een Tandje op de Rug, dat omgeboogen is>

en een Roestkïeurigen Band*

Dceze, die zig in Sweeden vry gemeen laat

vinden, is aan de volgende niet ongelyk.

(56) Nagt - Kapel mee gepluimde Sprieten LVr,

Croon

geitje

^ Camelina.

Kroonvo

(55,) PbaUna Bombjx fpirilinguis criftata , Alis dertexis

denticulis ferrugineis , denticuioque dorfali reffcxo , Faicia.

cjue ferruginea. Syfi. Kat. X*

(56) PhaUm Bombyx fpirihnguis crifhra , Alis deflcsls

crofis brunneis, omnibus dciittctii^ doifril,. Roes. Inf* No&.
Phah 2. T, a3.

I, DEEL, XI, STUK,
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Afmel
m 6m £e^ru^en Zuiger; de Rag gekamd;

XLIII.' de Wieken afloopende, gekarteld , bruin van

Hoofd- Kleur; alle met een Tandje aan de Rug.
STUK»

vlgeu]e.
De Heer Bergman heeft de Rups, in

pl. xcu.Sweeden, niec alleen op de Appelboomen

,

Fig' 6
- maar ook op de Linden, Elzen en Berken,

gevonden, Zy is kaal of Haairloos en groen

van Kleur, doch aanmerkelyk wegens twee

paarfche Hoorntjes op de Staart 5 en dat de

Lugtftippen paarfch zyn. Roe se l noemtze

beiden Oranje -geel. Stil zittende verheft de

Kapel aan de Rug twee Kammen, waarvan

de voorste uit de Tandjes der buitenfte , de

agterfte, uit die der binnenfte ofonderfte Wie*

ken is famengefteld. Dit doet 'er, niet onei-

gen , den naam aan geeven van Kroonvogeltje

en wy hebben deeze zeer aartige Kapel of Uil,

tot een voorbeeld van de genen die gekamd

zyn, verkoozen af te beelden, in Fig. 6.

L
y»
11-

(57} Nagt-Kapel met gepluimde Sprieten,

die een gekruldcn Zuiger heeft en gekamd is

;

de Wieken neergedrukt, Jfcbverwig , en

met oc getekend.

Op de Eiken was de Rups van deeze Kapel

gevonden, die kaal is en rood, met witte Stip-

pen

(57) PhaUna Bombjx fpirilingtris criftata , Alis deprefïïs

cinerafcentibus oo notaris. Roes, lnf,\% Nofo Phal. * T. 6$4

WiLK, pap, 6. T. a 11.
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pen en Streepies, waar van dat op de Rug niet ^.
. . t t- 1 1

N Afdeel,
ten einde toe uitloopt. In Engeland noemt XLlll.

men de Kapel, the fiollop^inged Oak-Motb. Hoofd-
stuk.

(ƒ8) Nagt- Kapel met gepluimde Sprieten lviii.

en een gekrulden Zuiger ; de Wieken ros yaalew

met bruinagtige Banden , den agterjlen

breeder; van onderen rosagtig.

De Kleuren komen , in hetWerk van C l e r tf,

met deezen tytel niet al te wel overeen. Udd-

man heeft deeze Kapel , die ook by Stokholm

gevonden wordt , in Finland ontdekt. De
Sprieten zyn zeer weinig gepluimd; de agter-

fte Wieken bleekrood , waarvan mooglyk de

bynaam is ontleend; hoewel de geheele Kleur

meer zweemt naar Vaal.

De Heer Clerk verbeeldt (*) onder den naam zou.

van Lota, als van een afgewifchte Kleur, een
Biccke*

Kapelletje, dat in Sweeden vry gemeen is, en

twee dergelyke Vlakken als deOo-Kapel heeft,

die geel en Oranje geringd zyn, op de boven-

fte Vleugelen. Deszelfs Sprieten zyn ook

naauwlyks blykbaar gekamd (f;.

Door den Heer de Geer is een Kapelletje

van deezen Rang afgebeeld ^ dat thans, wegens
Gebaar^

de

{58) PhaUna Bombyx fpirilinguis , Alis rufïs , Fafciis fub-

füscefcentibus postica latiore , fubtus rufescentibus. Syft, Uat, X,

(*) icon. InftB. r*mr. Tab 4 IV. Fig. 8.

(t) faun* Sm. Ed. II* p, 302. N. 113?»

t, deïl, xr. stuk. Q q
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Afdeel
d° groote Baardjes, die het heeft, en welke

XLlll/
'

er aIs een Snuit aan maaken, den nevensgaan-

Hoofd- den bynaam krygt. Het gelykt , ingeftalte»
STUK#

zeer veel naar het Kroonvogeltje , en was van

een gladde groene Rups met witte Streepen,

op de Wilgen zig onthoudende
, voortgeko-

men

BORST ELSPRXETEN.
Die geen blykbaaren Zuiger hebben.

ttt* (59) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

Rouw- die geen Zuiger vertoont ; hebbende de Wie-
KaPd* ken uitgebreid, van gelyke Kleur , witagtig

met zwart Netswyze doorweven en gewolkt.

Dit is de gene, die men gewoonlyk de

Rouw-Kspel noemt, zynde van de allergroot-

ften. Die, welke Juffrouw Merian afbeeldt,

is negen Duim breed en drie Duim langs het

Lyf gemeten. Zy komt voort van een groote,

dikke , kaale Rups , die zwart is met groene

Banden, ra op de Gittegom-Boomen aaft.

lx. (60) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

dk
Inkhoorn*

(*) Paun. Susc t Ed. II* p, 305* N# 1146.

(59) PbaUna Koclua elïnguis , Alis patulis concoloribus

albidis ,
nigro reticulatis nebulolisque. M* L» U. JMEJU Sur,

(60) phalana Xoftu* elinguis, Alis jrevetfis rnfo-cincrets

,

Fafciis linearibus duabus luteis flexuofis* B.AB. *Aft> Stoclfi.

'tt0i
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• die g&ft Zuiger vertoont, hebbende de JVie- V.

ken agterfte veer, rosagtig Afchkleurig, WÉjijjt.
1"

tivee'geele bogtige Streepswyze Banden. Hoofd.
STUK»

Zeer zeldzaam komt , in Europa , de Rups

voor van deeze Kapel , die eene zo zonderlin*

ge Gettalte aanneemt, dat iAenze, met re-

den, hetlnkhoorntje mag noemen. Zy is kaal,

Oranjekleurig , en heeft vier Pooten, van de

voorften, wanfehapen lang : aan het agter-end,

in plaats van Pooten, twee Borftelagtige Hoorn*

tjes. Niettemin heeft zy de gewoone agt

Vleezige Footen aan het Lyf. Het fchynt, dat

deeze Rups op de Hazelnooten, Beuken, ea

Berken, aaze.

(61) Nagt*K2pe! met ongepluimde Sprieten, lxiv

die naawvolyks een Zuiger vertoont, hebbende^f^9

de Wieken afioopende Jfchgraauw ; aan de &™*m>

tippen met een omtrent Oogswyze Vlak, die

geel is.

Dè Geer hadt deeze genoemd; M Dil die

de Sprieten met Kwartjes Haair Pluimswyze

, ? gebaard heeft (*) , zonder Zuiger, donker

sj
Pèarl-

1749. p. I82. T* 4* f* io«i44 Uddm. WJJ. 61. AX-B.

T* 58. Roes. Inf. III. T. 12.

(61) PbdUna Hsïïha fubelïnguts t Alis deflesis cinereïs5
apice macula fubocellari f'lav&. Goed. Inf. I. T 34. Frisch.

Inf. XI. T, 4. LIST. Goed. f. SS. DE GEER» I. T. 13. f.

14-19. MER. Europ. T. 142- ROES. ƒ«/: I. Nod. Phal. II. T»
14. ALB. Inf, o 3é f. S3 . WiLK. Pap. 21. T. 8- a 8.

(*) Dev/yl de Mannetjes van deeze Kapellen wcezentlyk

ï. Defl. XI, Stuk. Qq r> ge*
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V. „ Paarlkleur graauw is, met een groote witag-
A
XLIIL » tig geeIe Vlak aan hec aSterfte gedeelte der

Hoofd- „ bovenlie Wieken". Wilkes geeft 'er den

naam van t!je Buff-^ip Moth aan, dat eeniger-

draager. maate met den Latynfchen of liever Griekfchen

bynaam ftrookt : doch wy geeven 'er, hier te

Lande, in navolging van Goedaart, 't zy

wegens de Rups, 't zy wegens de Kapel, den

naam aan van Wapendraager.

De Rupien zyn in Europa vry gemeen, ko-

mende dikwils op de Wilgen , doch ook op de

Linden, Elzen, Eiken en Efchdoorn voor. Zy

zyn Haairig , zwart , met geel geringd en ge-

ftreept. Het poftuur, datzy, in rufte zynde,

aan haar Lighaam geeven, is zonderling: zy

heifen het agterlte gedeelte op , en houden

het in de winkelhaak met het overige; zo dat

de twee Agterpooten , die zy in 't gaan zelden ge-

bruiken, zig als een gevorkte Staart vertoonen.

In de jongheid houden zy veel van fpinnen

,

maakende , zonder ophouden, Draaden vaft aan

alle effeneof gladdeOppervlakten,daarzy tegen

aan loopen; waarfchynlyk om 'er dePocten in

te haaken , gelyk dit ook eigen is aan andere

Rupfen. Deeze verlaaten , als zy grooter

wor-

gebaard zyn, zo heeft Linn&us haar ook, in dc Tweede
yirgaave van zyne befchryving der Sweedfche Dieren , tot dc
Pluimfprieten t'huis gebragt, en zy zyn hier verkeerd ge-

plaatft: doch, om de order der getallen niette breeken 9 volg ik

tot nog toe de Tiende Uitgave van zyn SAMENSTEL DER
Natuur , al* gwegd is.
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worden , het gezellige Leven , en gaan , in v-

„ „ , , , , , •
Afdeel.

Auguftus of September, onderden grond krui XLIII.

pen , om zis te bereiden tot de Verandering, die Hoofd-
STUK

zonderTonnetje gefchiedt. Haare langteisjin vol-

waflenheid
,
ongevaar , twee Duimen Voetmaat.

(62) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, lxii.

die geen Zuiger vertoont , en hoog geel is vlxl

mn Kleur , met de Sprieten korter dan het
HoPPe-

Bwjlftuk en de Wieken van het Mannetje

Sneemv-ivit,

De Rups van deeze onthoudt zig, in Swee-

den , in de Wortelen van de Hoppe , welker

Bouwery zeer daar door benadeeld wordt ;de-

wyl een foort van Honigdaauw, als de Worte-

len dus aangeftoken zyn, zig uitfpreidt over

de geheeie Plant, en dezelve misdraagen doet.

Onder den Grond maakt zy , van de Aarde zelf,

Rolronde Tonnetjes , die overend (laan , een

Handbreed lang, zeer gelykende naar Been-

Jym (*). De Rups is kaal, wit, met den Kop
geelagtlg bruin , van middelmaatige grootte,

dat is omtrent anderhalf Duim lang. De Kleur,

van de Mannetjes en Wyfjes Kapellen, ver-

fchilt.

(63) Nagt-

(62) PhtUna HoBm4 elinguis fkva , antennis Thorace bre*

viorxbus,marisAüs nivds. Faun. Suec. 9i7.Ed. II. 1147. Raj,
Inf. 157. n. 3. De Geer, Inf, i. T. 7. f. 5. 6.

(*) Deeze zyn het, die ik geopend, met de Pop daarin
leggende, volgens den Heer de Geer, in Fig. 1 1 , van
Plaat LXXXV. heb doen vertoonen. Zie bladz. 97*

h Deel, XI. Stuk. Q q 3
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v « (Ó3) Nagt-Kapel met ongepluimdé Sprieten,

^XLIIl"
C^e &em ^Ser vertoont ?

en geel is> heb-

Hoofd- benö.e de Sprieten korter dan het Borftjiuk,

stuk. fa Wieken met een Vlak en Boogje van

Afchkleur.lxut.
lupudna.

lüeiae.

Deeze^ die zeldzaamer is in Sweeden, ver-

fchilr van de voorgaande naauwlyks, dan door-

dien zy de helft kleiner is en van een andere

Kleur.

BORSTEL SPRIET EN.

Die gtcongd zyn, met de Rugniec gekamd.

rxtv. (64) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

M*Iné- ^e een Zuiger heeft; de Wieken uitgebreid ,

ichyn, geftaart , bruin en geel gegolfd , drie Oogjes

onder aan het agter-end.

LXV. (65) Nagt-Kapel met: ongepluimde Sprieten,

Crepufiu* die een Zuiger heeft ; de Wieken uitgebreid en

Dageraad. groaurj) , met een witte Vlak en Band; de

onderften bruin geboogd.

(66) Nagt-

f63; PhaUna elinguis lutea, Amennis Thorace bre-

vionbus, Alis macuU arcuque cïneiafcentc Syft* Kat. X.

(64} PhaUna KoBua fpirilinguis kevis, Alis patulis cauda-

tis, fufco luteoque undatis, caudalibus fubternis. JM. L. U.

Sy(i* Kat. X.

(65) Phatana TioBna fpirilinguis Isvis, Alis patulis grifeis

ïafc.a Maculacjue albis ; ïnfenonbus Oceüo fufco. M. L. U.

S# Kat. X.
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(66) Nagt-Kapelmet ongepluimde Sprieten, y.

die een Zuiger heeft, de Wieken uitgebreid

gewolkt met een bleeke Streep, de bovenjlen j^00FD l

met een Stip en Maanswys' Oogje. stuk.

LXVt

(67) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

die een Zuiger heeft, met de Wieken neerge- *»ng.

• drukt, de bovenfien met een Eeltagtige StiP en
Pl^l}r

'

a

aan de tip ge-oogd, de onderfien wit. Stippel-
° 0 J dwager.

Van deeze vier, waren de twee middelften

uit Amerika afkomftig; de eerfte en Iaatfte uit

de Indien, dat is, waarfchynlyk, niet zeker,

uit de Ooft of Weft. Zy bevonden zig alle in

't Kabinet van haare Koninglyk Sweedfche Ma-
jefteit. De Iaatfte hadt de bovenfte Wieken
Afchkleurig met een wicagtig Maanswys* plekje

en een Eeltagtige Stip aan den buitenrand.

(68) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, lxviii.

die een Zuiger heeft y de Wieken neergedrukt j^u^
en zwart; de bovenflen met blciauw, geel en

wit , de onderjlen met rood gevlakt.

De

(66) Phalam Keiïua fpirilinguis laevis, Alis patulis nebu-

lotis, linea pallida , fuperioiibus Oceilo lunato putóatoqu?.

M. L. U. SjJL Kat. X,

(67O VhiiUna Ho&tta fpirilinguis \x\\s
y
Alis depreffis ,

fupe-

rioribus pun&o crJIofo apiceque Ocellato; infcrioiibus albis,

JSl.L. v.Sjft. kat. X.

(63,) PkaUna Kociua fpirilinguis tevis, Alis depreflïs nigris,

fuperioiibus coeruleo flavo alboque , inferioribus rubro ma-

culatis. MER. Eur t H. t. Z\ ^OES. lnf% HL T. 4?, ALB,

&f. T. %%> WiLK. Pap. 19, t.Y a. 3.

L DEEL. XI f STUK. Qq 4
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V. De kleuring van deeze Kapel is niet wel uit-

XLIII.' gedrukt.- Zy heeft de bovenfte Wieken niee

Hoofd- zwart, maar donker groen , en de onderften
STUK

' zyn hoog rood met zwarte Vlakken. Het Lyf

is rood met zwarte Banden , en de fierlykheid

maakt , dat zy niet ten onregte den naam van

Joffertje draagt. Wilkes noemt haar theScar*

let Tyger Motb. De Rups ? die Hakirig is en

blaauwagtig zwart , met geele ofwitagtigeStree-

pen 5 onthoudt zig op de Wilgen en Effchen;

als ook op het Kruid, Hondstong genaamd,

volgens Li nw^us*

lxix. f69j Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

DaZe.
'

die een Zuiger beeft $ de bovenfte Wieken

graauw , aan den buitenften kant met geel

;

de onderften zwart gevlakt,

Deeze, door Roes el volgens een Afbeel-

ding, aan hem uit Frankfort gezonden, afge-

beeld, verdient, en wegens de Kleur, en we-

gens de grootte , in vergelyking met de andere

den naam van Dame.

(70) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

dia

#

(69) PbaUna TioBu* fpiiilinguis Iarvis , Alis fupedoiibus

grifcis , exterius flavo maculatis ; inferioribus nigio macula-

tis. Roes. lnfm III. T. 39. f. I > 2.

(70) PbaUaa KoHna fpiriïinguis lsevis, Alis deflexis fuligi-

nolïs punóto nigro ; inferioribus. luhris nigro maculatis* ltm

W. Goth. 141. Roes. jfa/C L NocT:. Phah II. T. 43* üddm.

D*f* 76. Wilk. Pap. 23, T. 3 a 14. Faun. Smc. E«U it H59.
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die een Zuiger beeft, de Wieken afioopende y #

Roetkleurig en zwart geflipt, de onderfcen^^L^

rood met zwarte Vlakken. Hoofd-'
STUKa

Aan deeze, wederom , is, om de zelfde LXx.

reden, de naam van Bminetje niet oneigen. ^««^1
JHet Masker, dat Haairig is en Roeltkleurig,

onthoudt zig op de Moftert, Raapen en Zuu-

ring*

(71) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, lxxi.

die een Zuiger heeft, de Wieken afioopende

en altemaal ros , met zwarte Randen.

Deeze Indifche bevondt zig in't Kabinet van

de Koningin van Sweeden.

(72) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, ixxii.

die een Zuiger heeft, de Wieken neergedrukt , Gepiekte.

de bovenjlen bruin, tefamen met vyfwitagtige

Vlakken , de onderfen wit.

Dit fraaije Duitfche Kapelletje is on-

langs eerft gemeen geworden , en wordt thans

by de meefte Liefhebbers gevonden. Reau-
smür. hadt de Rups, twee Jaaren agtereen, in

de Maand September, in Poitou, gevonden

op

(71) Phalama TIqBu* fpiriiinguis tevis, Alis defjexis conco»

Joribus fulvis, niargine nïgrïs. M. L. U. Syfi. Kat. X*

(jï)VhAl*na. KoBua fpiriiinguis lxvis , Alis depreffïs, fupe-

rioribus fufcis , maeulis fimul quitique albidis ; inferioribus

$his. MER. Eur t UI. T. 21. f I. &EAUM. Inf l, T. ?. f. 2.

Jfaun Snee. Ed. II. II 58.

J. Deel XU Stuk* Q q 5
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V. op de Braamen, zynde Roetagtig van Kleuren
Afdeel. ais Fluweel* Hy noemt, te regt, de Kleur der

Hoofd- Wieken van het Kapelletje groenagtig, bruin ,

stuk. en die der Vlakken Roozekleurig. Roesel
heeft het, in zyn Vierde Deel, befchreeven.

lxxiii. (73) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

^Geruite.* dk een Zuiger heeft , de Wieken neergedrukt,

Heek van Kleur
9 met een breeden donkeren

Band , waar in een zwarte Stip , en den

Rand geftippeld.

Wegens de figuur der Vlakken op de voorde

Wieken, voert deeze Kapel dien bynaam,wier

Rups, op de Morellen gevonden door Juffrouw

Merï an, zeer ruig is en kort, loopende zo

wel agter- als voorwaards, en zig berollende

in de Bladen. De grondkleur van het Kapel-

letje, weinig grooter dan een Mot-Uiltje, was

bleek geelagtig. Men heeft hec ook in Swee-

den waargenomen.

lxxiv, (74) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

^Kaars-*
ĉ e een Zuiger heeft, de Wieken ongevlakt

lichte. jlfcbgraauw 9 met drie kromme witagtige

Streepen 9 en een gefpleeten Halskraag.

Deeze

f73) Ph*?*»d Tlochut fpirilinguislams, Alis depreflïs palli-

disFafcia latifiïma faturatiore
,
pun&o nigro margincquepunc*

tato. Mer. E«r. T. 11. Fatm t <?«*;. Ed. IL H57-

(74} Pha!*ena KoBua fpirilinguis lacvis , Alis cinereis ïmmacu*

latis , ftiigis tribus repandis albidis , Collari bifïdö, Sjft. Hat. X-

Faftn, Snee. Ed. II, 1152.
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Deeze Europifche heeft een regt op (taande^ V..

Borstftuk , dat van boven als een Hart is uitge- xlul"
fneeden* Haar Wieken zyn vlak en byna grys Hoofd-

van Kleur. Men noemtze dus, om dat zy by STUK*

avond in de brandende Kaarfen vliegt. In Swec-

den is zy vry gemeen.

(75) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprieten, lxxv.
Pellexm

die een Zuiger heeft , de Wieken bram met Rood-

drie Sireepen en een dmarfi Vlak, de onder-
^tje*

Jlen in
9
t midden wit.

©

Deeze Indifche, die zig in *i Kabinet van

haare Koninglyke Sweedfche Majefteit bevond,

heeft het Lyf wir, doch aan 't agter - end rood:

de onderfle Wieken bruin gerand met drie

witte Stippen,

(76) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprieten, lxxvi.

die een Zuiger heeft , de Wieken uitgebreid , Q^^k«
bruinagtiff niet zwarte Karakters , van onderen teide-

zwart gebandeerd.

Dit Kapelletje, dat de Heer Leche op

de Weiden van Upland, in Sweeden, waarge-

nomen heeft, is zeer klein, hebbende naauw-

lyks

(75) VhaUna KoHua fbiriliöguis l#vis,A!is fufcis lineis tri-

bus maeulaque nans veria \ inferioribus Difco albis. M. L. ü.

Syfi. nat. X.

(?6) pha!*na ïloïlua fpirilinguis l^vis, Alis patölis fiifcel*

centibus , macuhs hieroglyphicis nigris ; fubtus Fafcia arra. 1

faun. &nec, 847. £d. II. 1 161. Hoefn, Piel, 4.T. II. Cs*B>$«
AUM* Inf I. T. 49. f. 14,

I. Deel. XI. Stuk*
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V #
lyks meer grootte dan een Mot- Uiltje* Hoe f-

Afdeel. nagel hadt 'er reeds de Afbeelding van ge-
XL1II
Hoofd ;

geven. Het Rupsje fchynt zig; Volgens Re-

stuk. aumuRj op het witte Wollekruid te onthou-

den.

L
p*/«/

# Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

Biceke. die een Zuiger heeft , de Wieken afloopende,

ongevlakt bleek ; aan de agterjle randen , van

onderen , zwart gejlippcld.

lxxvïii. {78) Nagt* Kapel met ongepluimde Sprieten,

Roodag- die een Zuiger heeft , de Wieken hoog geel

t]%Q ' met rood geaderd , de onderflen zwart bont.

Deeze onthoudt zig, zo.wel als de voorgaan-»

de, in Europa* Zy gelykt zeer naar de Pot-

zige: zo dat men die ligtelyk voor het Man-

netje van deeze zou kunnen aanzien.

lxxix. (79) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

ïuasatti".
die een Zuiger heefï , de Wieken afloopende ,

ge. wit, met takkige zwarte Stippen.

Buiten twyfel voert deeze Soort dien by-

naam,

(77) Vhalxna ftoBua fpirilinguis k:vis, Alis dcflexis pallidis

immaculatis ,
marginibus pofticis fubtus nigro pun&atis*

Syfl Kat* X Faun, Suec. Ed. II. 1175.

(78) PhaUna Koclua fpirilinguis laevis, Alis fulvis rubro-

venofis s inferïoribus nigro-variegatis. tyft» Mat. X. Faun, Snee.

Ed. II. 11 56.

(79) P^aUnd KoBaa fpirilinguis l&vis , Alis deflexis albis.

pnnais nigrls ramofis. De Geer. InJ, T. 12. f. 10 1 li, 17»

Faun, Suec. Ed. II. 1176.
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naam, om dat de Rups zo zeer naar die, wel '

AFJ
^'EU

ke de Lospoot of Haas genoemd wordt f, ge-XLlIL
*

lykt. Haare ruigte is* zo groot, dat menzeHooFD-

ïvx voor een vlokje Wol of geele Zyde zou .o j o j
I Zie

aanzien: want van fommigen is het Haairgeel, biadz.599*

van anderen wit en het Lyf groen, volgens de

Waarneeming van den Heer de Geer, die

zodanige Rupfen, in Sweeden, op de Elzen

en Wilgen vondt. De Kapel gelykt ook naar

die van de Lospoot, maar zy heeft de Wieken
met minder Stippen befprengd en het Lyf wit,

niet geel
i
noch zwart geftippeld.

(So) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten , lxxx.

die een Zuiger heeft , de Wieken neergedrukt

rood met zwarte Stippen; de onderfien <wit

en zmari bont.

Deeze Weftindifche , uit het Kabinet van

de Koningin van Sweeden, heeft de grootte

maar van onze blaauwe Duinkapelletjes. De
bovenfte Wieken zyn, van boven, geelagtig,

rood gerand met zwarte Stippen; van onderen

rood : deonderften zwart gevlakt.

(81) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, lxxxt.

de

(Zo) ThaUna Uoclti* fpiriiinguis Ixvls , Alis depreffis rubris
atropunaatis, inferioribus albo irigroque variis. M. L. U.
$yfl. 2iat. X.

(81) PhaUnA Koïlua fpirilinguis lx\>h 9 Alisfufcis; lineis

pun^isque duobus inferioribusque totis rubris. FaunSuec. 8<5p.

Ed. II. 1255. Oei. 120. Raj, Infi i<53. n. 26. MOUIF. I»£

1, Deel* XI, Stuk.
5
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V. de bovenfle Wieken bruin , met Lyven en Hvcs

XUn^' Stippen, die rood zyn: de onderjlen in 't ge-

Hoofd- heel rood.

STUK.

st. jakobs Met regt behoort deeze naam, myns oor-
Kapelletje, _ .

deels, aan dit kapelletje, waar van de Rups

dikwils voorkomt op het St. Jakobs-Kruid > dac

veel naar het Rruiskruid gelykt, en in vogtige

* Weidlanden overvloedig groeit. Goedaart
hadt dezelve daar mede agt Dagen opgekweekt,

en noemtze Zandrups , om dat zy veel in 't

Duin wordt gevonden, daar ikze,van dit Jaar,

nog in menigte op de Reinevaren en het daar

tuffchen bloeijende Kruid ; heb aangetrof-

fen. Charleton geeft 'er ook den naam aan

van Eruca Jacobcea, of die het Kruiskruid afeet,

en Blankaart noemtze, insgelyks, Zand-

rups» Reaumüe getuigt, dat de Rups van de

Bladen en Bloemen, zo van de Jacobcsa als van

de Senecio, leeft. Roesel, dat meer is, ge-

tuigt, hoe het St. Jakobs-Kruid, welk liefft op

woefte plaatfen groeit, zegt hy, haar ter voor-

naamfte woonplaats diene, Ook ftelt Wilke^
die haar the Cinnaber-Motb noemt , de Woon-
plaats cn the -Ragivort (Jacobcea vidgaris). f-]et

baart dan flegts verwarring, dit Kapelletje St.

Jans

97. f. antep. Mer. £»r. HL T. aS. Rob. ic. I. T. 20. Alt,^

Inf.T. 34. ^ G. H. GoED. jnf. I. T. 9. REAÜM. 2»f. L T. i<5«'

f. 4-7. LIST. Gaed, T. 54» ROES. /«ƒ. I. Phah II. T. 49.

BLANK. Inf. T. L f. G. K. WlLK. Tap. 26. T, 3 , a U
PET. Ga\. T, 33. f. 6*
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Tans beefhe te noemen, om dat fommigenhet- V.

,„ T 1 ,
Afdeel.

zelve op het St, Jans Kruid zouden gevonden xliii.

hebben: te meer, dewyl men het zelden zo Hoofd.
STUK

laat in Juny aantreft als de gewoone St. Jans

Kapelletjes f- LiNNiEUs zag het, den 13 Ju-
b+J^

ny 1741, overvloedig omvliegen op het Strand

van Oeland, alwaar het kleine Kruiskruid over-

vloedig groeide : doch in Sweeden wordt het

zo overvloedig niet gevonden, zegt hy,als in

de Duinen der Nederlanden.

Goedaart heeft , verkeerdelyk , het Spin-

zeltje van de St. Jans-Kapelletjes by het St* Ja-

kobs-Beeilje afgebeeld. De Rups, immers,

van dit laatfte,die zeer fraay zwart en geel ge-

ringd is, maakt haar Geweefzel van eenige

Draadjes, op of even in de Grond; waar in zy
kleine bruine , en redelyk harde Popjes worden

,

waar in de Mey -maand, of daar omtrent, de

Kapelletjes uitkomen, die na de Paaring fchie-

lyk aan 't Eijerleggen gaan. Zy zyn fierlykmet

rood getekend , als gemeld is.

(82) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, LXXXIL
die een Zuiger heeft , de Wieken afloopende ,

H^iconia*

bruin aan beide zyden j de bovenften wit ge-

ftreept, de onderjlen aan't Gewricht wit.

Deeze , zig in de warme Landen onthouden-

de,

(Bi) PhAUna TioBna fpkilinguis Icevis, Alis deflexis con-

coloribus, üjperioribnslinea inferioribus bad albis. ,M. L. U*

Sjjl. Kat. X.

h Deel* XI, Stuk,
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W de, heeft het Lyf geel, drievoudig met bruin
1' DE tlL

XLIII.
'

gev lal<c- was in het Kabinot van de Konin-

Hooro* gin van Sweeden*
STUK.

Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

Xoodhais* die een Zuiger heeft en zwart is
y
met een

paarfcbe Halskraag, het Lyfgeel.

Deeze komtzeldaam voor,inSweeden. Vol-

gens de Afbeelding van ClerkIs de Kleur der

bovenfte Wieken niet dan zeer bleek zwart,

die der onderften bleek blaauw, en van de Hals-

kraag rood.

Lxxxm (843 Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten

,

^êrkant- die een Zuiger heeft, de Wieken neergedrukt
vlak

* en geel, de bovenften met twee zwarte

Stippen.

Dat de gemelde Stippen na genoeg vierkant

zyn, geeft 'er deezen bynaam aan. De Rups,

die op de Pynboomen en Eiken, in Duicfch-

land, leeft, is ruig, op de Rug met tweeryën

van roode Knobbeltjes, en een zwarte Vlak; op
zyde zwart geftreept. Het Kapelletje komt , in

verfcheide opzigten , naby aan de geftalte der

Mot-Uiltjes. Wilkes heeft hetzelve the TeU

low Jidy Oak-Moth,dat is de Geele July Eiken-

Uil, getyteld.

(85) Nagt-

(33) VhaUrta tioclua fpirilinguis Jcevis nigra , Collari pui>

pureo, Abdomirxe flavo. Fattn. Snee. 881. Ed. II. 1154.

(84) TbaUn* KqBha fpirilinguis Jams , Alis depresfïs luteis,

fup'erioribus pun&is duobus atiis. RO£S» lrtf% L No&. Ph?J,

TL T* i?. WIEK. Pap. 24. T. 3. a. 17.
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(85) Nagc- Kapel met ongepluimde Spne- y.

ten, die een Zuiver heeft, de Wieken neer- Afdeel,
j\ T TTT

gedrukt , de bovenften grysagtig ; aan den^0
'

Q^
huitenften rand y zo wel als de <mderjlen 9 ge- stuk.

heel zeel. lxxxv*
0 Compiana,

Effeue»

Deeze , in de Eiken huishoudende , is by

UpsaI , op de Hofitede Fulleroa , den Heer

Cronfted toebehoorenae
,
gevonden. Het is

een van de kleine , doch niet van de aller-

kleinften.

BORSTEL SP RIETEN.

Die getongd zyn 9 met de Rug gekamd,

(86) Nagt Kapel met ongepluimde Sprieten,, lxxxvt,

die een Zuiger heeft en de Rug gekamd; de Kood

Wieken afloopende , Afcbgraauvoagtig , de on~
Wceskin(1,

derjlen rood met twee zwarte Banden.

t)e Rups van deeze Kapel, die wegens haare

Kleur dusgetyteld wordt, noemt Roesel de

grocte ,
flenke, Aardkleurige Tepel-Rups, die

hy

(35} PhaUtta TieBua fpinïinguis Jaevis, AHs deprefïïs, fu*

penonbus canelcentibus > cxteriori margine inferioribufque

totis flavis. Faun. Suec. 918. ALB, Inf.T. 70. f. G. H.

(86; PbaUna TZoclna fpirilinguis criftata ; Alis deflexis ci«

iserafccntiöus , intèrioribus rubris falcüs duabus nigris. MER.
tui. III. f . 38. f. 139- Rors. InJ, I. No&. Pbal, II, T* 15.

AjLB. Infi 80. WlLK, Pap. 17. T. 2. b. I. REAUM, Inf. I. T;

32. f. 6. 7. l'DDM. X>^. 73. f. 10. WlLK. Pap. 33. T. |, st I;

6«ff. Ed. IL 11Ö6.

I. Deel. XI4 Stuk. Rt
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V# hy op een takje van de Haagdoorn afbeeldt ,

^XLIIL* hoewel zy
,

volgens anderen
,
op de Wilgen

Hoofd- en Eiken leeft : maar het fchynt dat men die,
STÜK#

welke door haarè hoog Karmyn- roode of
neeS\tt>d.

paarcc (iagtjge Kleur van de gewoone verfchilt,

voor een andere Soort moet houden, en dee-

ze aaft op de Eiken, zo Roesel aanmerkt, de

roode op de Haagdoorn; doch hier te Lande

niet dan op de Wilgen. Hy noemt het Mas-

ker van het Purpere Weeskind, de wit graauw

en bruin gevlakte , met Vleefchkleurige pun-

tjes en Wratten verfierde Rups (*).

Furpere.
®lt PurPere °f Karmynroode Weeskind is,

in
9
t graauw of bruine der boven-Vlerken , veel

fierlyker gekeperd of uitgemonfterd met witte

bandeerzelen , en bovendien verfchilt ook de

Tekening van het zwart, op de onderfte Wie-

ken, zeer kenbaar, 't Verwondert my , der-

halve, dat Doktor Scopoli haar tot dezelf-

de Soort heeft t'huis gebragt , als het Roode

,

dat men thans ook in Sweeden gevonden heeft,

* saüx op de ronde ruige Wilg *. Reaumur hadt de
caprea RUpSj wegens haare Kleuren en derzelver ver-

deelingen, gelykende naar die van zeker Boom-

t Heten fchurft f, genoemd la Cbenille Licbenée van de

Eiken. Deeze maakt, zegt hy , van de Bla-

den , die zy te famen trekt, een foort van Bol,
om het bekleedzel te zyn van haar Tonnetje.

Zy

(*) Zie l»fi{t. Bel. IV. Theill* Tab* XIX.
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Zy heeft een foort van Gang, die aan deRup- v^

fen met zeftien Poocen nicn zeer eigen is, ^: A^[

Li

lykende naar den gang der Landmeeter- of HoOFDJ

Spanrupfen. Op de Rug heeft zy als een foort stuk,

van Haanekam
,
op ieder Ring. Zy verander- W^nd.

de in Mey reeds tot een Pop, en de Kapellen

kwamen in de Zomer uic

Het Spinfel en dc Verandering van 't Roode

Weeskind , fchynen niet zeer veel van het ge-

melde te verfchillen : en de Pop van 't zelve

is ook v/onder fchoon blaauw , als met dea

waafem van blaauwe Pruimen bedekt.

(87) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, LXXXVIT#

die een Zuiger heeft , en de Rug gekamd ; de Pron»b*.

bovenfte Wieken graauw , de onderjlen geel
y weeskind*

met een zwarten Band onder aan den rand.

Deeze Kapel is aan alle Nederduitfche bc-

fchryvers der Infekten bekend geweeft. Goed*

aart hadt deeze Soort de NaguUil getyteldt

om dat de Rups by dag in den Grond kruipt

en des nagts gaat aazen : het welk, inderdaad,

zeer gepaft zou zyn, indien 'er van dien aart

niet meer Rupfen waren. Mooglyk heeft

Lïn»

(*) Reaum, Mem. Tom* X* Part. p. 189*

(87) PbaUna TioBna fpirilinguis criftata, Alis incumbenti-

bus grifeis, inferïoribus luteis jFafcia atra fubmarginali. Faun.

Suec. 870. Ed. II. 1167. MER. Eur. T.49. Goed. Infi I. T. 14.

ALB. Inf.T. 71. g C. D. LIST. Goed. f. 4I.FKISCH. Znf.X. T.

15. f. 4. Raj. /»ƒ
' 237. n. 18. Blank. ƒ»ƒ. T. VL Fig. D , F-

BXAUM. lnf% I. T, 41. t\ 11 ^ ge T. 24. f. 3,9- WlLK. Pap,

t. T. I.a I.

1. dsex. xi. stuk. Rr 2

1
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V. Linn^eus daar van wel de benaaming vait

Afdeel m£lm ^ daar hy deezen R^ m^ beftem^

Hoofd- pelt , ontleend gehad: doch het kwam my on-
stuk. ejgen Voor , zulks in onze Taal naar te vol-
Weeikind.

gen.

Wat nu dc Rups van het geele Weeskind

aangaat, welke door den Heer 1'Admiraal
onder den naam van de Proferpine is befchre-

ven; dezelve wordt van Reaumur genoemd

een Rups van de Zuuring. F r i s c h noemtze

de Koffybruine Aardrups met zwarte Streepen,

en zegt , dat hy haar in April in de Aarde vondt,

reeds aan de Verandering toe zynde , en dat

zy in Oktober op het Muur of ook op Kool-

fpruiten zat. Het is zeker, dat menze meeft

in 't Najaar ontmoet , aazende op veelerley

Planten, zo die in 't wilde groeijen, gelyk de

Veldkars, Teskens- en Kruis-Kruid en andere;

als op de Bloemen , in de Tuinen
,
Auricula's*

Primula Veris, Violetten , enz. Die Rupfen,

daar de Mannetjes Kapellen uit voortkomen,

zyn bruin; die, daar de Wyfjes uit voortko-

men groenagtig vuil geel, volgens de Waar-

neeming van den Heer PAdmiraal,
In de Kleur der Kapellen vindt men ook eeft

aanmerkelyk verfchil , dat egtergeen kenteken

is der Sexe. De grondkleur der bovenfte

Wieken loopt van graauw tot Kaüanje bruin

,

en is fomtyds geheel effen, zonder eenige te-

kening: die der onderfte Wieken fpeelt tus*

fchen Oranje of Vuurkleur en Okergeel.

(88) Nagt-
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(88) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,^
die een Zuiger heeft en gekamd is; de Wie- XLIIL*

Ken neergedrukt getand met twee zwzrteHooFD-

Banden , de onder(len zwart met een witten
STUK -

r> j LXXXVIIt
Band. Mattra.

Hootfche«

Deeze, in Barbarie door den Heer Bran*

der gevonden, heeft de Wieken van agteren

getand, de voorften graauwagcig, beiden vau

onderen met een fmalle bleeke Dwarsftreep.

(89) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, L£™^-
die een Zuiger heeft en gekamd is; de Wie* Blaauw

ken afloopende Afchgraaaw gewolkt; de on*
Wesskind '

derften van boven zwart met een blaauwag*

tigen Band.

Een der zeldzaamfte en mooglyk wel de al-

lerraarfte Kapel, niet van Europa alleen, mag

men deeze noemen, voor welke nu niet meer

een Dukaton,maar één ofmeer Dukaaten gege-

ven wordt, en nog kan menze naauwlyks be-

komen. Wilkes geloofde, dat de gene,

daar zyn Afbeelding naar gemaakt is, de ee-

nigfte ware, die eenig Liefhebber ooit in En-

ge-

(88) PhaUna Xoïïud fpirilingiiis criftata , Alis deprefïïs

dencatis, Fafciis duabus nigris ; inferioiibus nigris, Fafcii

frlba. Sj(i. Kaf. X.

(89) Phalana 'HoBna fpirilinguis criftata, Alis deflexis ci- c

nereo nebulofis; inferioribus fup?a nigiis Fafcia caerulefcen-

te. MER. T. 46. WlLK. Pap. 45. T. I. a 1. Fahv. Snee.

EïL II- 11Ó5.

L DEEi- xit stuk, Rr 3
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V. geland gevangen hadt. Roesel hadt 'er, by
Afdeel, geiuk ,eïndelyk eenc gekreegen, doch de Rups

Hoofd- n00^ gezien. De Heer TAdmiraal verhaak,

stuk. dat, in den jaare 1726, toen hy zig te Verfail-

HQpk***? les bevondt,een zodanige Rups ,uit een Pope*

lierbooni , voor zyne Voeten nederviel , die

,

den 24 Juny ingefponnen zynde, den 29 July

deeze Kapel uitleverde. LiNNisus ttelt de

woonplaats op de Effchen , en merkt aan , dat

zy de grootfte is der Sweedfche Kapellen, 'tls

zonderling, dat hy ook geen gewag van de

Rups maakt, die zo wel in geftalte en Kleur,

als in eigenfehappen , weinig van die van 'c

Roode Weeskind fchync te verfchillen.

De Kapel is , ten cpzigt van de tekening der

bovenfte Wieken , meer met die van *r Pur-

pere Weeskind overeenkoraftig : alzo zy de-

zelven , op den graauwen grond , niet veele

ligte Kepers getekend heeft; terwyl de on-

der-Vlerken met zwarte Banden , iets raar het

Violet hellende, praaien, en , in plaats van

rood , daar tufichen , met blaauw getekend

zyn, hebbende aan den buicenften rand een

witten Zoom, als van Ermelyn , met kleine

zwarte Stipjes. De bovenfte Vleugelen ge-

flooten zynde , kan men tufichen deeze en

het purpere of roode Weeskind naauwlyks on-

derfcheid vinden , dan in de grootte : W3nt

ieder Vleugel van het blaauwe is wel twee

Duimen lang.

(90} Nagt-
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(90) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,
Af]

^'
el

die een Zuiger heeft en gekamd is; met ^XLIII.

Wieken afloopende , de bovenjten Koperkleii'^-00™-

rig met een graairjoen Band.

xc
De gebronste Oppervlakte der Wieken geeft ckrjfih*

den bynaam aan dit Kapelletje , het welk,^2^'
volgens Merian, voortkomt uit een witagtig

Rupsje met groene Streepen, dat op de Kruis-

enmunt aaft. Doktor Scopoli heeft hetzelve

op hec wilde Kruid , dat men Galeopfis noemt,

waargenomen. Onze Liefhebbers hebben het

hierop de Bernagie gevonden.

De fierlyke glans van Brons of geel Ko-

per , die de voorde Wieken van dit Kapel-

letje van boven hebben, gaf my aanleiding om
te onderzoeken, wat daarvan de oorzaak mogt

zyn. Ik heb bevonden , dat die oorzaak de

zelfde is, als van de Kleuren der Kapellen in

't algemeen : het is geen Vlies over de Wiek
uitgebreid, maar het zyn zeer fyne Pluimpjes,

breed met vier fcherpe punten, welke de Wiek
aldaar dekken. Nog duidelyker openbaarde

zig zulks aan de Zilvervlakken van een kleine in»

landfcheParlemoer-Kapel, waarvan het afge*

fchraapte Stof altemaal beftondt uit Pluimpjes,

met een heerlyken Zilverglans , die meeftal vyf

ftom-

(90) phaUna tioBua fpirilinguis criftata Alis deftexis:

fupcrioribus orichalceis Fafcia grifea. Faun. Suec. 875. Ed. 1U

11Ó9. Raj. Infi 182. Mer. £»r. I 4 T. 39, ALB. Inf. T.

I t DEEL XIf STUK* R r 4
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^ florr.pe punten hadden, of aan het breede end

Afdeel, als gekarteld waren : zynde de zwarte Pluim-f

Hoofd-' pJ
es der zwarte Vlakken , in deeze Kapel, by-

'sTuic. na rond. Ik twyffel dan niet, of van het Goud-

glanzige in andere Kapellen zal de zelfde of

dergelyke oorzaak zyn.

G^nm* C9 1) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

Cnekiche die een Zuiger beeft en gemmd is , met de

Boutje* Wieken afioopende , de bovenfien bruin en

met een vergalde a g&mrku

De tekening , welke dit Kapelletje op de

bruine Voorvleugelen vertoont , naar een

Griekfche Letter zweemende , noemen Tom-

migen een Gamma of y, welke Letter weinig

van een omgekeerde Lambda of verfchilr.

Fiusch heeft dezelve verkeerdgetekend. *Je

Kleur van dit Lettertje , dat R a y by een y ver-

gelykt, is fomtyds Goud-, fomtyds Zilvérag-

tig , doch meeft wit» Het Kapelletje komt

voort van een Rups , die twee paar van de

Vleezige of Buikpooten minder dan de andere

Kupfen, en dus iu 't geheel maar twaalf Poo-

ten

(91) TbaUnd Keiïu* fpirilinguis criftata, Alis deflexis,

fuperioribus. fufcis * Aureo inferiptis Faun. Suec. 873. Ecf.

II. H?i. GoED. Inf it T. 21. ALB. Inf T. 79* f. G. H.

LIST. Goed. f, 14. FRISCH. Inf V. t. 15. BLANK. /»/.

T. 8. f. N, P. Reaum. Inf II. T. 26. 17. f. 5. Pet. Qa\.

T. 64, f. 6. ROES. Inf I. Noft. Phah 3* T, 5. Raj,

inf 163. n f 17. W1LK # Tap* 34» X. :^.J, .M,E£.

32, f. 78.
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ten heeft , zynde een groene niet volkomen V.

kaale Spanrups, met wicte Streepjes , welke nu xiJII*

eens op de Averoone, dan op de B^rnagie, en Hoofd-

door Go eda art op de Salade gevonden is*
STÜK#

Doktor Sc

o

poli zegt, dat dezelve zig ont-
G
™w£*

houdt op de Mariolein ,
Veldklaver, maar Bsttöe*

overvloedig op de Kool, die 'er door verflon-

den wordt»

Aanmerkelyk is, het gene Reaumur ver-
^^^jfj

haalt van de nadeeligheid deezer Rupfen. „ In der Rups,

„ 't Jaar 1735 was 'er een onverbeeldelykeme-

„ nigte van , omftreeks Parys , niet alleen,.

„ maar ook in een groot gedeelte van Vrank.

9 ,
ryk, gelyk van Parys tot aan Tours, in Au*

vergne, in Bourgogne, en elders* 2y be-

„ gonnen met het aantaften der Moeskruiden,

„ en hebben byna alle Tuinen omftreeks Pa-

„ rys , die men de MoeraJJen noemt , zo yze-

„ lyk geruïneerd, dat 'er aan de Planten niets

„ meer dan de Stengen en Steelen der Bladen

„ overbleef". Wy zullen 'er
,
zegt hy , der-

halve den naam aan geeven van Moeskruid-

JRupfen. Men maakte elkander wys, dat fom-

mige Menfchen ziek waren geworden, door

Slaa te eeten, waar in nog van die Rupfen za-

ten, en dit, gevoegd by de fchaarsheid,deedc

weinige Menfchen, diestyds , Slaa eeten: ja

men verbreidde, dat de Magiftraat het inbren-

gen van allerley Groenten in Parys had ver-

booden: zo weinig was "ervan te vinden in de

Stad: daar de Regeering alleen zorg had ge-

1. dbkl xl stuk* Kr 5 dra-
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V. dragen , dat 'er geen te flegte Moeskruiden,

XLIII
1"
0^ ^e afgeSeccn Steelen met eenige overblyf*

Hoofd- zeis der Bladen , voor goed verkogt zouden
stuk. worcjen#

Cr
ï%{er

e

» De Slaa-Planten werden eerli door deeze

Rupfen afgegeten : toen gingen zy aan de

„ Erweten en Boonen , zelfs de Turkfche,

„ zogenaamd, niet ontziende, zo min-als ee-

„ nige andere Tuin- Kruiden. Doch zy be-

* paalden zii; niet in de Tuinen alleen : ik heb

groote Akkers gezien van Erweten, opwel*

ken niets overgebleevcn was , dan de Stee-

„ len en de Peulen, zynde alle de Bladen door

haar opgevreeten, Om een denkbeeld te

„ geeven van de verbaazende menigte deezer

Rupfen , behoef ik alleen te zeggen , dat

men 'er, op de publieke Wegen, met eenen

„ opflag van het Oog,by twintigen zag Ioopen,

die van het ééne Land naar het andere over.

„ gingen. Het waren de Moeskruiden alleen

3 , niet , die aaaren aanval moeiten uitftaan : zy

„ vraten ook andere Plantgewaffen van zeer

verfchillende Smaak , die op de Velden

„ groeijen. Gras, Klaver, Diftelen en Dobr-

„ nen , KliiFebladen , Salie en Alfem. Om
kort te gaan, men zou 'er weinigen kunnen

5, opnoemen , die zy niet aten , en inderdaad

„ haare menigte fcheen zulks te vereifchen.

Herwas een groot geluk, dat deeze Rup-

„ len het Graangewas ongemoeid lieten : wat

i, zou 'er anders van den Oogft geworden

» zyn;
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„ doch de Hennip-Plantagien hadden 'er zo v-

"
, . . Afdeel.

veel meer van te lyden, en gingen
,
wanneerxLIII.

zy nog jong daarvan aangetaft werden ,
ge-HooFD-

„ heel te niet. In de Elzas hebben zy zelfs
STUK '

r1 Grhkfthe

„ de Tabaks-Planten tot dien trap aangetaft, Leïït*

en daar zulke groote verwoestingen in ge-

maakt , dat de Vikariffen verlof kwamen

verzoeken aan den Ondergefchikte van den

3 ,
Biffchop van Straatsburg, om Procefliën te

„ mogen doen, tot afbidding van deeze Plaag.

^, De Linzen hebben zy het allermeeft ver-

„ fchoond. Ik zag 'er groote Bedden van,

„ die volkomen ongefchonden waren, terwyl

„ die van de Groote Boonen en Turkfche

Boonen , daar nevens ftaande
,
geen enkel

3 , Blad hadden over gehouden. Het verlies,

3 , dat men aan de laatftgemelden in een
i
ge

Diftrikten ornftreeks Parys geleeden heeft,

5, was ongemeen groot : dewyl 'er op veele

„ plaatfen geen enkele Boon van kwam".

De Heer Reaumur, naar de reden zoeken*Redenvnn

ke, van die zo ongemeene nienigvuldigheid^
?

^
c

Pr
^*

deezer Rupfen in 'c gemelde Jaar , merkt aan njgvuidi-
'ging.

dat men in twaalf Maanden twee Generatiën

van Kapellen heeft, die deeze Rupfen voort-

brengen. „ Ünze Landmeeters met twaalf

5 ,
Pooten, zegt hy, die de Tuinen verwoeft-

„ ten in de Maanden van Juny en July, zyn

Kapellen geworden in Auguftus, uit welker

5 ,
Eytjes voor de Winter Rupfen voortkwa*

men, die, overwinterende, in Apriljareder-

L Peel, XI, Stuk. „ om
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V.

99 om Poppen konden worden, en de Eytjes

XLIII. ^ der Kapellen, daar uit gefprooten , kwamen
Hoofd- m jn Mey uit en gaven de Rupfen , die in de
S

Cri^fcht ,5 Z°mer zu^ eene verwoefting aanregtten'%

letter fjy hadt niet naauwkeurig kunnen waarnee-
Beefte.

men ^ fr0Q vee{ Eytjes zulk een Kapel bevatte,

maar onderftellende flegts van vierhonderd,

gelyk die der Zydewormen: zo rekent hy dat

van twintig Rupfen , die zig in eeji Tuin bevon-

den in de Maand July, agthonderdduizend kon-

den voortgekomen zyn in Juny van 't volgen-?

de jaar. Men moet ten dien einde flegts on-

derzeilen , dat van de Kapellen de helft Man-

netjes , de helft Wyfjes zyn geweeft. De
Winter, nu, tulTchen de jaaren 1734 en 1735*

was zeer zagt : des het heeft kunnen zyn»

dat 'er meer van deeze Rupfen in 't leven

gebleeven dan gewoonlyk, en dus haare Vy*

anden , die ons anders van de overmaatige

* vermenigvuldiging van dit Ongediertverloflen,

ontkomen zyn. Daar is dan minder reden, (be-

fluit hy,) om te onderzoeken , waarom 'er zq

veel van deeze Rupfen in *t gemelde Jaar

waren, dan waarom 'er in andere en gewoor

ne Jaaren zo weinig zyn.

xcih (92) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

die een Zuiger heeft en gekamd is ; de Wie-fioms.

met het km
\xaagte-

(92 } PhaUn* Hcftttd fpirilinguis cn(hta,Alis deflexis; fu»

peüoribus cinereis figno ? albo inferiptis. Sjjl, Kat, X* faun,

$hsc. Ed. II. 1172.
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ken afloopende en de bovenfte Afchgraauw
, y#

met een wit Vraagteken? gemerkt. Afdeel»
XLIIL

Deeze is in Sweeden waargenomen en doorHj*°J
D '

STUK»
den Heer Clerk afgebeeld. Zy is 'er vry

gemeen.

(93) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten, X
jJl

u

die een Zuiger heeft en gekamd is,; de Wie- Gouden h

ken afloopende en de bovenjlen Roeftkleurig

graauw, met een agteroverleggende Gouden

i getekend*

Deeze Kapel , in Duitfchland gevonden

door den Heer Forskaöl, heeft de grootte

van het Griekfche Letter beeftje. Het Lyf is

graauw : de Kam op de Nek halfrond; die op

de Rug aan het Borftftuk gevorkt; die op het

Agterlyf als een Tregter. De bovenfte Wie-

ken zyn graauw en bruin bont ; in
5
t midden

naar den dunneren rand toe geeler : zy heb-

ben, by het middelpunt, ieder een Griekfche

i of Vraagteken als van Goud , doch veel

verfchillende van dat der voorgaande Soort.

(94) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

die

(93) phaUna RoBua fpirüinguis criftata y Alis defiexis;

fupcrioribus ferruginco grifcis , i refupinato , Aureo , in"

fcriptis. Syft. X.

(94) PhaUna Hodua fpirüinguis crifhta , Alisdeflexts;

iupcrioribus flavo fertugincoque variis $ maculis tribus Ar*

gera«

L Deel. XI. Stuk,
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dié eén Zuiger beeft en gekamd is; de Wie*

ken afioopende, de bovenjien geel en Roeft-

kleurig bont , met drie Züveragtige Vlak-

ken.

Het Nagc -Kapelletje met Goud^ en Zilver-

pl. xcn.agtige Vlakken, dac de Heer Raben, volgens
7

' de Stokholmfe Verhandelingen, in Deenemar-

ken heeft gevonden > komt vry veel overeen,

niet alleen met die der aangehaalde Autheu-

ren, maar ook met dat Voorwerp in ons Land

gevangen, waar van wy de Afbeelding geeven

op Plaat XCil, Pig. 7. Men kan het wel

noemen het Europifch Gouddropje : doch my
dunkt de naam van Goud- of Zilvervlakje veel

eigener te zyn: want de Vlakjes toonen zig

niet verheven maar vlak , ten dcele Goud,
ten deele Zilverglanzig, niet onaartig uitmun-

tende op de bruine Kleur der voorfte Wieken.

Men zegt, dat de Rups kaal en groen is, zig

onthoudende op het vlottend Watergras.

gentcis* Alb. /«/: t. 84. f. G. H. Wilk. Pap* 8* t. r. a 17.

PET. Ga\. T. 7. f. 7. Jiïl. Sfocfy. 1748. T* 6. f. 3. 4
Faun. Snee. Ed. II. 1170.

(95) PhuUna 7Z&clua fpirilinguis criftata ; Alis erofis paJ-
lidis ; fupevionbus Bafi incarnata triangulo fufco. Faun. Snee*

815 Ed. IL 1164. Goed. mf.l. T* 56* Reaum. Inf. l T. 8,
f* 2 5. £<5. & T, 14. f. 12, 13. LIST. Goed. £ 44. JVIer.

XCV.
(-

(95) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

die

MeticulofA,

Vreesag-
tige.



de Nact-Kapellen. 639

die een Zuiger heeft en gekamd is; de Wie- V.
Afdeel

ken gekarteld bleek ; de hovenjlen aan het XLIII.
"

Gewricht rood met een bruin driehoekje. Hoofd-
stuk.

Goed aart heefc de Rups van deeze de

Vreesagtige getyteld , om dat? zy zig op den

Grond laac vallen, even als de Lospoot, Beer

en andere, wanneer zy de minfte aanraaking of

beweeging, naby zig, gewaar wordt, LiN-

Ni:us geeft 'er den zelfden bynaam aan.

Reaumur hadt de manier van Zuiging, daar

ik in
5
t breede van gefproken heb f > in zoda* -j- Biadz.

nig eene Kapel waargenomen. Het fchynt
I52*

my toe, dat het Masker, welk de Heer TAd-

miraal de KonfiantlnopeURups noemt , en op

zyne XXII. Plaat afbeeldt, veel van deeze

verfchille, en dus verkeerdelyk door Geof-

froy aangehaald zyop deeze Soort , wier Rups

die op allerley Moeskruiden , als ook op de

Brandnetelen , op de Violieren en het Bin-

gelkruid aaft, ook, doch zeldzaam , in Swee-

den wordt gevonden. Zy is kaal en groen,

op zyde wit geftreept. Roes el geeft van

deeze Nagt- Kapel, die ongemeen fraay ge-

kleurd en getekend is , in zyn Vierde Deel*

op Tab. IX, de Afbeelding.

(96) Nagt-

Eur. t. 24. DE Geer. Inf. I. T. 5f 14* ALE. inf. T.

13, WILK. Pap 3. T. u a. 3*

U DEEI,, XL STUK,
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Afdeel.
XLIIL
Hoofd-
stuk.

V. (96) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten*

die een Zuiger heeft en gekarnd is; de Wie"

ken afloopende grys van Kleur ± de bovenjlê

met zwarte Letters ^ getekend.

XCVI.

e S. Gedagte Merktekens ftaan doorgaans vry

L
duidelyk op de Wieken van deeze Kapel 4 die

eigentlyk gefproken Afchgraauw is, en voort-

komt van ecne Rups
?
welke ik liever met

Go eda art de verwonderlijk fchoone zou noe-

men, dan de Klootdrager ; 't welk een naam is,

die zeer vreemd luidt, hoewei de Heer 1'Ad"

mir aal dien gebruikt; zynde dezelve van

een rond Knobbeltje zv/art Haair, dat deeze

Rupfen op den vierden Ring hebben
t
afkomltig.

Om die reden noemt Roesel haar Zapfen-

Raupen. Zy zyn ruighaairig , met een geelen

Rug, en de zyden zeer fierlyk rood gevlakt:

het welk deeze Infekten in de Tuinen , alwaar

zy op allerleye Vrugtboomen voorkomen, geen

onbevallig Juweeltje maakt. Het fchynt ook

niet , dat zy zeer fterk vermenigvuldigen of

veel fchade doen. Men vindtze bovendien

op de Elzên,Hazelnooten en Eiken. Sommi-
gen van onze Liefhebbers geeven 'er, dewyl

(96) PhaUna V.oBt4d fpirilinguis criftata, AHs clcflexis ca-

ld. II* ï 181. Goed, ƒ»/. I. T. 22. Trisch. Inf. n. t. 2.

List. GW. f« 92. Reaum. Inf. I. T, 42. f. y. 6. R\j.

I»f. 350. Roes Inf. I. No£h Phal. II. T. 7. 8. Mer. Eut.

UU U 42* WILK. Pap. 28. Tf 3, b. 4# ALB* Inf, T. U»

de
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de Rups haar Spinzel van brokjes Hout maakt, V.

of zelf in 'c Hout kruipt om te veranderen , ^£111*
den naam van Houtkloover aan. Hoofd-

stuk.

Q97) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten , xcvii.

die een Zuiger heeft en gekamd is ; de Wie-
chié

ken afloopende grys ; de bovenfte met een

zwarte Letter x getekend.

Van deeze Kapel, aan haar Merkteken ken-

baar, onthoudt zig de Rups gp de Akeleijen en

Ridderfpoorèn in de Tuinen, of ook op deGan*

ze- of Melkdiftel | , aan de Wegen in *fc wilde t&w&*t

groeijende en op de Kliffen. Zy is kaal en

groen , niet twee geele Streepen op zyde.

(98) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten
, xcviil

die een Zuiger heeft en gekamd is ; de Wie-
de

ken afloopende gpys ; de bovenjlen met zwarte Ahorn-

gegolfde Streepjes , en een omalen Rwg 3

van de zelfde Kleur.

Het Masker, van deeze Kapel, wordt door

Frisch genoemd de geellokkige Karftenge.Rups,

om dat hy haar overvloedig op de wilde of

Paarde-Karftengen Boomen gevonden Iiadt, én

zy

£97) Ph4U»a Koiïua fpirillnguis criftata, AÜ3 deflexis ca-

nis, fuperioribus x ™g r° notatis. ALB. Inf% 'T. 83. f. C. D.
Roes. Inf. ï. No&. Phal. 2. T. 13, Fauu, Suec. Ed, II, n8o,

(98) FhAUnaKocittA fpirilinguis criftara , Alis deflexis ca*
nis, fupenoribus lincolis undatis annuloque ovali nigriso

alb. ïnfi 1. T. 83. Frisch inf, I.T< 5. Reaum. inf i% T, 34.
£ 11. WlLK. Pap. 32. T. 3. c* 6. Fan*. SHec, Ei. II, j|7o.

i deel. XI, Stuk. Ss
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V. zy op de Rug als met Lokken van geel Haair

Afdeel, bezet is. Het blykt daar uit , dat zy tot de

Hoofd* ru*£e Rupfen' behoort, hebbende de Rug zwart

stüK. en wit gevlakt. Zy kruipt tot de Verandering

niet in dén Grond, maar maakt haar Spinzel

,

dat uit Zyde en Haair beftaat, in gaten van Muu-

ren of onder de Plint van Gebouwen , zegt

Reaumur. Mén heeftze ook op deWal- of

Ocker-Noote Boomen aangetroffen.

xcix* (99) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprieten,

ApiUfcW die een Zuiger heeft en gekamd is; de Wie-

ken afloopende; de bwenften groen met een

zwarten Band en Vlakken ; van agteren met

driehoekige Stippen.

Uit twee Rupfen, welke den Heer deGeer
}

in de Maand Auguftus, uit de Oranjerie van

zyn Tuin gebragt werden , kwamen in Mey
van 't volgende Jaar zulke Kapellen voort , die

omtrent van grootte waren als de Satyn-Kapel.

Ik begryp dan niet, van waar zy dien bynaam

hebben bekomen*

c. Qieo) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprie.

4
:lzSpeelzic

WU
>

(99) FhaUna "HtBuA fpirilinguis criftata, Alis deflcxis; fu-

perioribus virentibus, Fafcta maculisque atris; poftice punc-

tis mgonis. De Geer, inf. I. T. 5. £ 22, 23. Faun. S*ec. Ed.

II. 1178.

(100) PhaUna "KoBun fpirilinguis criftata , Alis deflexis, fu-

pcrioribus virentibus, Abdomineque flavo , nigro pun&atis.-

Syft. Kat. X. Fam, Susc. Ed. II. 1177.
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ten , die een Zuiger heeft en gekamd is ; V.

de Wieken afloopende groen ; en zo wel als xuiL
L "

h Agterlyf, dat geel is> met zwart ge* Hoofd.

Jlippeld.
' STÜ^

Mooglyk zal deeze om gelyke reden dien

bynaam hebben, als die van N. 51. den naam

van Speelende voert. Zy is zeldzaam in Swee-

den, en gelykt zeer naar de naaftvoorgaande

,

doch verfchilt door de geelheid en het gevlak-

te Borftftuk.

(101) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprie-
0
^J

;td

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; de
,
verbor-

Wieken afloopende , bruin gewolkt met een
sene *

witte Streep ; de onderften korter , wit ge*

rand.

Deeze, die ook zeldzaam is, door Doktor
Ho lm in S weeden gevonden, is een van de;

grootften onder de Europifche Nagt - Kapel-

len van deezen Rang , hebbende , volgens

de Afbeelding van Clerk, de voorfle Wie»

ken byna anderhalf Duim lang. Over dezel-

ven loopen drie witagtige Streeken, en op 'c

midden is een Ovaale Vlak.

(ioa) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprie- Cii
f-pn ConJptcilU'
LCAJ

> ris.

(101) PhaUna Tlociaa fpirilinguis criftata , Aiis deflexis

fufco-nebulofis
, ftriga , inferionbuscjue brevioribus margisie

albis. Syfè. tint. X. Faun, Snee, Ed. II. 1203.
(iQa> Ph*Una Ko8na fpirilinguis, criftata, Alis incumben»

ti pianis, paliide grifeis 5 OcuSorum opeicuus oibicuhtis*

Stf. tt*/. X. Fattn. $uec. £d. II. 1183.

h DfcEL. XI, STUK» Ss 2
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ten , die een Zuiger heeft en gekamd is; de

Wieken op elkander leggende vlak , bleek

graauw ; de Oogen met ronde dekzeltjes.

Giuuren- Dit laatfte geeft den bynaam aan cleeze zon-

derlinge Kapel, te üpsal gevonden, hebbende

een rond Plaatje over ieder Oog, dat dezelven

bedekt , en waar onder de Kapel gluurende

uitziet , als een Verfpieder door de Gaten van

een Wagttooren. Zy is van middelmaatige

grootte , en heeft de Sprieten maar half zo

lang als 't Lyf.

pèrfphiiu. Ikbegryp niet, waarom Linn^eus den by-

naam van Perfpicillaris geeft aan eene Sweed-

fche Kapel, door den zelfden Heer Bergman
gevonden, die alleen maar twee rondagtige,

bleeke Schermpjes heeft, welke den Kop dek-

ken. Zyis door den Heer Clerk afgebeeld

onder den naam van Polyodon of Veeltandige,

om dat de witte Tekening , op het geelagtig

bruine der Wieken, zig als met veele Tandjes

vertoont. Dien bynaam, evenwel, geeft Li n-

njeüs aan een grootere Veld -Kapel , in de

Tuinen gemeen in Sweeden , welke den agter-

Rand der Wieken zeer gekarteld heeft, zynde

Afchgraauw gewolkt van Kleur (*)

(*) phd*nA *Ko8*a FolyodoN , fpiiilinguis , criftata , cine-

xeonebulofa
,

margine poftico muki^dcntato. Faun, Snee,

Ed. II. N. 1219.

Gebrilde.

PL.XCII.

Veel eigener kan ik den naam van Brildraa-

ger
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ger of Gebrilde geeven aan die groote en zon- v.

derlinge Nagt-Kapel uit de Indien , welke my

toe de Afbeelding Tig. 8 , door den Heer HoOFDl

Meijer is medegedeeld. Dezelve heeft, stuk.

op ieder bovenfte Wiek, in het bleekbruine,

een zeer natuurlyke aftekening van een Bril

,

die wit is. De Kleur der agterfte of onderfte

Wieken is donkerer bruin, met een bleek roo-

de en witte Vlak verfierd. Van de grootte en

gedaante kan men uit de Afbeelding oordee <

len.

(103) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprie-
u^™)cd

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; de Gedekie.

Wieken Laricets-xyze grys , geftreept ; bet

• Borstftuk gedekt met halfmaanswyze Klep-

jes. -
4

Tot een voorbeeld van zodanige Maskers

der Kapellen, die konftige Tonnetjes van Aar-

de in de Grond maaken , gebruikt de Heer

Reaumür deeze Rups, die by hem geleefd

hadt van de Bladen van Speenkruid, wit en
'

zwart Wollekruid. Roesel, die haar de

gladde, zwart- bruine en met Oranje-kleurige

vlakjes gefprenkelde Rups noemt, fchryft 'er

de Melk of Ganzen -Diftel tot eene woonplaats

aan

(103) PbdUna tioÏÏMa fpiiilinguis criilata , Alis lanGeolatis

canis ftriatis , Thoracis valvuüs lunatis. Reaum. mf.hT. 43.

f. p,ii. Roes. /»/: j. phal. T. 25. ïmn, Suec. Ed,
II. 11 84.

I. Deel. XI. Stok* 3 8 3
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V- aan toe. Het fchynt ten tm'nfte dezelfdeSoort

KLHl- te zyn > Il0ewel
.
de Kleuren een weinig ver-

Hoofd- fchillen : alzo de Kapel kenbaar is aan een zon-
stuk.

^erling Kuifje Haair, dat zig, wanneer de Wie-

den uitgebreid zyn, niet vertoont.

civ. (104) Nagt • Kapel met ongepluimde Sprie-

Ko^i'hL fen * die een Zuiger heeft en gekamd is ; de

klèe- Wieken Lancetswyze om H Lyf gewonden

bleek, doch bruin op de Rng y met een platte

Halskraag.

*t Woord obfoletus betekend een verouderde

of verbleekte, fletfe Kleur; doch exfoletus isby

de Latynen niet bekend. De Kapel , daar wy
van fpreeken , is , op fommige plaatfen

,
Roqtag-

tig gekleurd, op anderen bleek. Stil zittende

heeft zy de Wieken geheel om 't Lyf gewon-r

den , en gelykt dus byna naar een endje rottig

Houc, waar van fommigen haar den naam gee-

ven. De Rups aaft op allerley Soorten van

Melde , alleen die men 5 wegens de Stank, VuW
varia noemt ,

uitgezonderd ; doch wordt ook

fomwylen op de Braambooifen aangetroffen a

zegt Roes el. Zy is groen van Kleur en

kaal, geftippeld, met eene witte of geelezyd-

ftreep. Men heeftze ook op de Erwten en

Klokjes Bloemplant gevonden.

Cic5) Nagt-

(104) Pb*!*na TIgcIua fpirilinguïs criftata, Alis lanceobtis

convolutis cxfoietis , Dodo fttfcefccntibus , Collari compreffo.
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(105) Nagt-Kape! met ongepluimde Sprie» y%

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; ^Afdeel.

Wieken afloopende bleek van Kleur, aandenj.i00¥D \

zydelingfen Rand bruin. stuk,

cv.

Deeze Kapel gelykt ten deele naar de naaft<^*"£

voorgaande, ten deele naar de Gedekte, van woii*

wegen het Kuifje van Haair, het welk in de
im -

zittende Kapel zig zeer fpics vertoont. Roe-
s el heeft zig over de konftige manier, op

welke eenigen der Rupfen haar Tonnetjes, bo-

ven den Grond , van brokjes verdorde Bladen

maaken, uitermaate verwonderd, en het is nog

zeldzaamer, dat fommigen dit doen, en ande-

ren in den Grond kruipen om te veranderen.

De gehakkelde Wieken onderfcheiden de Ka-

pel grootelyks van die v$n Reaümur, voorge-

meld , en de Rups is ook wel kaal , maar

Afchgraauw en geel , met zwarte Vlakken.

Met de Wieken toegeilagen zweemt de Kapel

ook wel naar een brokje rottig HouJ; doch is

byna de helft korter dan die der Melde-Rups.

Men vindtzc gemeenlyk op hec witte Wolle-

kruid. De Pop is Oranje -kleur , gelyk die van

de Gedekte, voorgemeld.

(106) Nagt-

Frisch. Inf V. T. 2, £ 1. ROES. mf. I. Phal. 2. T. 24.

WlLK. Pap. 8. T; 1. a 18. Faun. Suec. Ed. II. 1185.

C105) PbaUna Tioïïna fpiriliiiguis criftata , Alïs deflexis

obfoletis, margine laterali fbfcis. Ra j. Inf 169. n. 125.

REAUM. Inf U T. 43. MEK* Euy. III. T. 29* ROES. Inf

I Phal. 2. T. 23. FRISCH. Inf VI. T. 9. WlLK. Pap* 7.

T. Ié a. 15. ALB. Inf T, 13» Faun, Smc, Ed t Ih 1186,

I. Deel. XL Stuk* S S 4
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V. (ïoö) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

XLUU ten >
^e een ^ëer heefi en g^amd is; de,

Hoofd- Wieken op elkander leggende bruin 9 met een

STUK
' zwart Streepje en een liartgebjkende Vlak;

nxcuma. de onder[len wiu .

ICdykl' Deeze door den Heer Clerk afgebeeld,

heeft de voorfte Wieken, naar het Gewricht

toe, met een hreedagtig, kort, zwart Streep-

je getekend ; waar aan , in 't midden , een brui-

ne Vlak volgt , die naar een Hart gelykt. met

de punt voorwaards, en op het Borftftuk is,

van vooren , een gevorkt zwart Maantje. Zy
onthoudt zig op de Velden in Sweeden en is

van taamelyke grootte. Het ongemeene ver-

fchil van Kleur /dat uit de Afbeeldingen blykt

,

geeft mooglyk reden tot den bynaam.

cvrï. (107) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprie-

Gothichc. ten , die een Zuiger heeft en gekamd is ; de

Wieken afioopende, de bovenjie bruinagtig,

waarop een zwarte Boog , die met een wit

Streepje gezoomd is..

Van wegen eenige zonderlinge Karakters op

de

(106) PhaUna TioftuA fphilmguis crifhta , AHs incum»

bemibus fufcis , lineola atra maculaquc covdata; inferiori-

hus albis. Syjh X<*t. X* Faun. Sute. Ed, II. 11 90.

f107) PhaUna "HoRua fpirilingiiis cri flati , Mis deflexis*

fuperioiibus fufcefceatibus , Arcu nigro linea alba niarginato»

Syfl. Nat. X. Fau». Snee, Ed. II* 119c.
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de Wieken zal deeze dus getyteld zyn. Zy
heeft, op 'c midden van ieder voorfte Wiek

? xLlIlV
een zwart Boogje, met de holte buitenwaards, Hoofd-

en aan de binnenzyde van hetzelve een zwarte

Stip. Zy is wat kleiner dan de voorgaande.

Men vindtze in de Boflchen van Sweeden.

(icS) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie- cvni.

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; ™u.

de Wieken afloopende bruin , aan de Rag
U

tïge!
S

en van agteren bleek gerand.

De vier Kammetjes , welken deeze op de

Rug van het Lyf zelf, agter het bultige Borst-

Ituk heeft
,
geeven 'er zekeriyk dien bynaam

aan. Men vindt deéze Soort ook in Europa.

(109) Nagt* Kapel met ongepluimde Sprie- cix.

ten , die een Zuiger heeft en gekamd is ; de
jj^fëj^*

Wieken afloopende ,
gewolkt , met korte

zwarte Tandswyze Streepjes binnen den

witten Zoom*

Deeze is klein onder haare medefoorten.

Zy heeft de Wieken Afchgraauw grys, mee

drie ovaale zwarte Ringen> De Wieken zyn

gezoomd met een taamelyk brceden witten

Band,

fio3) PhaUnd tfocfaa fpirilinguis criftata , Aüs deflexis

fufcis , margine Dorfali posücoquc pallidis. Syft* X.

{ 109 ) Pbaiana TioHna, fpirilinguis criftaia , Alis deflexis

nebulofis , deniiculis fetaceis intra Fafciam albara ter.mina«»

Uta.'Sjft. Kat. X* Faun* Snee, Ed. IL 1199,

I, DE IX,. XI, STUSt S s 5



650 Beschryving van
V. Band , waar van een bruine Plek vyf of zes

.Afdeet

XLIII.'
zwarte Streepjes, byna tot het midden toe,

Hoofd- worden ingelaten. Zie daar de reden van den
*

STÜK
' bynaam,

cx* (110) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

ZwfxuTc. ten j die een Zuiger heeft en gekamd is ; de

Wieken neergedrukt , AJchgraauw , met

een zwarte Vlak , die buitenwaarde flaauw

bruin is , en een zwart Streepje aan de

tippen.

Uit de Afbeelding van Clerk blykt, dat

het die zwarte Vlak is, in de holce geelagtig

bruin , welke de C maakt: zynde deeze Ka-

pel in de Tuinen van Sweeden vry gemeen.

exu (in) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprie,

v'andc"
ten 5 ^ em ^w'S

er ^eefl m gekamd is ; de

£oqU Wieken neergedrukt , AJchgraauw geivoikt ,

met een zwarte haak boven de voorfle

Vlah

Van Roesel is deeze Kapel waargenomen,

wier Rups niet alleen aait op de Kool, maar

ook op de Tabak en op het Water-Drieblad;

zynde in de Velden van Weftgothland niet

on-

(116) PhaUna KoBu* fpirilinguis ciiftata , Alis depresfis

cinereis , Macula nigra extus obfoleta 9 lineolaqueapicis atra.

f„«». Sate. 374. Ed. II. 1193*

(111) PhaUna KoEIha fpirilinguis criftata, Alis depresfis

cinero-nebuloiis , Unco nigrofupia Maculam priorenw Ro£S#

Inf. h No&. PhaU 2. T. 29* Fam. Susc. Ed, II. 1205,
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ongemeen. Hy noemtze de fchadelyke
;
glad- y #

de , bruine Koolrups, en zegt, dat de Boeren Afdeel.

en Tuinlieden haar de Hartvorm heeten
,
omj^OOFD.

-

dat zy gemeenlyk tot in het Hart van de Kool stuk,

booren, en dezelve dus uitvreeten. Het Land-

volk deedr derhalve groot elyks zyn belt, om
deeze hunne Vyanden te vernielen; doch op

een manier die hunne eenvoudigheid en onkun-

de te kennen gaf: want zy begroevenze in de

Aarde ; daar het doch een Rups is, die tot de

Verandering in den Grond kruipt : komende de

Kapellen in Juny daar uit te voorfchyn, om haa-

re Eytjes te leggen , die in veertien Dagen de

gezegde Rupfen uitleveren. Doktor Scopoli

heeft dergelyke in Karniolie gevonden (*).

f112) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie- cxir.

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; de *^"e
Wieken afloopende Afcbgraauw met twee zuuring.

Vlakken en een witte Streek aan den durr

nen rand.

De Rups van deeze, die Haairig zwart is,

bezet met roode en witte Stippen onder elkan-

der, aaft op de Zuuring niet alleen, maar ook

op de Melk- of Ganze-Diftel. Zy is ros ge*

haaird
*

(*) tntomol. Carmél. p. 212* N. 522.

Ci 12) PbaUna Koftua fpirilinguis criftata , Alis deflexis cine-

ieis bimaculatis; litura marginis tenuioris alba. Mer. Emt.

T. 82. Roes. Inf. I. Phal. 2. T. 27. Alb, l*f. T. 32,

\ViLK. Pap. 26. T\ 34 a. 1. Fmn< Suec. £d, II. iaoo3

I. Deel* XI* Stuk.'
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V. haaird ,
zwart, met roode en v/itte Stippen

AFbEEL. fierlyk gefprenkeld.
XL1II.

J

Hoofd- ^ % Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-
STUK*

/-»

ten , die een Zuiger beeft en gekamd is ; de

Wieken aflöopende, met twee Vlakken y
aan

den dunnen rand blaamvagtig.

cxin. De Rups van deeze is oneffen , wit en zwart
0x
l£T* bont, met een bultige Staart. Zy aaft op de

Hócg. Melde, de Haagdoorn en Slee - Pruim hoo-

rnen.

CXIV.
Qlcrace4i

Slaa-

Worm.

(114) .Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

ten , die een Zuiger heeft en gekamd is ; dt

Wieken afloopende ; de bovenften brainqgtig

met twee Vlakken en aan den agterrand

een tweetandige Streek.

In de Wortels der Moeskruiden, als ook van

andere Planten , onthouden zig zekere kaale

gladde Rupfen , die aan de zyden met een

zwartagtige Streep gerekend, en van onderen

roodagtig zyn. Decze worden gemeenlyk

voor Wormen aangezien > om dat zy de Wor-

tels

(113) VhaUna TioBua fpiriltngiüs criflata, Alis defjexïs bi-

tnaculatis , margine tcnuiorc coerulefcente. Alb, Inf.T,

14. Wilk. Pap. 12, T* u c. u Roes. lnf.\> Phal. II.

T. 33. Faun* Suec, Ed. IL 1207.

(114) VbaUna. TioBua fpirilinguis criftata, Alis defïexis fti'

pedoribus fuicescentibus bimaculatis
, ftrigi marginis poftica

bidentata. Faun. Snee. 871. Ed. II. 1197. MER. Eur. I. T.

4^ Reaum. frf. IU Té 39» 4« ALB. I»f> 27. T. 4©.

Koes. Infi I. Phal. a* t. 32.
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tels uitknaagen ; doch het zyn inderdaad Rup- V.
A.FDEFT

fen, met zeftienPooten,zeer vlug en zigfterk XLIII#
*

bewecgende. Haar Verandering gefchiedt on-HooFD-

der de Aarde. Men vindtze doorgaansin de
STUK

verdorde Slaa- Planten, en zy worden van de

Tuinlieden Eemten genoemd.

(115) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie- cxv.

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is ; de Peulen-

Wieken afloopende ,
Roejlkleurig Afch-

graauw met twee Vlakken , van agteren

een bleeke Streek.

Van deeze, die zig onthoudt op de Erwten

en andere Kruiden, de Peulen van binnen uit-

eetende, is het Masker kaal en Roeftkleurig

met vier geele Streepen.

(116) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie- c?yr
r

ten, die een Zuiger beeft en gekamd is; de^vln'dQ*

Wieken afloopende gewolkt met een geele
MeitJ&

Schrap*

Op de Melde en Zuuring aaft de Rups, die

glad is en kaal , rosagtig met witte Stippen,

(117) Nagt-

f115) PhaUna TioBua fpirilinguis criftata , Alis deflexis fer-

rug:neo - cinereis bimaculatis > ftriga poftica pallida. Faun,
Suec. 8?8. Ed. H. 1206. RoES. /»/* I. Phal. 2. T. 52, Wilk.
Pap. 4, T. 1. a. 7.

(116) pbatana tioftua fpirilinguis criftata, AÜs deflexis re-
bulofis litura fuiva

-f. Roes. lnf\> PhaU 2. T* 31. Wilk*
Pap, s« T. 1, a a. Fa*n. Sttec. Ed. IL 1196»

I. Deeï,, Xlr Stuk*
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V.
Afdeel.
XLIII.
Hoofd -

STUK.

cxvn,
VrACox.

Voorlyke,

CXVIII.
Triplafta.

Driebul-
tige.

(117) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

ten , die een Zuiger heeft en gekamd is; de

Wieken afloopende tweevlakkigj van agte-

ren met ros eenigermaate gebandeerd.

Van deeze Kapel onthoudt zig het Rupsje op

de Melk- of Ganze-Diftel; zynde glad en kaal*

Roeftkleurig met een witte Streep op de Rug.

(118) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

ten , die een Zuiger heeft en gekamd is $ de

Wieken afloopende ; de bovenften met twee

boogjes, de holte- van elkander af, en daar

tuffchen drie Zeegroene Vlakken.

Van de twee bruinagtige bulten op de Rug

en eene op de Staart, die de kaale groene

Rups heeft, krygt deeze Kapel haarenbynaam»

De Kam van haar Borstfluk is agterover geboo-

gea , hoog, bleek. De bovenfte Wieken zyn

bruin gewolkt, met twee kromms zwarte

Streepjes , en hebben van agteren , aan den

onderden rand, vier witte Stippen. Het Mas-

ker aaft op de Melk diftel, Hoppe en Brande-

netelen.

(119) Nagt-

(117) PhaUna HoBua, fpirilinguis criftata , Alis deflexis

cinereis , bimaculatis %
poftice rufo-fubfafciatis. |«. RoEs,

I. Phal. 2. T SI*

(118) PhaUna TioBua fpirilinguis criftata , Alis deflexis

fuperioribus Arcu duplici contrario ,
Maculisquc tribus glau-

cis intermediis. Mer. £ar. T* 97. De Geer* inf. I. T. 6.

f. 20. ai. ROE$ # Jnf.l. phal. 2. 34* Faun. Snee. Ed.

II. 1202.
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(119) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprie- ^ V*
*

ten, die een Zuiger beeft en gekamd is; de XLIIl/
Wieken bruin ; de bovenjlen met drie geel- Hoofd-

agtige bogtige Streepen gekeperd.
STUK.

CXÏX.

Van de geftalte der Rups:, die op het ag- Getopte!**

ter -end een Kegelagtig getopte Bult heeft,

is de bynaam afkomftig. Zy is kaal en groen

,

met een geele Streep op de Rug en een witte

op ieder zyde. De Kapel heefc aan het agter-

lyf drie of vier witte Stippen. Deeze foort

aaft op de Pruimen , Ockernooten en Eike-

boomen.

fiao) Nagt - Kapel met ongepluimde Sprie- ^ cxx *

F/a*icornism

ten , die een Zuiger heeft en gekamd is ; de Geelfpdet.

hovenfle Wieken Afchgraauw met dm
zwarte Streeken; de Sprieten geeL

In Sweeden is deeze Kapel , door den Heer

Bergman ,
gevonden. Zy aaft op de Pope-

lierboomen.

(121) Nagt -Kapel met ongepluimde Sprie- cxxr.
Leucomeias*

ten,

(119) PkaUm TZoBua fpirilinguis criftata ; alis fiifcis 9 fu-

perioribus Strigis tribus flavefcenübus repandis, f* MER. B*r.

II. p. 23. T. 9. Roes. Inf, I, Phal 2. % iïi Reaum. inf.

I. T. 15. f. 1-5.

(120) pbalana Tieïïu* fpirilinguis criüata, Alis fuperiori^

bus cinereis , Strigis tribus atris , Antennis luteis. Syjh K*t% X,

Faun.Suec Ed. II. 1204.

(121) phaUna KoHna rpiiilïuguis criÜats, Alis nigricants

nn-

ïi Deel, XL Stuk,
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V. . ten, die een Zuiger beeft en gekamd is; de

^LIIl" Wieken zwartagtig geiwlkt; de onderfien

Hoofd- Sneeuw-wit , van agteren met een breeden

STÜK#
zwarten Band.

Zwart- en
wu onte.

deeze Kapel, die in Sweeden niet onge-

meen is en van een taamelyke grootte, geefe

de Heer Clerk de Afbeelding, uit welke

zy eer graauw, en wit bont fehynt te zyn,dan

zwartagtig.

cxxiu (122) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

G^aauwc. ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; de

Wieken ofioopende bruinagtig ; met een

Nieragtige Vlak , en met bleeke Streepen

Netswyze getekend.

Op de Wilgen onthoudt zig het Masker van

deeze, dat, volgens Roesel, een graauwe

Rups is, met heldere Streepen opzyde, welke

zig in de Aarde verbergt , zynde op het Wol-
lekruid van hem gevonden.

cxxin. (123) Nagt -Kapel met ongepluimde Spfie-

üokCvïi.
ten > die een Zuiger heeft en gekamd is; de

Wie-

ncbulofis 5 ïnferioribus niveis poftice Fafcia lata nigia.

Kat. X. Faun, Snee. EcL II. 1194.

(122) PhaUntt WoBua fpirilinguis criftata , Alis deflexis
f

fufcescentibus, Macula reniformi; Strigis pallidis reticulatis.

Roes. tof* II. Phal. 2. T. 56. MER. Eur. T. 81. Faun. Suec9

Ed. II. 11 95.

(123) PbaUna fpirilinguis criftata ; Alis purpura

«

\
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Wieken paarfchagtig % met een zwarten V.

Band; van agteren een geele Vlak
**&"xLni

L

bende. Hoofd-
stuk*

Zeldzaam ontmoet men deeze in de Sweed-

fche Boüchen.

(124) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie* cxxiv.

ten , die een Zuiger heeft en gekamd is}de
De^m

^
Wieken afloopende paarfchagtig, met twee Ridder-

geelagtige Banden, waar van de onderften
Sj?°°*

donker %J7U

Op de Ridderspooren hadt Juffrouw Me-
rIan een fierlyk gekleurde Rups gevonden

,

die dergelyke Kapel uitleverde. Roe se

l

ilelt de woonplaats van het Masker, dac geel

en vaal bont is, met zwarte Stippen , op de

Akeleijen, Melkdiftel en andere Kruiden meer*

(125) Nagt-Kapel met ongepluimde Sprie- cxxv.

ten, die een Zuiger heeft en gekamd is; de
£'ittoert.

Wieken afloopende bleekgeel; de bovenftm uiltje,

met drie Jchuïnfe Roefikleurige Banden.

Wegens de Kleur voert dit Uiltje deezen by-

naam* De Rups is kaal
,
bruin, aan de zyden geel*

Cl 26) Nagt-

fcentibus, Fafcia njgxi, Macula poftica flava. Syft.Kat t X é

$aun. Snee. Ed II. 1201,

(124) Phalana KoHua fpiriiinguis criftata , Alis defjexis:

purpuiafcentibus; fafcits duabus flavefcentibus , inferioiibu»
obfcuris.t* Mer» ïttr. X, T. 40* Roes. Inf I. phai, 2. Ti
ja. Wilk. Pap. 3. t. 1. a 4.

£125) Pb*t*»a HoHha fpiiilinguis criftata ; Aiis cfcflexia

I, DEEL, XI. STUK, T t lu-
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Y* (126) Nagt- Kapel met ongepluimde Sprie-

XLIIL* ten
'
^e een Zwgw heeft en gekamd is; de

Hoofd- Wieken afloopende ; de bovenjlen graauw
STUK

' bruin geflreept* met een Nierswyze Vlak,
CXXVI, t T' * r 1 a
secaiis. een Latynfche A.
Halm-
Rups. De Rups van deeze , die door Rolander

in de Stokholrafe Verhandelingen bcfchreeven

is, onthoudt zig in de Aairen van de Rogge, en,

binnen de Scheede van het Blad een gedeelte

van de Aair afgeknaagd hebbende, verhuiltzy

naar een anderen Stoel; waar uit de zogenaam-

de Koornbrand ontftaat', dat de Aairen wit

worden. Frisch hadt dergelyke in de Rogge-

Aairen gevonden , welke hy de Halm - Rups

noemde. Deeze wordt thans tot een Nagt-

Kapelletje van de Tarwe thuis gebragt (*)>

waar van het Rupsje kaal is en geel, met drie

witte Streepen. In Daland, een Provincie van

Sweeden , daar men, op de meefte plaatfen,

de Rogge tweemaal na elkander op éénen Ak-

ker zaait, zyn deeze Rupfen zeer menigvuldig,

en verteeren ,
fomwylen , de Rogge t'eene-

maal; gelyk, onder anderen, in \ jaar 1750

was gefchied.

Juteis, fuperioribus Fafciis tribus ferrugineïsobliquis. Albin,

y /»/? T. 33. WlLK. Inf. 5. t. I. a 8. faun, Suec. Ed. II . li74*

(116) PhaUnAtioBua ipiiilinguis criftata; Alis defloris, fu-

perioribus grifeo-fufcis ftriatis , macula Reniformij A latino*

Roland. ^a&. Stocl^b, 1752. p. 62.

(*) Pbalana Koiïna Tritici , &c. Faun. Snee, Ed. II. $20*

N. I2II*
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Linnjeus merkt aan , dat hy , ia deeze V.

befchryving der Nagt-Kapellen, genoodzaakt xüill.
L *

is geweeft verfcheide Soorten van Afch-HoorD-

graauwe en tevens zeer kleine Kapelletjes,
STÜKi

door huare gedaante, als ook door de Afteke-

ning der Autheuren bekend, voorby te gaan;

dewyl hy geen bekvvaame woorden vondt om
die af te fchetzen.

De Maskers van byna alle de voorgaan-

de Soorten, zo van Dag- en Nagt- Kapel-

len, als Pylftaarten, komen in deeze weezent'

lyke omltandighcid overeen , dat zy zeftien

Pooten hebben. Doch wy zagen hier voor f, ^ E!adz

dat 'er andere Rupfen zyn, met niet meer dan

tien of twaalf Pooten, en deeze worden , we»

gens haaren zonderlingen Gang, Landmeeters*

Raamers ,
Spanrupfen of Spannemeeters

; ja

ook wel Krammetjes getyteld, wegens de aar-

tige figuur, die zy met haar Lighaam maaken.

Van de zulken, nu, die den derden Rang on-

der de Nagt -Kapellen of Uiltjes bekleeden,

zal ik thans fpreeken (*).

LANDME ETER- of SPANRUPS-
KAPELLEN.

Met de Sprieten gepluimd; de agterfta

Wieken eenigermaate hoekig.

(*) LiNN/Eüs, meeft lettende op de gedaante der Ka»

! Deei»» XL STUK. Tt 2- Pel *
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V. (127) -Kapel, die dubbeld Kam-

XLIII
1
" hoornig is (*), met de Wieken hoekig on*

Hoofd- gevlakt wit , de Sprieten Borjielagtig ge»

STUK - tipt.

cxxvu.

wdkwit- Dit Uiltje is klein en niet ongewoon in Swee-
tc - den. Het heeft de Sprieten aan 't onder-end

zeer ruig, doch aan \ boven-end geheel onge-

baard.

CXXVIIU (128) -Kapel , die Kamhoornig is.

Fatcataria. met de Wieken Zeisfensivyze Zeegroen ; de

voorften graauw gei

met een bruine Stip.

Z
\viek?" voorjlen graauw gegolfd en gebandeerd

y

De Rups van deeze is ten onregte hier t'huis

gebragt , en behoorde veeleer by het Ink*

hoorntje geplaatft te zyn ; om dat zy , in rus*

tezynde, een poftuur maakt, gelykende naar

dat der Zeepaardjes, zegt de Geer. Op de

Ber-

pcl, als bet volmaakte Infckt > en de Rups maar het Mas-

ker zynde, heeft in de voorgaande Bende wel een enkele

Spanrups, gelyk die van 'tGiiekfch Letterbeeftje met twaalf

Pooten , en dus ook in deeze Bende ccnigen , die eigentlyk

z^een Krammetjes zyn ,
gelyk de Eenftaart , enz* t'huis ge-

bragt»

(117) FhaUna Geomctrd pe&inkornis; Alis angulatis albis

fmmaculatis , Antennis apice Setaceis. Fayn, Sutc. 865,

Ed. II* 1226. \
(*) De Wyfjes hebben, in deeze, de Sprieten of Hoorn-

tjes ongepluimd of .ongekamd en Borftelagtig ; even als

in de Nagt-Kapellen van de eerile Bende.

(123) pbaUna Geametra pe&inicornis ; Alis falcatis glaucis>

anticis undis Fafciaquc grifeis, Puu&o fufco* De GS£R»
ïnf. I. T, 24* f. 7. FAUn„ Shu. Ed II. 1224.
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Berken onthoudt zy zig > zo wel als op de El- v -

i r i r • Afdeel,
zen. Haar Agterlyf loopt ipits uic , en zy XLIIL

heeft van agteren geen Pooten, zo min als de Hoofd-
STUK»

Twceftaart-Rups der Wilgen: doch de agt

middelpooten hebben in beiden plaats, en dus

zyn het Rupfen met veertien Pooten.

(129) Spanrups-Kapel , die Kamhoornigis; beb* ^^j^-
bende de Wieken Staarti? gehoekt ,

geelag- rU4

i a + Vüertalqc.
tig wit met twee Streepen; de agterjte met

twee Stippen aan *t end.

Dit is een der grootflen onder de Kapellen van

deezen Rang, en komt voort uit een weezent*

iyke Landmeeter of Spanrups , die in \ mid-

den van het Lyf geen , en dus maar tien Poo-

ten in \ geheel, en daar door den gemeldea

Gangheefc. Het aartige poftuur
,
datzy maakt 9

zig als een dor Takje vertoonende, hoedanig

zy fomtydsop de Vlierboomen gevonden wordt,

doet 'er onze Liefhebbers den naam van het

Vliertakje aan geeven. Haar Kleur is bruin

met donkere Streepen. Men merke aan dat

de Kapel, verkeerdelyk, onder de genen 3 die

gekamde Sprieten hebben, geplaatfl is,

030)

PhaUnd Getmetya peclimcornis ; Alis caudato-aiigu*

lans flavefcentibus, iincis duabusj pofticis apicibus bipuncla*

tis; Goed* inf \u T. 34. alb. Inf. T. 94. List. OW.
f. 10. RoES. Inf I, rha!. 3. T. 6. Fet. Ga\. T* $1. f. 6.

WlLK. Pap. 38* T. i. b* 2. RAJ, Inf 177, N. 9. Faun. $mc*

Ed. II. izm*

U Deel XI, Stuk, T t 3
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V. C I 3°-) -Kapel ? die Kamhoornig is 9 met de

Afdeel, Wieken gekarteld , geelagtig , mn agteren

Hoofi> donkerer ; waar op twee Streepen en een

stuk. Stip , die bruin zyn.

CXXXp
itcmhu- Het Rupsje van deeze, door Reaumur
Eenftaarr. het Zeepaardje genaamd , komt in geftalte en

postuur nog meer met de ..Tweeftaart-Rups

der Wilgen overeen , maar heeft aan 't end

een enkele Staart, weshalve men het den naam

geeft van Eenftaart. Reaumur hadt 'er zoda*

nig eene gevonden op de Haagdoorn; de
Geer noemt het een Rupsje met veerden

Pooten van de Berken , en Linn^eus fielt

de woonplaats op de Eikeboomen. Het is,

zegt hy , rood en heeft de Rug hoekig.

(13Ü Spanrups-Kapel,fe Kamhoornig is , heb»

^tïl^ia, bende de Wieken gekarteld geel, met twee

bruine Streepen*jbizentato

tak;e.

Van de Elzen , daar de Rups zig op ont-

houdt, volgens onzen Autheur, zou men aan

deeze den naam kunnen geeven van Elzen-

Takje. Zy is door de uitpuilende Knobbeltjes

op

(130) PhaUna Geometra peftinicorms ; Alis erofis luie-

fcentibus pofttce faturatioribus , lineis duabus pun&ocjuc

fufcis. ALB. l»f. 65. DE GEER. Inf. K T. 10. f. 7, 8,

BjF.AUMt Inf. lt T. 22. fc 4, 6. Wilk. Pap. 14. T. 1. e %
Faun. Suec. II. 12?. 9.

(131) Phalana Geomttra pe&inicornis ; Alis erofis flavis 9

StrigiS duabus fufcis» Faun. Snee. 834. E4 II* Ki* DE
Ge ek InfU T, 10. f- 13, 14. Roes» frfih Phal*3. *• 3 +
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pp de Rug gemakkelyk van het Vliertakje , doch V.

niet ligt van een Takje der Elzen te onderfchei- xliil"
den. De Geer ftelt de woonplaats op deHooFD-

Berken , en Roes el zegt, dat men deeze, STUK *

die by hem de eerïïe is, meeft vindt op de

Kerken, Peeren, Appelen en Pruimen-boo»

men. Zy behoort, zo wel als het Vliertakje,

tot de genen, die men in 't Franfch Arpmteit-

fes en baton , dat is Stokjes Spanrupfen noemt (*).
bl^ ie

l5

Zy zyn zwartagtig bruin, en maaken bovenden

Grond een Spinzel , waarin een groenagtïge

Pop , die , als de Verandering laat in *% jaar

gefchiedt, fomtyds overwintert.

(13a) Spanrups-Kapel , die Kamhcornig is y met cxxxn.

de Wieken een weinig gekarteld , allen uit I^S^S?
den graau-wen geelagtig, met bogtige Stree-

pen en twee bruine Stippen.

Op de Bladen der Syringeboomen, als ook

opdejasmyn, aaft een Rupsje, dat weezent>

lyk tot de Landrneeters behoort , maar nog

veel aardiger poftuur maakt dan die, wanneer

het zig als een Krammetje heefcvaflgezet: door

een krommen Hoorn, als der Gemfen, welken

het dan agteruic fteekt. In de volwaflenheid is

het ongemeen fierlyk Appelbloeizel rood en

» Oran-

(13-) PhaUna Geometra pe&Inieornis , Alis fub-erofis , omrii-

bus grifeo-flavefcentibusj Strigis repandis pun&bque duo-
bus Fttfos f. Roes. Inf, h Phal. 3» T. 10, Wilk. Pap,

39. T. 1. b. 6,

I. DEEL* XI t STUK, T t 4
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Oranjekleurig ; gelyk de Kapel , die taamelyk

XLIII." groot is , ook in fchoonheid, volgens de Af-

Hoofd- beelding van Roes el, den tytel ver over-
STUK.

crefc.

^xxni. (133) Spanrups-Kapel, die Kamhoornig is % n\et

Xiwnwtïi* de Wieken eenigermaate getand , geel en als

mt bruin gepoeijerd; een bruin Maantje op

de voorften hebbende.

Het Mannetje van deeze Soort heeft de Wie
ken hoog of Oranje, het Wyfje bleek geel, en

in beiden zyn zy als met een bruin poeijer be*

ftrooid. Het Masker , dat op de Slee^Pruim

wordt gevonden, is een regte Spanrups, Roeft •

kleurig, met twee Doornen voor- en agter op

de Rug.

SPANRUPS-KAPELLEN.

Met de Sprieten gepluimd en de Wieken

rondagtig.

cxxxiv. Spanrups-Kapel, die Kamhoornig is , met

ptmaria^
ane c\e if t̂e\en bruin , op *t midden twee

men. witte Vlakken; van mdtren Wolkig, eeni-

germaate gebandeerd:

(i35) Span-

(133J Phaltna Geemetra pe&inicornis ; Alis fubdentatis la-

teis, fufco pulverulentis ; anticis lunula fufci» Wilk* Pap»

40» t. 1. B..8* f* I. 2. UDDM. DiJJ. 69. ALB, In/l 42,

T. 69* Vam. Snee. Ed. II. 1232.

(134) Fhatana Geomeira peCtlmcornis ; Alis omnibus fufcis

;

Difco bimaculato - albo ; fubtus nebulofo-fubfafclatis. Fam»

Shcc. 339. Ed. Mé 1233. ÜDDM f JQjjfë 64.
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f135) Spanrups-Kapel, die Kamboomig is, met y.

de Wieken geelagtig , van onderen Wolkig Afdeel.

gebandeerd , ??2e£ ^ afgebroken ^^hoofp-
Streep. stuk.

cxxxv.

(136) Spanrups-Kapel , df* Kamboomig is>met™^£m

de voor(ie Wieken geelagtig, waarop ^Krammc-

Roeftkleurig Maantje en de Randen rood : CXXxVr •

onderen bruin. vuiptnari*.

Vosagtigs.

De Rups van deeze zou zig cp het Gras

onthouden.

(137) Spanrups-Kapel, die Kamboomig is >heb-cxxxvu.
? ji 7 itt. 7 , , n Elingttaria,

bende de Wieken geel, de voorjten met een onge-

breeden Heek geelen Band; in 't midden een
lüngde*

zwarte Stip.

De Rups van deeze , die een zogenaamd

Takje is, van taamelyke grootte, wordt in de

Meymaand op de Peereboomen gevonden. Zy
is vry dik en heeft een Hompen Kop. De Ka-

pel gelykt zeer veel naar die der Ringel-Kup-

fen,

(135) PhaUna Gesmetv* pe&inicornis 5 Alis lurefcentibus
,

fubtus nebulofo-fafciaüs , linea alba interrupta. Faun. Sutc.

8i3. Ed. II. 1234- IUAUM. In], II. T. 28. f. 16.

(136) PhatxnaGeometra petYmicornis ; Alis antïcïs flavefcen-

tibus lunuia ferruginea , marginibusque rubris ; fubtus fufcis»

Faun. 8uec, 837. RoBERT. Ic. T. 30. f. I. RAJ. Juf, 228,

Ji. 75.

(J37) PkaUna Geometra pe&inicornis; Alis flavis , anticis

Jafcialata lutea, medio pun&o nïgïo. R.QES, Inf. I. Phal. 3*

T. 9. Vaun. Snee. Ed. II. 1235.

, h DEEL» XI, STUK, Tt 5
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V#
fen; doch de breede Band, die over de voor-

Afdeel, fte Vleugelen loopt, is, volgens Roeselj

Hoofd- n *et bleeker , maar donkerer dan de Grond-

stuk. kleur. De Kapel vertoont; geen Zuiger.

cxxxvm (138) Spanrups-Kapel, die Kamboornig is , met

Zwartig-'
de Wkfon zwart geftippeld en gevlakt, de

ris6* worjlen witagtig , de agterjlen bleek geel.

cxxxix, Ci39) Spanrups-Kapel, die Kamboornig is , met

MacutarU.
ane de jjfieken zwart gevlakt zeel.

Viakkige. ö 0

Deeze Duitfche is aan de voorgaande zeer

gelyk , maar kleiner, en heeft ook de voorfte

Wieken geel. De Sprieten, zegt Linn^eüs,

zyn in de myne Borftelagtig, doch dit is een

Wyfje.

cxl* (i4°) Spanrups-Kapel, die Kamboornig is ;beb-

u**»«r*a4 bende alle de Wieken bleek zeelagtlg , me>
Gefpik- ° 0 ö '

kekie. bruine Banden en Ziertjes.

De Rups van deeze, welke Frisch de wit

en zwart gedobbelfteende noemt, wordt op de

Linden gevonden.
(141) Span-

(138) PhaUna Geometra peclinicornis , Alis nigro-pun&a-

tis maculatis; anticis albidis, pofterioribus luteis* Uddm.

Dijf* 6$> V&m. S*cc. Ed. II. 1240.

(139; PbaUna Getmetra pe&iniconiis, Alis omnibus nigro-

maculatis ftevis. Syft. Kat. X.

(140) PhaUna Geometra pe&inicornis , Alïs omnibus ln-

tefcentibus , Fafciis Atomisque fufcis. T«un. Snee. 840. Ed.

II. 1245, FRISCH, In/. 13* p. 12* T. 5. ALB. Inf, 42»
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(141) Spanrups-Kapel, dih Kamhoornig is, heb- y
bende alle de Wieken alf gepoeijerd Tegel" Afdeel.

rcod, met een breeden Roeftkleurigm Band*-^^^
STUK.

(142) Spanrups-Kapel, die Kamhoornig is , heb' CKLl
bende alle dè Wieten Jfcbgraaii cw 9

met een^^r^
breeden Roejlklenrwen Band* de.

CXLIL

Deeze vondt men in deSweedfcheBoflchen « Gelat*»

de voorgaande by Stokholm. Zy zyn beiden
deeide*

door Clerk afgebeeld.

(143} Spanrups-Kapel, die Kamhoornig is , met cxliil

alle de Wieken <wit en met zwarte Ziertjes van de
"

ecnigermaate gebandeerd; bet Borfifiukmet
Bciken*

een zwarten Band.

De Rups van deeze, die bleek is met twee

zwarte Vlakken , onthoudt zig op de Berken
ê

Olme en Roozeboomen. In de Verandering

volgt zy de manier der Nagtkapellen, kruipen-

de in de Herfft daar coe in de Aarde, waaruit,

in 't Voorjaar 5 de Kapel 3 die vanjmiddelmaatige

groot-

(141) PhaUna Geometra peftinicornis , Aüs omnibus refta-

ceo-pulve'rulenris ; Fafcia lata ferruginea. Sjft» Kat. X. Faun*

Snee. Éd. II. 1243.

(142) Phalana Geometra pe£HnicomiS , Alis omnibus cine-

reis , Fafcia lata 'ferruginea. Sy[L Kat. X. Faun, Suec t Ed. JI#

1242.

f143) PhaUna Geometra pe&inicornis, Alis omnibus albis

fubfafciatis , Atomisque nigris,; Thorace Fafcia atra Faun.

Smc, 850. Ed. II. 1237. PET. Ga\. T. 7. f. 8, <AB. Sto\b.

1755* P- 214. T. 6. f. 3, ALB. Inf. T. 90. ö& 40. 41.

Gadd. S<it*g- 82. WiLK* Pap. 38. T. I. b. I.

I. Deel, XI. Stuk.



668 Beschryving van

V. grootte is, te voorfchyn komt. Men heeftze
A
XUH

'

in Sweeden gev0Ilden-

Hoofd-
stuk. (144) Spanrups-Kapel, die Kamhoornig is 9 beb-

cxliv. bende de Wieken grysagtig • met drie don*
ScopnUrU. ö J ° ö 7

Rouige, kere Banden; deagterften witagtig.

De grootte en geftalte is als van de voorgaan-

de, maar zy heeft onder aan de onderfte Wie-

ken een zwart Maantje.

cxlv. (145) Spanrups-Kapel, die Kamhoornig is 9 beb*

hettet'v.
bende de IVieken Afchgraauw ; de voorfien

met vier zwarte, ongelyke, korte Banden*

De Rups, die groenagtig,geel en zwart ge-

fprenkeld is, wordt op de roode Aalbeffen ge-

vonden. Het Kapelletje heeft van de tekening

der eene Vlak op de voorfte Wieken, dienaar

een V gelykt, zynen bynaam. Goedaart
noemde het Masker de Slaaperige, om dat zy

zig zo dikwils zonder beweeging vertoont: maar

zulks heeft zy met andere Krammetjes gemeen.

Zy kruipt ook fomtyds in den Grond om te

veranderen.

(146) Span-

(144) pbaUna Geometra pe&inicornis , Als canefcentibus;

Fafciis tribus obfcurioribus ; pofticis albidis. Syfi. Kaf, X.

(145) Pbalxna Gesmttra pe&inicornis , Alis cinereis ; anti»

cis Fafciis quatuor nigris abbreviatis inxqualibus. Faun. Snee.

845. Ed. II. 1248. Goed. inf. I. T. 35» Mer. Eur. I. T. 25.

f. 151. LisT. Goed. T. is. FRISCH. Inf III. T. 3* f* I.

Pet. Muf 3. m 4. Roe s. inf. I. Phal. 3. T. 4. Ra j. lnfm
Ï7% WlLK. Pap. 42. T, 2. a, 2. ALB, inf. 47, ff 78,
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(146) Spanrups-Kapel , die Kamhmnig is a Afdeel
bende alle de Wieken JlfcbgraauwagtigmetXLUl.

*

flaaitwe Streepen , en Baardjes zo lan? als Hoofd-
j • * STUK»
de Sprieten*r CXLVI.

Tentaculd-

Deeze is thans tot de Gefchaarde Kapellen, ri*.

met den zelfden bynaam , t'huis gebragt (*).
Gebaarde-

(147) Spanrups-Kapel, die Kamboornig is.heb^xLviu
*
0 PMrpurarid.

bende de Wieken bleek geel; met den rand Geput-

der worjlen en twee Banden Purperagtig.
perdC4

Deeze onthoudt zig op de Eiken en Slee-

Pruim. Zy en de volgende zyn van de klein-

ften onder de Krammetjes, zege Linn jeus.

(148) Spanrups-Kapel , die Kamhoornig is , beb- cxlviii.

bende de Wieken geelagtig , met twee boo*
Pn̂ ™**

ger geele Banden wederzyds getekend.

Deeze en de volgende zyn in Finland ge«

vonden.

C149) Span-

(146) phaUna Geometra peftinicornis , Alis omnibus cïne-

fafcentibns , Strigis obfolctis ; Palpis longitudine Aritcnna-

mm. Faun* Smc* 841. Ed. II. 1344. E>E GEER. Inp U
T. 5* £ r.

(+) PhaUna pjralis tentacularis. Faim.Sutc, Ed.II.lN* 1344.

(147) PhaUna Geometr* pe&inicotnis , Alis iuteis; mar-

gine amicarutuque Fafciis duabus purpureis. Goed. Inf. 11^

T. 12. UDDM. Dijf. 69. LIST» Goed. 60. Farm. Suec. Ed. II,

1254»

C148) PhaUna Getmetra pe&inicornis , Alis lutefcemibus,,

Fafeiis utrincjue duabus faturauoribus, GDDM. Diff% 66*

Fam. Suee.ïïd. II. 1252,

I. Deel* XI, Stuk.
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V. CI49) Spanrups-Kapel 5 die Kamhoomig is > heb*

XUI^' ^m^e ^e kieken Afchgraauw grymgtig,

Hoofd* met een Roeftkleurige Streek en een dwarfe
STUK.
CXLIX. ry van zwarte Stippen,

Geljippe - ^i^ gpanrupS.Kape] ^ ffa Kamhoomig is , hei*

bende alle de Wieken Sneeuwwit met drie
Pnfavia.

Kidnrje. jlaaiiwe o treeken.

Men vindt de Rups van dit Krammetje , dat

uitermaate klein is, op deEIzeen Berkeboo*

men.

CU. (151) Spanrups-Kapel, die Kamhoomig is, heb*
Pa
ria™

a
bende alle de Wieten groen en overencl

B
ag
g
tigc.

el
" jlaande 5 met anderhalve bleeke bogtige

Streek.

De Rups van deeze onthoudt zig op de Lin-

den* De Kapel, die byna de grootte en geftal-

te van een Witje heeft, is doorRoEsEL, in

z^nlV. Deel, Tab. 18. Fig. 3, afgebeeld.

(15-2) Span-

(149) PhaUna Geometr/t pe&inicornis , Alis cinereo-grifèfc

centibus ; Striga ferruginea , ordineque transverfo pun&o-
lum atrorum. Uddm. Diffi 67. f*«n. Suec> Ed. II. 1250.

(150) PhaUna Geometr* pecHnicornïs , Alis omnibus ni-

eisjStrigis tribus obfoletis. Sjft. Kaf. X. Faun. Suu % Ed, II.

1251.

(151) PbaUna Geemstra pe&imeornis , Alis omnibus viri #

dibus ere&is , Striga fesquialtera pallida , repanda. Faun»

Suec. 922. Ed. !! 1241, Frisch, Inf. X. T. I?. .
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(152) Spanrups-Kapel, die Kamhoomig is, beb- ^^rel.
bende Je Wieken bruinagtig; de voarflen XLIIL

met een afgebroken Band en Streek by Hoofd-
STUK»

Gewricht; de agterften op
9

l midden wit* CLIL

Deezen Chineefche heeft een Band op de
. _ JYSCt QIlC

Wieken, welke uit zes of zeven vereemgde stippen.

Vlakken beftaat: het Lyf is getekend met drie

ryën van zwarte Stippen; aan
9
t agter-end

geel.

(153) Spanrups Kapel, die Kamhoomig is, heb" £V!
m̂

bende de Wieken geelagtig van de zelfde H*. met

Kleur ; met drie bruine Boogen. "
fcs?°

S

Deeze is uit Amerika afkomftig.

(154) Spanrups-Kapel, die Kamhoomig is , heb-j^J*
bende de Wieken geheel en al zwart: de ri*>

agterften met ééne , de voorflen met twee

geele Vlakken.

Deeze Weftindifche , door Merian af-

gebeeld, heeft haaren bynaam van het Boom-

ge-

(15a) Phalama Geometra pe&ïnicornis , Alis fubfulcenti-

bus ; anterioribus Fafcid interruptd ballosque Stri£, pofteriori*

bus Difcoalbis. Pet. Ga\. T. £3. £ 8. EdW* 3S*

T. 35.

(153) PhaUna Geometra pe&inicornis , AHs flavefcenübus

concoloribus.Arcubus tribus fufcis. M. L. V.Syft*Kat. X.

(154) PhaUna Geomttya pe&inicornis , Alis nigrïs concolo-

ribus ; anterioribus maculis duabus; pefterioribus unic£ navis.

M. L. ü. MER. s*r* 38, T. 38, f. I.

h Deel XU Stuk*
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V. gewas, waar op de Rups gevonden wordt (*%

"^XLIIL* ^e voorfte Wieken hebben een dwarfe en klei*

Hoofd- nere Ovaale Vlak, die in een van beide Sexea
STüK

' ontbreekt, aan den binnenkant»

SPANRUPS -KAPELLEN,

Met de Sprieten ongepluimd of Draadag*

tig, en de Wieken hoekig»

clv. 055) Spanrups- Kapel, die Draadboornig if,

Groe£g- met de Wieken hoekig , allen grqen en bleek

liSc - geftreept.

Op de Haagdoorn en Eiken, .onthoudt zig

deeze in Sweeden, gelykende eenigzins naar

die , welke Roeselop Tab. 1 3 , in zyn derde

Bende van de Nagt-Kapellen , heeft afgebeeld

en befchreeven.

clvi. (156) Spanrups «Kapel, die Draadboornig is

'

9

Gemcc'n- met de Wieken hoekig, allen witagtig en

de* daar op twee uitte Kepers of bogtige

Streepen.

(157) Span-

(*) Jatroplia Goflypifolia. Spec. Plant. Tom. II. p. 14*8»

Ricinus Amcricanus Staphifagria: folio. C. B. Pin.

055) PhaUnd Geometra feticornis , Alis angulafis, omni-

bus viridibus, Striga pallida. f*nn* Snee. 857. Ed. II. 125&

(156) Pkalxna Geometra feticornis, Alis angulatis , ormu*

bus albidis, Strigts duabus candidis repandis. Kat. X,
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{157) Spanrups - Kapel , die Draadboornig is 9
V*

Afdeet
hebbende de Wieken hoekig en bleek, met XLUU
drie bruinagtige Banden , de agterfle der Hoofd-

voorften zwartagtig bevlakt.
stuk.

C/LVII^

KotAta.

In deeze is de agterfle rand , van alle de Geteken-

Wieken, bepaald door een bruine Streek , wel-
de '

ke duidelyker is , daar de voorfte Wiek is uk-

gerand. Op het midden van de voorfte Wie-

ken , of in de derde Band, zyn vier Stippen, op

gelyke afftanden geplaatft , die naar Vliegen-

fcheetjes gelyken. Men vindt deeze Kapel in

de Sweedfche Boflchen.

(158) Spanrups -Kapel 9 die Draadboornig is, clviü.

hebbende de Wieken eenigermaate hoekig , ah Beminde.

len geel , met een Roeftkleurige bogtige

Streek en gepoeijerde Stippen.

Deeze Soort is door Reaumür op de Ei-

ken , in Vrankryk , waargenomen , voortkomen-

de van een groen Spanrupsje, het welke deeze

byzonderheid heeft, van zig tot de Verande-

ring met een Draadje te omgorden $ gelyk dit

gemeen is onder die der Dagkapellen.

(159) Span;

fi5?) Phaljna Geometra feticornis , AKs angulatis, pal!idi*é
lafciis tribus fubfufcis ; amicarum poflica nigricanti-com-

|riaculata\ Faun, Suqc. 357. Ed. II. 12$ 8.

Cl 58) PhaUna Geometra feticornis , Alis fubanguiatis
omnibus lureis , Stiiga femiginea repanda, pun&isque pul!
veruleatis. f. WiLk. Pap. 37. T. i.a. 5. Reaum, frf. u*
T. f. i*4i

h Deel. XI. Stuk. V V
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V.
Afdeel.
XLI1L

Hoofd-
stuk,

clïx.

Gekeper-
de.

CLX.

Twyfei»
agtige.

CLXI.

Uitg«ran«

(159) Spanrups -Kapel y die Draadboornig is>

hebbende de Wieken Afchgraauw , allen

bruin gegolfd , de agterften met een bogti*

gen zwarten rand.

Dit is een vry groote en fierlyke Kapel, wel-

ke gevonden wordt in deSweedfche Boflchen.

(ióq) Spanrups - Kapel , die Draadboornig is,

hebbende de voorjle Wieken blaatiwagtig

graauw , met een paarfchen Band, de ag-

terften getand.

Deeze is niet minder aanzienlyk dan de voor-

gaande. Zy heeft de geftalte van een Span-

rups-, de grootte van een Nagt-Kapel, en de

gedaante van een Mot-Uiltje, zege Linw/Eüs.

Hy konze dan , met reden , den naam van

ïwyfelagtige geeven.

(161) Spanrups -Kapel 9 die Draadboornig is,

hebbende alle de Wieken bleek en hoekig uit*

gejneeden aan den Rand, met tvoee graau-

«joe Streepen.

Dit

(159) TbaUna Geometra feticornis , AHs cireieis ; omnibus

lufco-undatis ; pofticïs margine repando atrü. Sjfl, "Hat, X.

Faun. Succ. Ed. II. 1260.

(160) phaUna <?<?owf/r* feticornis 9 Alis anticis grifeo glau-

cefcentibus , Fafcid purpurafcente ; pofticis dentatis.

Kat. X. F*u». Snee. Ed. II. 1259.

(jói) PhaUua Geometra feticornis , Alis omnibus pallidis

emarginato angulatis 5 Strigis duabus grifcis. Kat. X»

faun. £«fc. Ed t 11. 1257.
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Dit fraaiie bleekgeele Kapelletje is om- V.

ftreeks Stokholm gevonden, en, gelyk dexuil.

rwee voorgaanden , door Cleric afge- HooFD*

fchetft.

SPANRUPS -KAPELLEN.

Met de Sprieten ongepluimd, de Wieken

rondagtig.

(162) Spanrups-Kapel, die Draadboornig is, en ctxiL

Zwartje.zwart; met de Wieken werend Jlaande, de

voorjlen wit getipt.

Dit kleintje, dat byna geheel zwart is, houdt

de Wieken, als het zit, overend, gelykerwys

de Dag Kapellen.

(163) Spanrups-Kapel, die Draadboornig is , en clxiii.

alle de Wieken geelagtig wit beeft , met Gctraiic-

zwarte kruislings loopende Streepjes»
dc *

Deeze is klein, en onthoudt zig in de Bos*

fchen.

(164) Spanrups - Kapel , die Draadboornig i^^^J;
heb» Gegolfde»

(162) PhdUna Geomotra fetïcornïs atra • Alis ere£Hs , anti-

cis apice albis. Faun. Su£c4 S64. Ed. IJ. 1274. Pet, Ga^
T. 69* f. 8.

(163) PhéUnd Getmetra fcücomh 9 Alis omnibus flavefcen*

ti-albis , lincis nigris decuflatis. $yfl. K*U X, Fmm. Snee.

Ed. II. 1275.

Ci 64) Ph*Una Geomnra fetfcoxnis , Alis oflaoibus fupra

I. DEEL, XI, STUK* V V 2 Strigis
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V. bende alle de Wieken van boven dist bezet

XLUL
9

met dcwarfe geg°tfde bruine Streepjes.

Hoofd-
stuk. Deeze , niet minder klein , komt van een

Rupsje , dat op de ruige rondbladerige Wilgen

aalt , die men in de Duinen vindt.

clxv. (165) Spanrups-Kapel , die Draadboornig is.

Geelvlak." hebbende de Wieken egaal zwart , met

een gemeene geele gekartelde Plek op
9

t

midden.

Deeze Indifche heeft, bovendien, het Lyf

geel.

SJÏÏw
Spanrups-Kapel, die Draadboornig is 9

Geket- hebbende de Wieken egaal bruin , met
ringde.

witte langwerpige vereenigde Wakken.

Op de voorde Wieken van deeze, ook uit

de Indien afkomftig, zyn aan den binnenkant

twee Vlakken en op T

t midden zes, die te fa-

men loopen ; op de agterften zeven Liniaale

Vlakken, die vereenigd zyn.

xaapfche. Ik kan hier, dunkt my, plaats geeven aan
Pj xcii

9. \ de befchryving van dat fraaije Kaapfche Ka»

pelletje, 't welk my door den Heer Bukman
uit

Struis confertiffimis transverfis , undulatis , fufcis. Uddm,

Vijf, 71. Faun. Suec. Ed. tt. 1272.

(165; pha/ana Gecmetra feticornis , AJis nigris concolori*

bus, difco cormnuni fiavo crenato. AI. L. V* SyP* Kat.X.

(166) IhaUna Geomma feticornis , Alis fufcis concoïorp-

ims , Maculis albis oblongis coadunatis. Al. L, U, SyJi.Hat^
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tiït een Laadje , onlangs van de Kaap de Goede v.

Hoop ontvangen, ten dien einde is verftrekc, Afdeel,

en in Fig. 9 afgebeeld, De Grondkleur van ^00FD
*

hetzelve is als Roodaard, gelykende Ma*. die stuk,

van de Paauw-Oog Dag-Kapel: de Vlakken zyn

wit , meeftal met zwart gezoomd : doch de

onderfle Wieken zyn ongevlakt, uitgenomen

aan den Rand , en anders omtrent van de

zelfde Kleur als de bovenfte.

(167} Spanrups-Kapel, die Draadboornig is, CLXvri.

777 77 rrr- 7 i
Grejptlari*

hebbende de Wieken mtagtig met ronaag- ata.

tige zwarte Vlakken , de voorjten met gee*
^jiitjcT

le Streeken*

By alle Autheuren, byna, is dit Kapelletje

bekend, dat meest op allerley Soorten van Bes-

fenboomen, doch. ook op de Wilgen, Aman-

delen en Sleepruim wordt gevonden. Het le-

vert een voorbeeld uit van die Kapellen , wel-

ke omtrent eveneens getekend en gekleurd

zyn 5 als de Rupfen, waar uit zy voortkomen.

Deeze Rupfen, (zo wel als de Uiltjes, aan de

genen, die Tuinen hebben, genoegzaam be-

kend,} hebben de eigenfchap van levendig, te-

gen

{167) PhaUna Geometra fcticornis , Alxs albidis macuïis

jromndatis nigris ; anticis ftrigis luteis. Faun. Suec. 849. Ed a

II. I2ÓI. MOUFF, Inf 96. N. IO. MER, hur . I. ï\ £9.

JONST. Inf 84. N. 10. T« 6. ALB, Inf T. 43* ƒ 71. GöED,
Inf U T. 36. FRisCH. Inf III. T. 2, List Goed. f. p#

R.OES* Inf I. Phal. 3. T. 2. Blank Inf T. 7. f, E, H»
TVilk. Pap, 42. T. 2. a* i # RAJ 4 Inf 178* h, 12.

I. DEEJL. XI, STUK. V V 3
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V* gen een Tak of Lat aan zittende, den Winter

^XLIII
L

c*oor te krengen. Haare Verandering gaat

Hoofd- fchielyk toe* Een volwasfen Rups Ipon den
stuk. Juny; wierdt Pop den 17 dito, en Uil den

9 July: dus in twee- en- twintig Dagen. Een

andere fpon 4 July, wierdt Pop den 8. en Uil

den 29; dus in drie Weeken tyds: volgens de

Waarneemingen van den Heer rAdmiraal ,

die deeze Beffen-Uiltjes, in haare Verandering,

zeer fraay ? op zyneZesentwintigfte Plaat, wel-

ke nog niet uitgegeven is, heeft afgebeeld.

Kapucyn- Op de Beffen onthoudt zig ook een ander

Kapelletje , dat insgelyks van een Krammetjes

Rups komt, en, wegens de graauwe Kleur, het

Kapucyntje getyteld wordt , van hem op de

zelfde Plaat gebragt. Men vindt het evenwel,

ook, op de Elzen en Appelboomen, Braam-

boozen, Kamperfoelie, en andere Gewafien.

Wegens de Kleur zou het wel fchynen over-

een te komen , met dat gene, het welk in de

befchryving der Sweedfche Dieren Ribearia

wordt genoemd, en door Clerk is afgebeeld;

maar dit behoort tot de genen die Kamhoor-
nig zyn , en is ook byna van grootte als het ge,

woone bonte Beflen-üiltje (*)#

i^LT* ( l68^ Spanrups* Kapel , die Draadboomig is 3

met

(*) Fdun. Snee. Ed. II. p. 326.

fi6§) phaUna Geometra feticor nis , Alis flavifïimis, ante-

lioribus MacuKs coftaÜbus tribus ferrugineis , media fubar-

gentca. Wilk. Tap. 39. T. 1. b. 4. 'dddm. Dif. 70.
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met de Wieken zeer geel; de voorfien met y.

drie Roeftklearige Vlakken op zyde , waar&^^
de middelfte een weinig verzilverd ü. Hoofd-*

STUK.

Dit is een zeer fraay gekleurd Spanrups Ka- Haag.

pelietje ofKrammetjes-Uiltje, waar van de Rups ^J?"
op de Haagdoorn ieeft, en deswegen mag het,FL» xciu

met regt, dien bynaam draagen. Hec is hier
F'g

'

l °'

ook op de Peereboomen. Het krygt, in de

befchryving der Sweedfche Dieren , thans

een anderen tytel(*). Geoffroy heeft zeer

mis, wanneer hy de Drie«en«twintigfte Plaat

van den Heer PAdmiuaal op dit Uiltje aan-

haalt (f). Doktor Scopoli vondt het, op

een Botanifche Reize, in den Jaare 1761 door

hem gedaan, op den Berg Nanas, boven Fre-

wald 5 eenigermaate van het Sweedfche ver-

fchillende (j). Wy geeven in Fig. 10 , naar

een van onze Verzameling, de Af beelding van

dit fraaije;en niet zeer gemeene Beeftjc.

(169) Spanrups -Kapel , die Draadhoornig is 5 clxix.

met de Wieken bleek geel, de voorften eeni-
dgfpope*.

gtrmaate gebandeerd , aan de tippen van liCrcn*

onderen met bruin befmet.

De

(+) Vaun. Suee. Ed. II. p. 336. PhalaenaGeometra Ciatzgata&c,

Cf) Hift- de* Paris. Tom. II. p. 139*

(J.)
Entomtl. Carniol. pag. 224.

(169) PhaUna Ccemetra feticornis , Alis fhvopallidis

;

ainicis fubfafciatisj apice fubtus fufco eontaminaüs, Syft*

toè* X. Fdnn, Smc. Ed. II, 1266.

h DEEL* XI. STUK, VV 4



63o Beschryving van

V. : De Afbeeldingen, welken Clerk zo vm

^XLIIl"
(*eezc a1lS van 173 gegeven heeft, worden

Hoofd- thans beiden tot deeze Soort betrokken (*);

stux. doch in die beiden zyn de Sprieten eenigermaa-

te Haairig of gepluimd,

clxx.
Bilineata.

Tvve?ban-
dige.

PL. XCII.
Fig iu

(170) Spümups-Kapel > die Draadboornig is^beb*

bende alle de Wieken bleek geel met Tegel-

rood gegolfd en bogtig gebandeerd; aan den

rand bruin en wit.

Zeer veel overeenkomft fchynt dit Kapel'

Jetje te hebben , met dat gene, waar van wy
de Afbeelding geeven in Fig. 11, op Plaat:

XCII, hoewel het niet volkomen eveneens is;

ten minfte volgens de Figuur van Clerk.
Onze Liefhebbers noemen dit het geeleBeflea

Spannetje. Het komt in Tekening eeniger-

maate overeen met het Wortelhoute van de

Beffen, door Sepp nu laadt afgebeeld , doch

dat is fterker van Kleur en bruin.

clxxl
t'her.sp»

,

dtaea.

van het
Ganze-
voet.

(171) Spanrups- Kapel , die Draadboornig is 9

hebbende de voorjle Wieken Tegelrood , met

drie

(*) Phalacna Populata & dotata» Icon. Inf. E^r* Tab* V. f,

13-15.

f170) PhaUna Geometra] feticornis, Alis omnibus Iutej5>

teRaceo undatis , Fafcia repanda > margine fufco. alboque*
Sjjl. Nat. X Faun. Snee. Ed. II. 1284,

(17O PhaUna Geometrn fcticornis, Alis anticis teftaceis

Bafciis tribus grifeis , punclo prominulo apicisque Sineoia" fu«
pra f'ufca. Faun. Snee. 856. Jtd. II. 1263. ALB. /»ƒ, T. 47^
t 79-
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drie graauwe Banden
, eenuitpuilende Stip, V.

en een Streepje aan de lippen , van boven, ^
'

bruin. Hoofd-
stuk*

Op het wilde Kruid , dat men Ganzevoet

noemt, wordt deeze gevonden.

(172) Spanrups*Kapel , die Draadboornig w.clxxh*
, ,

" Comtata,
hebbende de voorjie Wieken geelagtigp met

drie graauwe Banden , een Stip en aan de

tippen een Streepje ,wederzyds, bruin.

( ! 73) Spanrups - Kapel , die Draadboornig £r,cLxxin.

hebbende de Wieken geelaglig
9

de voorjte
Doiat4'

eenigermaate gebandeerd , met een Streekje

aan de tippen , van onderen, dat bruin is.

(174) Span rups - Kapel , die Draadboornig

hebbende de voorjie Wieken grys, met drie

driejireepige , zwartagtige
, gegolfde Ban-

den*

(175) Spanrups -Kapel , die Draadboornig is yCLXxv.

hebbende de Wieken groenagtig gegolfd, met
Mt*Um

twee breedere witte Banden.

De

(171) Tbdlana Geometra feticornis , Alis anticis flivefcen-

tibus, Fafciis tribus giifeis , pim&o apicisque lineoia utrin-

que fufca. Sjjl. Hat. X. Fa»n. Snee. Ed. II. 12Ó4.

(173) ThaUna Geometra feticornis, Alis flavefcentibus

>

gnticis fubfafciatis , «cis lituia lubtuS fufca. $)ft. Kat. X.

Ci?^) PhaUna Geometra feticornis, Alis anticis canis; Faf-

ciis tribus trilincatis, nigricantibus', repandis. Sjfl. Xat.x,

Wann. SHre. Ed. II. 1171*

£175) Pbalana Geometra feticornis
f Alis virefcemi*undula«

h deel* XI. Stuk* Vv 5
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V. De reden en betekenis der Bynaamen van

Afdeel, deeze vier, is my duifter.
XJLlll.

Hoofd-
stuk.

CLXXVI.
Trunata*

van de
Pruim-
boomen.

CLXXVII

Aigckeei-
de.

(176) Spanrups- Kapel, die Draadhoornig isj

hebbende de Wieken graauw ; de voorflm

met twee bleeke bogtige Banden , waarvan

de agterjle digt aan den rand*

Dit, waar van de Rups zig op de Pruime*

boomen in Swceden onthoudt 3 fchynt veel te

gelyken naar dat Krammetje, 't welk de Heer
1'Admiraal op zyn IV. Plant afgebeeld heeft,

en dat hy noemt de Molm Raamer, als op het

Kaasjeskruid hem voorgekomen zynde,

O 77) Spanrups Kapel , die Draadhoornig is %

met een Streekje by
9
1 gewricht 3 een mid*

del-Band en Stip^ bruin van Kleur*

In Finland is deeze waargenomen.

CLXXVIII.
Trijlata.

Droevige,

(178) Spanrups\Kapel 9 die Draadhoornig is>

hebbende alk de Wieken zwart , eeniger m

maate

lis; Fafciis duabus latioiibus albis. Fdun. Snee. 863. Ed. II.

1268.

07ó) PhaUna Oeometya feticornis , Alis grifeis, anticis

Fafciis duabus pallidis repandis 5 poftica ferniterminali. faun»

£»cc% 86(5. Ed. II. 1267. FaisCH /»ƒ V. T* 14.

(177) PhaUna Ce§metYa feticornis , Alis pallidis, StrigX

bafeos Fafcidque media Pun&ccjue fufcis. UddM. Dijf. 72.

Ta*** Suee. Ed. II. 1286.

C17S) PhaUm Gcometra feticornis, Alis omnibus nigris

albo
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maate met wit gegolfd; met twee witte v.

bogtige Banden die zwart geftippeld zyn. Afdeel.
XLiIII.

Men zou dit wel mogen noemen, het Rouw-
H
^uk.

Krammetje. Het is een zeer klein Kapelletje.

O 79) Spanrups-Kapel, die Draadhoomig

hebbende de Wieken grysagtig y
de voor-

j
at

p

a
^ct

fien gofowjg, met een Sneeuwwit en Afcfc sihaüw,

graauw gegolfden Band, en een Streepje

binnen de tip.

Dit is ook een zeer klein, doch fierlyk,

Kram-Uiltje* De Geer heeft hetzelve waar-

genomen.

(180) Spanrups-Kapel , die Draadhoomig

hebbende alle de Wieken zwart met wit Gepiekte.

gevlakt, en twee witte mgevlakte Ban-

den , die Piekswyze getand zyn»

Deeze is wat grooter dan de voorgaande en

volgende, en ongemeen fierlylv getekend.

(181) Span-

albo fubundatis , Fafcïis duabus albis undatis , nigro-pun&a*

tis. Faun. Snee. 862, Ed* II. 1277.

(179) PbaUna Geometra feticornis, Alïs canefcentibus, an-

ticis undatis, Fafcia nivea cinereo-undara
,
lineolaque intra

apiccm* de Geer. Inf. I. T. 22. f. 16. Fa»». Suec. Ed. II.

1282.

(1S0) phaUna Geometra feticornis , AHs omnibus nigris,

alho macuiaiis ; Fafciis duabus albis immaculatis , haftato den-

taris. Syft.Kai.X. tam. SH e£ , Ed, II. 1276.

L D£EL, X t. STUK.
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Afdeel
^PanruPs*^ aPe^ die Draidhoomig is

3

XLIII.
" hebbende alle de Wieken zwartagtig , met

Hoofd- een zeer breeden ongevlakten Band.
STUK.

C
^fb?c*

J
* Men vindt deeze beiden in de Bosfchen van

lata. Sweeden,
Wittenjc.

Ma?l*al* C 1 ^ 2) Spanrups* Kapel , die Draadboornig is ,

Gerande. hebbende alle de Wieken wit> met den

buitenjlen Rand afgebroken bruin.
V

Deeze Soort worde op de Hazelaaren gevon-

den In fommigen °zyn twee of drie Vlakjes

op 't midden van ieder Wiek.

cLxxxm. (183) Spanrups-Kapel, dee Draadboornig it

,

Gejogde* hebbende de Wieken witagtig, de voorfien

met twee bruinagtige Banden s en aan de

tip eén dubbelde Oogsivyze Vlak*

Deeze, die kleiner dan de voorgaande is

~

heeft men op de zelfde Boomen gevonden,

clxxxiv. (184) Spanrups-Kapel, die Draadboornig is,

lntt̂ he: "

'

, \ met

(I81) pkaUna Gfomttra feticornis , Alis omnibus nïgri-

cantibus; Fafcii uniek latiflima immaculata. Syft. 2to. X,
Faun, Susc. Ed. II. 1278.

Cï82^ PhaUna Geometra feticornis ; Alis omnibus albis
,

Margine exterioie , limbo fufco interrupto. Faun. Snee. 86o«,

Ed. II. 1279.

(183) PhaUna Gecmetra feticornis, Alis albidis , anticis

Pafciis duabus fufcescentibus
,
Arfaculaque apicis ocellaii di*

dyma. Faun. Suec 862. Ed. H. 1280.

(184) FhaUna Ge$metr* feticornis , Alis antciioribus fub-

tus

1
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met de voor(Ie Wieken van onderen Afch- V.

j * a 1 l
Afdeél.

gra&wuo; de agterlten, van boven 9 meteen XLIII.

witten Band en drie witte Stippen. Hoofd.
STUK.

Deeze , die zig bevondt in 't Kabinet van de

..Koningin van S weeden^hadt,wanneer men ze van

onderen, met de Staart opwaards , befchouw-

de, byna de zelfde gedaante, als van boven,

met het Staart end nederwaards, gezien; en

daar van is de Latynfche bynaam , niet onaar-

tig, ontleend. De voorfte Wieken zyn van

boven ook Afchgraauw, met twee donkerer

Streepen, zo wel als de agtcrften van onde-

ren, en deeze hebben , aan den Aarshoek, een

donkere Vlak. Zy komt uit de Indien.

(185} Spanrups-Kapel , die Draadhoornig

met de Wieken Afchgraamvagtig, de «uoor- Golvi£e*

Jlen met drie bruine korte Banden. "

Het Masker van deeze, dat een Stokjes-Span*

rups of Takje is, vindt men in July op de Ooft-

boomen in de Tuinen , inzonderheid op de

Pruimen, eetende de jonge Blaadjes af. De
kleur is geelgroen, hebbende aan 'tStaart-end

de Slagader met kleine Karmynroode Stippen

/ge-

tus cinereis, poftetioribus fupra Fafcü. Pun&isque tribus al*

bis. M. L. U. Syjt. Vat. X.

(185) PhaUna Geometra feticornis, Alis cinerafccntibus

;

anticis Fafciis abbreviatis tribus fufcis. Faun. S*ec. 859. EcL
II. 1281. MER, Eur% in. 17. GOED* Inf. I. T, K. FRI«pK.

in/. VIL T. 19.

! DEEX. XI. STUK,
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V. getekend, en van onderen loopt een dergelyke

XLIII. 'Streep, van vooren tot agteren, langs het

Hooi d- Lyf. Onder 't eeten houdt deeze Rups zig aan
*TUK

de voorfle Pooten vast, met het Lyf uitge-

flrekt. In 't laatst van die Maand verandert

zy en het Kapelletje komt in Augustus te voor-

fchyn.

CLXXXVI.
jrumperata,

var den
Genever-

boom*

(i8ó) Spanmps-Kapel , die Braadhoornig is,

met de Wieken Afchgraanwagtig , de voor~

Jien met twee graauwe Banden en aan de

tip een bruin Streepje.

ctxxxvn,

Gryze.

Op de Geneverboomen is deeze, welke de

geftalte byna van die der Pruimboomen heeft»

door den Heer Solander gevonden.

(187) Spanrups-Kapel , die Draadhcornig is,

hebbende alle de Wieken grys; van agteren

met een bogtige witte Streek
,
op

y
t midden

een Stip, en aan den rand zwart geftip-

peld.

ImmJ™ Spanrups-Kapel , die Draadboomig is,

onveraijJ hebbende de Wieken egaal witagtig, met
deide. Jr

flaaiLwe

(186) MaUna Geowetra Setlcornis , Alis ctnerafcentibus
,

anterioribus Fafciis duabus grifeis , lineol&jue apicis fiife&.

$yfi. 7ia(. X. Faun. Snee. Ed, n. 1269.

(187) PhaUna Geemetra feticornis , Alis omnibus canis»

poftice Stxiga albd repandd , Difco pun&o, Marginequc ni-

gro pun&atis. Syfi. 2iat. X. Faun. $uec> Ed. H4 1287.

(188) FhaUva Gemeira feticornis , Alis albidis concolori-

bus,
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fiaaii'We Streepen 0 op ieder een Stip 9 en V.

aan den randfyn gepointüeerd. XLUl^
Hoofd-

(189) Spanrups-Kapel , die Draadhoornig « 5
stuk.

hebbende alle de Wieken bleek Se8^ag^g^l^^fJ
met flaauzve witagtige Banden en eera verroe-.

zwartagtige Streek aan den Rand.

De Wieken zyn egaal van Kleur, zonder

Stip, en overal met bruine Stofjes beftrooid.

. (190) .Spanrups-Kafpel , die Draadboornig is, Ĥfa)al

hebbende alle de Wieken geelagtig^ met verander-

drie bruine Streeken, een Stip en aan den

agterrand zwart gefiippeld.

Over 't geheel fcheen deeze, volgens de Af-

beelding van Clerk, als met bruine Stippen

befprenkeld te zyn.

fioi) Spanrups-Kapel, die Draadboornig is\ exer,

met alle de Wieken uit den gryzen witag-

tig, een zwarte Stip, en aan denrand don* khppfge,

kerer.

Deze

bus, Srriga" cïnerea
4 pun&o marginecjiiemgro pun&atis. Sy/t.

Tiat. X, Faan. Snee. Ed. II. 1288.

(189) Phafana Geometra fetlcorms, Alis omnibus lutefcen-

tibus, Faiciis obioktis albidis * Marginisque ftriga mgücante.

Sjft. Nat, X. Faun. gun. Ed. II, 1290.

(190) FhaUm Geometra fetïcornis , Alis flavefcencibus , ftri»

gis tribus fufcis
,
pun&o rnargineque poftico nigio-punctato,

$yft> tiat. X. Faun. Snee. Ed. II. 1239-

(191) FhaUna Geometra feticornis, Alis omnibus canelcen-

ti-exalbidis, puncto nigro; limbo Qbfcuxiofe. $jpt Kat. X»

Jam, Smc> Ed, II. 1294*

J. DEEt. XI. STUK,
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V. Deeze, door den Heer de Geer gevon-

Afdeel, jen, heefc de gedaante byna van een Mot-Uik-

Hoofd- j
c* ^ ec Borftituk is wit, aan de zyden met

Stuk. twee Klepjes, als beginzels van Wieken, ge-

dekt; waar van zy den bynaam draagt.

(19a) Spanrups-Kapel, die Draadboornig is^

hebbende de Wieken Afchgraaiivo , van ag-

teren met een regte bleeke Streek over-

dwars.

(193) Spanrüps-Kapel, die Draadboornig is

hebbende de Wieken witagtig, met een

dubbelen Band, die fiaauw jfjcbgraaiiW

is 9 en agterwaards een bndne tweelobbi-

ge Vlak.

(194) Spanrups-Kapel , die Draadboornig is 9

hebbende de Wieken groen, met bruin eem

nigermaate gebandeerd.

Van onderen is op de Wieken een Regthoe*

kige Band , uit zwarte Stippen famengefteld.

Deeze tien zyn altemaal in Sweeden waar*

genomen en dq meesten door Clerk afgebeeld»

(195)

(192) pbaUna Geometra feticornis, Aiïs einereis, poflice

Striga transverfa recta paliida. Syft. Hat. X. F*«». Suec. Eek

II. 129U

(193) PhaUna Geometra feticornis, Alis albidis obfolete

einereo-bifafeiatis, polteriori Macula fiifea biloba. Sjft. Kat*

X. Fmu* Suec* Ed. II. 1270»

(194) PhaUna Geometra feticornis , Alis viridibus fufco

fubfaCciatis, Syft, Kat. X. Faun. Suectt Ed. II. 1295,

cxéir.
Stri'ijlata>

Roskam-
mige.

CXClII.
Didymata.
Tweélob-

bige.

CXCIV,
fieclangH-

UtA.

PvC^noe-
kige.
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(195) Kapelletje 5 dat Draadhoornig is, heb- -V.

bende de Wieken «roft, met bruin B*nds~XLlïl
qvy%e gevlakt ; het Borjljluk en den AarsHooFn-

7 STUK.

cxcv.

Tot onderfcheiding van de voorgaanden , die Tmn-*'

meefl in 't wilde , en in de Boflchen zig ont-
beeft

i
e *

houden , voert dit den naam van Tuinbeeftje»

dewyl het dikwils op de Vrugtboomen gevon^

den wordt, hoewel de Rups een Bladroller is

van de Brandenetelen. Volgens Goed aart
zou zy zig niet dan op de Calamintba onthou-

den. Reaumur, Roesel, de Geer,
evenwel, getuigen altemaal het voorgemelde,

en de eerfte zegt , dat zy zig befluit in een

Tonnetje , waar in zy byna agt Maanden zig

onthoudt , voor dat zy in een Pop veran*

dere. 't Is zeker, dat de Rups zeftien Poo-

ten heeft, en derhalven geenzins behoort tot

de Spanrupfen of Krammetjes.

Men vindtze thans befchreeven onder den^^^
bynaam van Urticata of der Brandenetelen, en telen,

aangemerkt, dat zy omtrent den Zomer-Zon- I2 .

4

neftand neervalt en verdwynt; mooglyk om
in een Pop te veranderen. Zy wordt met

Rook

(195) phaUnst Gumetva feticornis, Alis albis fufco fafciato

maculatis; Thorace Anoque fiavis. Faun. Suee. 846. Ed, II.

1297. GoED. tnf, II. T. 13» ALB. ïnf. T. 37* 60. LIST*

Geed.T. 61. Reaum. /»ƒ. I. T. 49. ^ 17» 13. PET. G^.

T. sa. f- $ De Geer. Inf. I. T. *8. f. lS. lp* RAJ,

«22. Roes» ïnf. I. Phal 4, 14.

Ie PEEL, XI, STUK* XX
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V. Rook uit de Boomen verjaagd en laat zig dan

XLlII
L;aan ^raa^en nederzakken, doch klimt by den

Hoofd- Baft weder op, ten zy die met Lym beftree-

stük. ^en 0f dat 1Tien de Rupfen van de Hoen-

ders laat oppikken ,
zegt L i n nm u s. De R ups

is kaal, groenagtig wit, doch bruin op de Rug,

en wordt tegen de Verandering bleekrood. Het

Kapelletje vindt men in Fig. 1%, op Plaat XCII.

afgebeeld.

cxcvi. (196) Kapelletje , dat Draadhoomig is , met

^aia*' ^ Wieken Afchgraaavo , allen egaal Nets-

van de wyze met rJoit gevlakt.
Plompen,

De Rups onthoudt zig op de Plompen en op

het Kroos.

cxcva. (197; Kapelletje, dat Draadhoomig is, met-

de Wieken Afchgraauvo , <voit ge'

vlakte de voorfien flaauw Netswyze pr.

PotamvgA-
ta.

van het

fontein-
kruid, tekend

Dit Uiltje is eens zo groot als het voorgaan-

de, doch aan hetzelve zeer gelyk. De Rups

is die , waar van Reaumur melding maakt,

als huisvestende en de Verandering ondergaan-

de

(196) Phdflótid GcoTnstra feticornis , Alis cinereis , omrit*

bus conformiter albo macularis, reticulatis. Faun. $uee4 851*

Ed. Tl. 1298. RAj. Inf. 227. N. 87.

(197) phaUna Geometra. feticornis, Alis cinereis, albo

mactilatis ; ancerionhus obfolctius reticulatis. Faun. *5wé, 853.

Ed. II. 1299* REAUM. lnjt II. T. 32* f. LoES* prujp

178.
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de in een Huisje, welk zy zig van een ftukje V.

des B'ads van het Fonteinkruid, tegen het Blad
xliii."

aangehecht, formeert. Hoofd-
STUK.

(19$) Kapelletje, dat Draadhoorni? is , met decxcvm.
7T7: , - . , ,

Stratiotata.

tv teken bleek , eemgermaate gebandeerd; van het

& voorjlen met drie zwarte Stippen.
K
Kmïd.

Het Ruiterskruid , anders ook wel Water-

Aloë, of Water-Huislook genaamd, het welk

men aan den Duinkant in de Slooten van ftil-

Itaand water dikwils aantreft, voedt een Rupsje,

welk dit Uiltje uitlevert. Hetzelve leeft aan

dat Kruid, onder 'z Water.

(199) Kapelletje, dat Draalhovrnig is 9 heb- Cxcix
bende de Wieken wit ; de aeterCte met een &mnfa*

9. f van het

zwarten Band bepaald; en met vier witte Kroos.

Stippen.

Op de zelfde Plaat als die van 't Fontein-

kruid, heeft de Heer Reaümür de Afbeel-

ding gegeven van dit Rupsje en van het Ton*

netje, dat zy van Blaadjes of Plantjes Kroos in

\ Water maakt, om te veranderen. Het is,

gelyk de voorigen, een Water-Rups, met zes*

tien Pooten , en dus geenzins tot de Spanrup-

fen

f198) PhaUna Geometra fericornis , Alis pallidis fubfafcia-

tis, antcrioribus pun&is tribus nigris. Faun. Snee. 854» Edé

II. 1300. De Geer. inf. 1. T. 57. f. 16-18.

f199) PhaUna Geometra fericornis, Alis albïs; pofticis Fa-

fci£ terminali nigia , pun£is quatuor albis* Frf»*. Snee. S$2'

%d. II. 1301. RAj. Inf. 205. N. 102.

lt Deel, XI. Stuk» Xx %
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fen of Krammetjes behoorende. Ook zou men

XLIIL* dc Kapelletjes, wegens haare kleinte, veeleer

tot de Mot-Uiltjes betrekken.

(aoo) Kapelletje 3 dat Draadboornigis, hebben-

de alle de Wieken zwart) met een Sneeuw -

witte Streek*

Hoofd-
stuk.

cc.
CinguUta,

Gegot-
deid.

CCI.
Brsimata.
Winter-
Kramme-

tje*

Dit is de kleinfte van allen, zegt Linnjeus^
en zou voor een Motje gehouden kunnen wor-

den , indien niet de onderfte Wieken de zelfde

Kleur hadden als de bovenden.

(201) Kapelletje, dat Draadhoornig is 9 hebben,

de de Wieken bridngraauw y met een ztvav

te Streek en van agteren bleeker: hetPFyf-

je ongevleugeld.

Ik moet een weinig blyven ftil flaan op die

Uiltje, waar van de Rups, hoe klein ook, een

ongemeen fchadelyk Infekt is voor de Vrugt-

boomen, en zeer veranderlyk van Kleur, ko-

mende vroeg in 't Voorjaar uit, en dan niet

alleen de Bladen, maar ook de Bloemen op-

vreetende. Wel tien Jaaren , agtereen , fchreef

men in 't Jaar 1752, heeft hetzelve de Boo.

men

(aoo) Phalana Geontetra feticotnis , Alis omnibus atris

Striga nivea. Faun, Snee. 906. Ed. II. 1303.

(201) PbaUna Geometr* feticornis , Alis grifeo-fiifcis Stri-

ga" nigra
,
poftice pallidioribus ; Foemina aptera. Faun. Snee*

921. Ed. II. 1293. &EAUM. Inf. II. T. JO. f. 8, 9. RAj,

Inf. 369. N. 5>. £ 181. n. 4. DE GE EK. I. T* 24»

f. II , 19.
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men in Sweeden dermaate gehavend, dat zy V.

geen of weinig Vrugten gedragen hebben. Na xuil"
dat het dezelven van Bladen hadt ontbloot , Hoofd-

ging het aan de Kruiden, om die te ver-
STUK#

nielen (*). Zy taften allerley loort van Boom- ^ammtje.

gewas, zo Ooft- als wilde Itoomen aan, zegt

de Geer: gelyk de Peeren
, Appelen, Ker-

fen , Pruimen, Olmen , Ahorn , Linden, Ei-

ken, Berken, Roozeboomen en veele ande-

ren. Men kan zeggen , dat de Boomen van

dit Ryk, inzonderheid die der Provincie van

Upland , onder de Rupfen geen gevaarlyker

Vyanden hebben : want de Ring-Rupfen, de

Gemeene, en de Grootkop, vertoonen zig in

deeze Landen niet (|).

Dit Rupsje is een regte Spanrups of Kram- DcRups.

metje met tien Pooten, doorgaans groenagtig

of groengeel , met witte Streepen overlangs»

In Holland zig bevindende hadt hy 'er opge-

kweekt, die in den Grond kroopen in de Maand

Mey, doch de Kapelletjes kwamen 'er niet eer
'

uit te voorfchyn , dan in
?

t laatft van 't Jaar, Zie

daar , waarom men dit noemt het Winter-

Krammetje. Hy rekent dat de Maand Okto-

ber, toenzy vervolgens , in Sweeden, byhem
uitkwamen ,

nagenoeg overeenkomt met de

Maand December in Holland* En , aange-

zien

{*) +Amoen. *Acadcnt. VoL III* p, 549.

l\) Mcm.fur les Znfedes. Tom. U p. 361.

X. Deel XL Stuk* X X 3
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Afmel
4iin Reaumur getwyfekl hadt, of ook de

XLUl' warmte van 'c Vertrek deeze Uiltjes mogt heb.

Hoofd - ben uitgebroed , nam hy de proef van het te-
STUK%

gendeel , vindende dezelven
,
dicstyds, in zyn

Winter- ,r .
' J

?
J

Een aanmerkelyke byzonderheid, die in dee-

ze Soort van Krammetjes plaats heeft, is, als

gezegd is , dat de Wyfjes ongevleugeld zyn.

Zy hebben, naamelyk, niets dan twee {lom-

pjes van Vleugelen , en zyn derhalve, even als

die, waarvan vvy bevoorens fpraken, tot vlie-

gen onbekwaam. Haar Pooten zyn lang en

zwart geringd» Het Masker blyft een Jaar lang

in de gedaante van Pop, voor dat het Kapel-

letje uitkomt, dat kleiner is dan een Vlieg,

zegt Lin Nj&u s.

De Heer de Geer wandelde den 16 Ok-

tober, in zyn Tuin, in een Laan van Olme- en

Lindeboomen ; alwaar hy den voorgaanden

Zomer een groote menigte van deeze groene

witgeftreepte Spanrupfen hadt gezien. Aldaar,

nu, de Stammen en Takken befchouwende,

vpndt hy, tot zyn genoegen, een aanmerke-

]yk getal van de Wyfjes-Kapellen, met Stom-

pjes van Wieken. Het was, nogthans, dien

dag zeer koud; ja daar viel zelfs Sneeuw* Hy
verbeeldt zig,dat deeze Wyfjes zig weldra van

haare Eytjcs ontladen , en dan gaan fterven

;

haar openende vondt hyze, ten minftc , reeds ten

grootften deete daar van ontledigd. Tegen den

avond zag hy een groote menigte van Manne-

tjes
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tjes, van die zelfde Soort, in deeze Laan vlie-^ VV

gen, die neerzittende fomtyds de Wieken v ' ak/ XLIII.'

fomtyds overend hielden, gelyk de Dag - Ka* Hoofd-

^ 11 * STUK.
pellen.

* Winttv»

Mooglyk zyn het deeze of dergelyke Soort

van Rupfen, waar door de Vrugtboomen hier

te Lande 5 Jaaren agtcreen, ook zodanig getei-

fterd worden, en waar tegen het beipuiten mee

Tabaks-Water in 't vroege Voorjaar, of niet

Kalk in de Winter, van zulk een beproefde

nuttigheid is t. Jdz
z
#

ic

42a

Ruim vyftig Soorten van eigentlyke Span-

rups-Kapellen, die in Sweeden gevonden wor-

den, zyn door onzen Autheur, inde Tiende

Uitgaave van zyn Samenftel der Natuur, op-

geteld. In de Tweede Druk van de Befchry*

ving der Svveedfche Dieren
, eenige Jaaren laa-

ter aan 't licht gekomen , vindt men daar van

omtrent tagtig Soorten. Hier te Lande zuilen

*er niet minder, waarfchynlyk meer zyn^ en

veelen van de voorgaanden verfchillende. In

de befchryving , immers , der Infekten om-

ftreeks Par^s, zo wel als in die van Karniolie,

vind ik zeer weinigen van de Sweedfchen

aangehaald , en veele nieuwe voorgefteid.

Mooglyk heeft in dit kleine Goed minder be-

hendigheid omtrent de Kleuren plaats , dan

in de grootere Kapellei].

deel, xl srüKi X x 4 BL h D-



696 Beschryving van

V.
Afdeel.
XLIIL
Hoofd-
stuk.

BLADROLLERS,
Hoe dat het de eigenfchap is van fommige

Rupfen, de Bladen, waar in zy willen huis-

veften , te ploöijen , te vouwen of op te rollen;

\ zy om zig een Woonplaats , of tevens een

Celletje of Hokje tot de Verandering , te ver-

f Bhdz. vaardigen , heb ik reeds gemeld f. Deeze Rup-

fen, nu, noemt men Bladrollers , en de Kapel-

letjes van de meeften zyn aan de Stompheid

der Wieken, die haar tot deeze Bende be*

trekt, genoegzaam kenbaar, als uit onze Af-

beeldingen Fig. 13, 14, op Plaat XCII, blyk-

baar is. Zy zyn, in 't algemeen zeer, klein.

si,

CCII.
Prajinana,

Groen»

(aoa) Bladrollertje , dat de bovenjle Wieken groen

heeft) met twee fchuinfe geeleStreepen: aan

den agterrand, de Pooten en Sprieten , Oran-

jekleur.

Dit is een van de grootften en aanzienlyk-

ften van de gemelde Kapelletjes, komende, zo

't fchynt, meest overeen met dat Bladrollertje,

waar van RoESELinzyn vierde Deel, op

Plaat XXII, de Afbeelding geeft, als voortko-

mende van een zeer fraaije Rups der Beuken.

Zy

(aoi) PbaUna Tortrix , AÜs fuperioribus vïridibiis, Strigis

duabus obliquis flavis; Margine poftico f Antennis Pedibus.
que fuivis. Pet. Ga\. T. 7. f. 11. De Geer. Inf. 1. T. 3. f.

1. ALB. Inf. T. 31. Wilk. Pap. 6. T. I. a 13. REAUM. /«/I

I.Tt 39» U 13, 14* Smc. Ed. II. 1306.
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Zy is het , die zodanige Schuitsvvyze Tonnetjes, v-

A.FDFET
van geele Zyde, maakt, als wy 'er een in Fig. xLlllf

7, op Plaat LXXXV., vertoond hebben, Aan-HooFD-

merkelyk is 'c, dat de Kleur van het Kapelletje
STUK '

niet alleen > maar ook die van het Popje, na-

genoeg overeenkomt met die van de Rups,

welke, behalve de witte Scippen en geelagtige

Streepen , van agteren ook eenig rood of Oran-

je heeft. Zy aast op de Beuken, Eiken en

Elzeboomen.

(203) Bladrollertje, dat de Wieken Ruïtagiig ccirr.

beefti de bovenften ongevlakt groen.
^7oen**

PL.XCII.
Dit, waar van wy de Afbeelding in Fig. 13, FÏg. 13.'

geeven, is gemeener en vry breed, doch naar

de breedte kort, en heeft de Wieken Van agte-

ren zeer Itomp. Het Rupsje, dat kaal en groen

is met zwarte Stippen, heeft den Kop en de

Staart bleek geel 1 onthoudende zig op de

Eiken, of ook op de ruige Wilgen, volgens

de Waarnceming van Roesel. Het zync

evenwel is wit gerand
,
gelyk het onze, en dus

wordt daar van thans een byzondere Soort ge-

maakt (f).

(204) Blad*

phalana Tortrix , Alis rhombeFs ,
fuperioribus viridi-

bus immaeulatis. Faun. Snee. 895. Ed. II. 1307. Roes. Inf

I. Phal. 4. T.3* Frisch. Inf. III. T. 8, WlLBL. Pap. 4. T. 1.

a 5. B.EAUM. Inf. II. T. 18. f. 6, 7.

(f) Phalaena Tortrix Cblorana &c. Fdm. Suec. Ed. II* p»

343. N. 1308.

I. Deel* XI. stuk* X x: 5
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Afdeel
^~°4^ Eladrollert

J
e

>
dat de Wieken Ruitagüg

XLIII.*
heeft> de bovenjlen groen , met zwarte

Hoofd- Merktekens.

STUK.

cciv. Dit, in Duitfchland gevonden, is aan het

Gdateii voorgaande zeer gelyk, doch heeft de Wie-
ken donkerer groenden met veele Letteren

als gemerkt.

ccv.
Jiamana.
Haakig,

(205) Bladrollertje , dat de bovenfte Wieken

geel heeft) met een Roestkleurige Stip en

Haakswyze Streek van agtereiu

ccvï. (ao6) Bladrollertje, met alle de Wieken bruin.
pus cand.

Bruin.

pl. xgii. Het moet zyn, met de bovenfte Wieken
I4

* bruin, volgens de befchryving derSweedfche

Dieren ^ en dan kan ons bruin Bladrollertje,

in Fig. 14, afgebeeld, het welk de onderfte

Wieken witagtig heeft, hier worden t'huis ge-

bragc.

cc VII.

Oporana.

derAppcl-
boomcfi.

(207) Bladrollertje, dat de bovenfte Wieken

Roestkleurig heeft) met graaaw gevlakt en

Netswyze doorweven.

(208) Blad-

(204) pbaUna Tortrix > Alis rhombeis> fuperioribus viridi-

bus Charafteribus atris. Sy/L Kat. X«

(205) PbaUna Tortrix , Alis fuperioribus flavis, pun&o li'

turaque poftica hamata Ferrugincis. Syft. Kat. X* Faun. Snee.

Ed. II. 1309.

(206) PbaUna Tortrix, Alis omnibus fufcis* Syft. Kat* X.

Tam. Snee. Ed. II. 1321.

(207) PbaUna Tortrix , Alis fuperioribus Ferrugineis , grifeo

jnaculatis , reticulatisque. WlLK. Pap. 17. T. 2. a. 4.

Faun. Suec* Ed. II. 1315*
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(208) Bladrollertje , dat de bovenfte Wieken y^

tfetswyze Tegelrocd beeft ,met een/cbum-^®^*

fsn graanwen Band. Hoofd-
stuk.

Het Masker onthoudt zig op de Roozcboo- ccviil

men , of ook op de Braamen en Berberisfen, 5p/Sw*-
7 r Roozen.

(209) Bladrollertje, dat debovenjie Wieken Te*^'^a.
gelrood heeft, met een Roestkleurig Kruis %

haar beiden gemeen.

(aio) Bladrollertje , dat de boven[le Wieken cc**

Tegelrood heeft , met anderhalven Roest- der Haze-

kleurigen Band.

(au) Bladrollertje, dat de bovenfte Wieken cexr.

Tegelrood heeft % met een gemeene Roest- ^'wliu*
kleurige Streek. £C11 *

(212) Bladrollertje, dat de bovenfte Wieken

graauw en &wa,rt bont heeft , op de Rug van de

R oestkleurig.
P
meiu°"

Het

fsoS) PhaUn* Tortrix , Alis fuperioribus te£hceo«rericula-

tis, Fafcia grife£ obliqui. Faun. Sttee* 896. Ed, II. 1314.

MER. Eht. I. p. 7. T. 19.

(209) PhaUna Tortrh 9 Alis fuperioribus teftacels , cruce

communi Ferruginea. Sjfl% Hat. X. Fam. Sutc, Ed. II. 13 13^

(210) PhaUna Tortrix , Alis fuperioribus teftaceis * Fafciis

Ferrugineis fesquitertiis. Faun. Snee, 882. Ed. II. 1316,

ALB. 1. T. 95. f. g. h*

(au) PhaUna Tortrix, Alis fuperioribus tefheeis , litura

communi Ferruginea. KEAÜM, /»/: n. T. 18. f. 6, 7. K?»».

tf*£C Ed. II. 1310.

(112) phalana Tortrix
, As] is fuperioribus grifeo nigroque

variis , Doffo Fermgineis, *$>/?. totf^X. Faun, Stuc. £d. IL
13^-

I. Deel» XI. Stuk.
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Afdeel
^ Masker b*ndt de Blaclen of Naalden van

XLIII. den Pynboom, waarop het zig onthoudt, aan

Hoofd- malkander; zynde een kaale groene Rups, met
STÜK

' zeftien Pooten, volgens Rolander.

m^firl
1
' CaI o) Bladrollertje > dat de bovenfte Wieken

»a. Tegelrood beeft , met den agterjlen rand

ros 3 en in 't midden een Roejlklenrige

Streek , met een wit Streepje.

ccxiv. Cal4) Bladrollertje , dat de bovenjle Wieken
lecbeana.

geel beeft 9 met de Letteren J L daar op,

en het Borftftnk , verzilverd»

Deeze Soort, die van de gedagte Karakters

haaren bynaam fchynt te hebben > onthoudt

zig op de Vogelkerfen*

ccxv. f215) Bladrollertje , dat de bovenjle Wieken

o,>gevlakt, bruin Tegelrood beeft.na.

Dit is een weinig grooter dan de voorgaan «•

den* Men heeft het in de Sweedfche Bosfchen

gevonden.

(213) phaUtia Tortrix, Alis fuperioribus teftaceis, margi-

ïie poiiico rufo , medio iitura Ferrugine& , Jineola albi

Sjft. Kat X. Faun. Succ Ed. II. 1311.

(214) PbaUna Tortrix , Alis fuperioribus luteis. Charade,

ïibus j L Thoraceque Argenteis. Sjifi. Hat. X. Faun.Suec.Ed.

IU I3I8»

(215) PbalanaToYtrix > Alis fuperioribus teftaceo • fufcis im-

maculatis. $yft. Kat, X* Faun, Snee. Ed t II, 1320.
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(216) Bladrollerrje , dat de bovenfie Wieken v -

geel, Netsvoyze bleek doorweven; in
^xi!liI

L#

midden met een bruinagtige Schrap heeft. Hoofd-
stuk.

(217).
Bladrollertje , dat de bovenfie Wieken ccxvu

geel, Netswyze bleek doorweven; met drie
F6rs^lea'

Roestkleurige verzilverde Streepen heeft. L^^u\
na,

Dit Kapelletje is een weinig grooter dan het

naastvoorgaande, en komc nagenoeg met de

voorigen overeen.

(21 3) Bladrollerrje, dat de bovenfie Wiekmcgxvm.

bleek met hoog geel gcftippeld heeft ,metvier

Zilveragtige Banden > waar van de derde

gevorkt is.

(219) Bladrollertje , dat de bovenfie Wieken ccxix.

bleek geel Roejtkleurig 9 met een driehoe-

kige Zilveren PTlak aan den rand heeft.

Men vindt dit , dat nog een weinig kleiner

dan het voorgaande is , op de Oofcboomen.

(220)

(216} PhédanA Tsftrix, Aits fuperioribus fiavis, luteo re-

ticulatis, medio litura fufcescente. Syft. Kat. X. Faun. Suec*

Ed. II. is 19.

(217) phaUna Tortrix , Alis fuperioribus flavis, luteo-rcti-

culatis 9 Strigis tribus ferrugineo-Argenteis.Sjj?, Kat.X.p4*n4

£t*ec Ed* II. 1323.

18) phaUna Tortrix
t Alis fuperioribus Juteis flavo punc.

tatis ; Fafcii5 quatuor Argemcis , tcnia bifïda. Syft. Hat. X,

Fann. Snee. Ed. II. 1324.

(219) PhaUna Twtrix , Alis fuperioribus Juteo ferruginei?,

macnla marginali trigona Argcmea e Mut* Swc. 883, Ed'

n. nis.

h DKEL XI« STUK,
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V. (22c) I3Iadrollertje , dat de bovenjle Wieken

^xfin"*
^ee^ Tegebood heeft , met Roeftkleurige

Hoofd- Streepen , van onderen voorwaard* ge-

ccxx.

^Zt? (2^1) Bladrollertje 3 dat de hovewfte Wieken
/-> Y"V"T ^

SoUndrU. bleek en met een gemeene Roejikleurige Vlak

Op de Berkenboomen , waar van het de

Bladen rolt, is de Rups door den Heer de

Geer waargenomen.

ccxxn. (222) Bladrollertje, dat de Uvenfte Wieken

bruin beeft, met een fchmns voorwaaras

hopende witte Band.

Een Finlander, genaamd Reinh. Hast,
uitmuntend Leerling van Linn^eus en als

gebooren toe de Infekten- kunde , heeft deeze

Soort op de Wilgen waargenomen. Zyn ge-

dagtenis wordt vereeuwigd door den bynaam

,

dien het van deezen te vroeg > en in de bloey

zyns

{izo) PbaUna Tortrix, Alis fuperioribus pallide teftaceis,

ftrigis Ferrugineis , infetne amrorfum verfis, Syft* N"'. X.

Faun. Suec. Ed. II. 1326.

(221) PbaUna Toririx , Alis fuperioribus pallidis , macula

communi dorfali PerrugineS. DE Geeb. /«ƒ1. T. 28* f.29,

30, Faun. $uec. Ed. ll
f 1327.

(222) Pbalana Tortrix , Alis fuperioribus fufcis, Fafci£ an-

trorfum obliqufc alb&. $yft< Kat, X, Fam. Suec. Ed. II.

13^8»
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zyns Leeftyds , helaas / geftorven Liefhebber V.

heefc; gelyk die van andere 8weeden, in de xlui"
kennis der Infekcen en door het vangen van Hoofd-

veele nieuwe Soorten beroemd, door de agt
STUK#

voorgaande bynaamen niet minder is verheer*

lykt.

(223) Bladrollertje , dat de bovenfle Wieken ccxxm.

AJchgraanw heeft, met twee bruin ge»

nsoolkte Banden ; van agteren een flaauwe

Schrap; de Baardjes [lomp»

(3124) Bladrollertje 9 dat de Wieken bruin beeft, ccxxiv.

met twee roode verzilverde Banden
ydenag-

£edtam*

terflen met een ingedrongen Stip,

Dit is een zeer klein, ongemeen fraay gete-

kend Beestje, waar van de Rups aast op een

Soort van wilde Rosmaryn, welke, in de Noor*
delyke deelen van Europa, in de Moerasfen

groeit, Ledum genaamd by onzen Autheur(*).

(225) Bladrollertje > dat ongetongd is en met de ccxxv.
Hevaclim

Sprie-

(223) PhaUnA Tortrix , AVis fuperioribus cinereis, Fafeiis

dtuabus fufco-nebulofis, lïtuid poftic& obfoleta; Palpis obtu*

lis. Syft. Kat. X* tam. Snee. Ed. II. 1329.

(224) PhaUna Tortrix , Alis fufcis , Fafeiis duabus rubro Ar«
genteis, pofterioic Pun£o intrufo. fyfs. Kat. X* Pattn* Snee*

Ed. ih 1330.

(*> Ledum falufire. spee. pUnt. Ed. II. Tom. L Coflifi
Ledon foliis Rosmarini ferrugineis. C. B. Pin. 467.

(225) Pbal*»4 Tortrix elinguis iecurvicornis , Alis gnfels

pun&o
I. Deel, XI. Stuk.
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Afdeel
Sprieten agterwaars gekromd , hebbende de

XLIII.
' Wieken graauw met een bruine Slip, bet

Hoofd- Borftftuk geel.
stuk.

J J ö

B
iei£

l" De Geer heefteen Rupsje waargenomen,
van de door het welke de Blaadjes van de Wilde Ker-

Kmicten. vel aan 't end opgerold worden. Reaumur
vertoont zodanig een, door het welke de top-

pen der Kroontjes van de Venkel worden fa-

mengetrokken. Daar onthoudt zig een derge-

lyk Rupsje, zegt Linn^eüs, in de Kroontjes

van de Duitfche Beerenklaauw (*) , welken

'er alle Jaaren door famengetrokken en vernield

worden. Het dringt tegen de Verandering,

eindclyk, uit de Oxels der Bladen in de Stee-

len door*

Dit is een Nagt-Kapelletje van ongemeene

kleinte, en zeer naby komende aan de figuur

der Mot. Uiltjes of Gefchaarden van de naaste

Bende; dewyl het de Wieken vlak en overel-

kander leggende heeft* Het Borftftuk is van

boven witagtig, van agteren als met drie Lob»

ben. De Kop is witagtig, met twee kromme
gekamde Nypers,aan de tippen Elswyze, zwarr,

overend flaande. Van onderen is hett'eene*

maal witagtig bmin. Verfcheide Soorten van

zodanige vindt men in Sweeden, die in grootte

ver-

pundo fufco; TTiorace flavo. Faun. Suee. 916. Ed. Ir. 1334*

Reaum. II. T. 16. f. 1-4* De Geer, Inf. T. 29. f. 6,7*

(*) Heraclcum foliis pinnatifidis. ty. Plant* Sphondylium

vulgus hirfutum. C. B. Pin. 157.
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Verfchillen , en met woorden niet getnakkelyk v.

.

te belchryvcn zyn , zegt Linn^eus. ^xlvÏ
Zyn Ed. heeft nog veifcheide Bladrollcrtjes-HooFp-

Kapellen met de naamen van andere Sweed- STüK *

fche Infekten- kenners en Waarneemers ver-

eerd; gelyk de Alflromiana^ Uddmanniana , Mo-

deeriana , Schreberiana , Schelleriana , enz. Dit

vergroot het getal der Soorten van Bladrollert-

jes, in Sweeden gevonden, dat hier maar vier-

entwintig is, reeds tot veertig fluks - gelyk men

die in de Tweede Uitgave van de Fauna Suecu

ca of Befchryving der Sweedfche Dieren , kan

aangeweezen vinden. Ik heb het niet noodig

geoordeeld , in dit kleine Goed verder uit te

weiden.

GESCHAARDE KAPELLEN,

Bezwaarlyfc zal men de toepasfing vinden

van het Latynfche woord Pyralis, dat oudtyds

een vliegend Diertje betekende, hetwelk, zo

Pliniüs verhaalt, uit het midden van het

Vuur, in de Koper -Ovens van Cyprus voort-

kwam, en de grootte hadt van een groote

Vlieg; vallende, na dat het een weinig gevloo-

gen hadt, dood neer* Waarfchynlyk zal dit

Infekt daar eerft ingevloogcn zyn, en, door

den Gloed gezengd, dus zyn Leven hebben

moeten eindigen. Onder de Muggen, immers,

en zelfs onder de kleine Kapelletjes , is dit ge-

meen; dus, op het Lichf van een brandende

,1. D£el. xl stuk* Y y Kaars
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V* Kaars of Fakkel toe te vliegen, en zig daar in

^xf-IlL*
ter dood te '<weczen - Het fchynt my toe, dat

Hoofd- die van deeze Bende, deswegen , den naam
stuk. .

Q ,t 5yZonQer n jet kunnen draagen , veel min

den tytei verdienen van Lichtmuggen. Ande*

ren zeggen, dat zy weerfchynende of glimmen-

de genoemd worden, wegens haaren Glanst

die egcer in veelen niet boven dien der Mot»

ten uitmunt. Dus wordt de bynaam van Pyra*

lis zelfs toegepast op de Tweede Soort van St.

Jans Vliegen of Glimwormen (*). Ik heb aan

die van deeze Bende ; om dat de Wieken fa*

mengevoegd een Schaarswyze Driehoekige

figuur maaken, den bovenftaande naam ge*

geven.

ccxxyi.
'Tarinaliim

van het

Meel.

(226) Gefchaarde, met ongekromde Sprieten;

de Witken gepolyfi bruinagtig , met bogtige

Streepen die voitagtig zyn y waar tusjchen

een Zeegroene plek*

Het Masker van deeze onthoudt zig in de

Keukens, in het Meel, en komt daar in Swee*

den dikwils voor, zegt Linn^us. Doktor

Scopoli hadt hetzelve, in Karniolie, ook in

het Meel aangetroffen (f). hiet Uiltje is,

volgens de Afbeelding van Clerk, zeer fraay
#

(227J Ge-

(*) Zie ons IX. Stuk , bladz. 599.

('|*) Entomolm CarnioU p. 242. ;

C226) PbaUna Pyralis recurvicornis , Alis politis fufcefccti-

tibus, Srrlgis repandis alfoidis, Are& inierjeóia glauca\ Syfl,

Kat. X, Faun, Snee, Ed. II, 1348.
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(227} Gefchaarde, met omgekromde Sprieten
9 y#

die de Wi'eken glad en Zeegroen beeft , 7^ Afoi el.

tweegeele Boogsivyze Streepen>zeer ^^^Hoofd-
elkander. stuk.

C( XX I*

(228) Gefchaarde, roe* uitgestrekte Baarijjes^
4^^

.

dfe, ^ famcn gevoeg! , raz Snuitje inaa

ken, dat langer dan bet Borfjluk is, beb-f;*™
1

^.

bende de Wieken dfebgraauw met Roell- lU
J ö ü

tr.et een

kleurige Streepen. Tromp.

Dit is vry veel grooter dan de voorgaande,

en heeft geen den minilen weerfchyn of Glans.

In Karniolie vindt men het niet zelden,

(229) Gefchaarde, met tritgeflrekte Baardjes .
ccxxix.

7 Tir
' Hoftrdlié.

die langer dan bet Borftjkik zyn ; de vv IC" inec een

ken graairjoagtig , wzeJ hoekige Stip'^xcii.

jtera <?72 döar tusjeben een zwarte Streek* Fïz< I5 *

Reaümur hadt de Rups niet ontdekt van

dit Kapelletje, waar van hy de bnuit by een

Snippen-Bek vergelykt* Hy toont aan, dat

de

(227) phaUna pyvdlU recurvicornïs , AUs gïabris glaucis f

Strigis duabus flavis arcuatis remotiilimis. Sjfl 2iat. X.

Suec. Ed, II. 1549.

(228) pha!ana pjral'ts
,
Palpis porre£Hs approximatis, Tho-

race ïöugïoribus ; Alis cinereo-gri reis
,

Strigis ferrugincis-*

Hat, X. F./«^ £d. 11 é 134Ö-

(229) PhaU»a Pjraür palpis poïre&is Thonre !ongioribns f
«

Alis fubgrifëis punftis duobus numcatis
, Stiiga inteifectd ni-

gtl RAJ. t*f- 214. N. 9. Roes. /»ƒ. I. Phal IV. T. 6v

REAUM. I T. 18. t. 16. F*un, S«*c. ga. H. 2347.

I. deel* XI. Stuk. Y y 2
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V. de omgekrulde Zuiger, tu>fchen de Baardjes,

XLIII
1" ^eeze Snüit famenftellen , verborgen zit.

Hoofd- Ieder Baardje, zegt hyyis een plat Plaatje, met
stuk. dergelyke Schubbetjes als de Wieken bedekt zo

aan de buiten, als aan de binnenzyde Roe-

s el heeft waargenomen , dat het komt van

een aartig groen Rupsje, \ welk men, in de

Zomer, overvloedig op de Hoppe vindt , daar

men hetligtelyk uit kan fchudden, en, dus op

den Grond gevallen
,
fpringen zy een landen

tyd, met geweld. Men zalze, zegt hy, altoos

verftrooid , en nooit troepswyze by elkander

aantreffen : des dit ten onregte aan de N igt-

Kapelletjes van deeze Bende toegefchreeven

wordt.

ccxxx, (230) Gefchaarde, die de Wieken bleek en glad
ïtrficalis* .

Gerugde> beeft , met Roejtklennge Streepen Jcbuins

buitenwaardS) en een Schrapje op de voor»

ftéti.

De Wieken zyn, in het zittende Kapelletje,

Dakswyke famengevoegd , en maaken dus dat

het zeer hoog gerugd is. De Rups aaft, vol*

gens Reaumur, op de Kool.

(231) Ge-

C*3o) PhaUna Pjralis 9 Alis glabris pallïdis , lineis Ferm»

gineis retrorlum obliquatis ; litura. anterioris» faun. Suec.SSo,

Reaum. /»/. 1, T. 16. f. 1$ , 14, Fam, Suec. Ed. II.
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(231) Gefchaarde, die de Wieken glad enbleek, V.

eenigermaate gebandeerd heeft , van onde^^Y\if
Lp

ren met bruin gegolfd. Hoofd*
STUK.

Zeer veel overeenkomft heeft dit Kapelletje, cgxxxi.

ïn grootte en geftake, met dat het welke hierLoodreg-
• te

voor befclveeven en in Fig. 12. is afgebeeld»

Dewyl de Rups, ü^gelyks , een Bladroller

is der B -andenetelen , zou men haaft denken,

of het maar een enkele verfcheidenheid ware;

in tien niet de Verandering zo veel verfchilde,

dat Roesel daarvan twee byzondere Soor-

ten heeft gemaakt, De Rups , ook , is veel

grooter, en geheel groen van Kleur.

(232) Gefchaarde, die geen Zuiger vertoont ,ccxxxn
hebbende de Sprieten omgekrornd, de Wie-

lm
f£

na'

ken Afchgraauwagtig ,
op de kant eeni- van

,
de

germaate zwart gebandeerd. hci<ff

In Boter en andere Vettigheid komt hec

Rupsje , dat deeze Kapel uitlevert, binnens-

huis en in de Keuken , in Sweeden , dikwijs

voor; volgens de Waarneeming van den Heer

Rol ander y die hetzelve omftandig heeft

be-

(231) PhaUna Pydis , Alis glabris pallidis fubfafciatis ;

fubtus fufco undatis* Fatm, Suec. 865. Ed. II. 1553- MES.
Eur. T\ 88. f. infima. RoEs 4 Infi I. Fha! 4. T. 4 REAUM,

Inf II T. 19. f. 1-5. WlLK* I'ap* 24. T. 3. a. 16.

(232) PhaUna Pyrxlis, elinguis rectirvicornis 5 Alis cinera-

tis cofia nigro fubfafciata. Faun, Suec. 915. Ed» II. ï'gjVi

Kol and. Siocty, 1755. p, 51. T, 2.

1. deel, xi. stuk. Yy 3
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v - fchreeven. De Rups is kaal of Haairloos, en
Afdeel. . T r,

XLIïL zwartagtig van kleur.

Hoofd
stuk (233) Gefchaarde , die de Wieken bruin Pur-

C
r peragtig , altemaal geelvlakkig heeft.

Gepurper-
ds

Deeze onthoudt zig in deBofichen, en is

zeer klein.

Boven en behalve de gemelde agt Soorten

van Gefchaarde Kapelletjes of Uiltjes, zyn in

de Befehryving der Sweedfche Dieren nog vyf

anderen aangetekend : zo dat hec getal der

genen van deeze B nde, die men in Sweeden

waargenomen heeft, thans dertien is. Doktor

Scopoli heeft 'er, in Karniolie, vyftien ge-

vonden , die door hem tot de Pyraïdes zyn

t'huis gebragc , de meeften van de gameiden

verfchillende en anders getyteld, Geoffroy
betrektze tot de Nagt- Kapellen in 't algemeen,

en icheidtze dus geheel af van de Motten of

T Bl. ^-Mot-Uiltjes, daar hy , als gezegd is f, eenby-

zonder Geflagt van gemaakt heeft. VVy gaan

dan tot de Zesde Bende over.

MOTTEN of MOT-UILTJES.

Hoe bekend ook de Motten zyn , de Ken-

merken , omze van andere Nagt Kapellen te

on-

(233) PbaUna Pyraïis , Al5s fufopurpurafcentibus , omni»
bus luteo-maculaus. Syji. Kat. X. Faun. Snee* £d. II, 1356»
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onderfcheiden, zyn, wegens de kleinheid, niec V.

zo Wereldkundig* Wy betrekken 'er de ?0:xl1IL
L*

danigen toe, die de Wieken om het Lyfteia Hoofd-

men gerold en den Kop meer of min gekuifd
STUK '

hebben: ook de onderlte Wieken bleek
3

flets

van kleur, en r.kemaal als met een foort van

Franje geboord. Hier kan rnen by voegen, dat

het Rupsje in een Scheede huisveft» die ver-

der dient tot befchuuing van het Fopje, waar

uit het Mot-Uiltje moet voorkomen.

Aan zodanige Scheeden zyn de Motten , die scheeden
van WuU

de Tapyten , Wollen Kleederen en Behang-

zeis 9 afknaagen , allerkenbaarft. Zy maaken

die van Vezeltjes Wol, welken het Rupsjeaf-

plukt en te famen weeft ; vergrootende de

Scheede op een zeer konflige manier, naar ver-

eifch. Dus heeft het Scheedje de Kleur van

de Sloffe , waar op de Mot aaft , en wordt

bont, wanneer men haar zet op een anders ge-

kleurde Scoffe. Het aanmerkelykfte is, dat

fommigen van deeze Infekten
,
gëlyk deSchild-

padden , haar Wooning met zig omdraagen,

maakende die niet vaft, dan tegen de Veran-

dering, als wanneer het Rupyje daar van de

beide enden 5 die anders open zyn, toefluit.

De Motten, die men in 't Bont of in het Dons

van opgezette Vogelen vindt, gaan op derge-

lyke manier te werk met de Haairtjes of Vezel-

tjes der Pluimen,

Onder de Veldmotten maaken eenigen zig van Bh-
. den enz

ook
L deel* xi, stuk, Y y 4
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V. dérgelyke Scheeden, die alleenlyk in den aait

^xnn" Jer St0^e
»
waar llit zybeltaan

,
verfchillen

Hoofd- Dus zyn 'er Grasmotten , die de haaren raaa-

sïuk.
j<en van zefcere fyne Wolligheid, welke 'erop

ceniee Soorten van Gras is , waar door het

Scheedje zig als befcbimmeld vertoont. Som-

migen der Eiken maaken de haaren van afge-

knauwde brokjes van Bladen, die zy met Draa-

den van haar Spiazel famenvoegen. Dit geeft

een veel vaftcr Huisje, dat fomtyds op een aar*

tige wys verfierd is en als met Lyftwerk praalt

Stukjes Stroo en Vezeltjes van drooge Steelen

der Planten, worden door andere Motten tot

de famenftelling gebezigd. Hier door zyn

fommigen van deeze Scheeden flekelig of als

gedoomd, eneènigen vertoonen zig,in't klein^

gelyk een bosje Handrott:ngen.

Van steen, Daar zyn andere Motten, die in de fnmen-
enz»

Helling van haar verbhf nog veel vafterBouw-

fioffèn gebruiken. Men ziet 'er zodanigen,

Jangs de Muuren van oude Gebouwen, die haar

Scheedjes maaken, als geheel bedekt zyndemet

kleine Korreltjes van Kalk of Steen. Men geeft

* Telles deeze wel den naam van Gekaproende * , wegens

*cbm
U
' de geftaite van haar Scheede, die aan 't eene

end puntig uitloopt. Deeze Motten aazen op

f Lichen een Soort van Schuift f , dat aan de Steenen

niet alleen, maar ook aan de fioomen groeit,

en alsdan maaken zy haare Scheedjes van die

{Jchurfcagtig gewas zelve. Op dérgelyke ma.

nier
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nier weeten de Koornmotten cle uitgeknaagde v.

Graantjes aan elkander te hechten tot haarc Afdeel.

huisvefting. Hoofd*

Alle deeze Motten veranderen op gelyke stuk,

manier , als de Huis- of Kledermotten» Haar schoon-
heid vaq

ocheedje vaugezet en gefloottn hebbende. Kleur,

worden zy een Pop, die vry fchielyk een Ka-

pelletje of Uiltje uitlevert, waarvan de Schoon-

heid dik wils een oplettend Waarneemer., die

dei ze kleine Diertjes door
a
t Mikroskoop be-

fckouwt, in verrukking brengt De Wieken
van een groote menigte zyn do.orzaaid mee

Goud of Zilver , dat in Banden of Perken is

verdeeld: terwyl anderen met de heerlyklteea

levendigfte Kleuren praaien ; wordende dit alles

door de Kuifjes of Aigretten en Franjes 5 waar

mede veelen opgefchikt zyn , nog ongemeen
verfraaid. Zy kunnen dus tot een Zinnebeeld

verftrekken van Geveinsdheid of Bedrog: de-

wyl hier een Slang in
s
t Gras fchuilt; aange-

merkt de Schade, welke door haar wordt toe-

gebragt aan het Menfchdom; op ver naa niet

opgewoogen of vergoed zynde door die beval-

ligheid vcTor eens Liefhebbers gewapend Oog,

(234) Mot 9 doe de Wieken langwerpig Afch ccxxxi%

graanw , van vooren witagtig, van flgte-Bondge-

ren met een lieeke Streek heeft.
n00t*

Het

(234) Phalana Tinea, Alis oblongis cinereis ; antice albi-

dis ,
poft: cc Striga pallida. Faun. Suec. 905, Ed. II. I3S9

4

L Deel. XL Stuk, Yy 5
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V* Het purpere 3 dar zig in de afbeelding van
Afdeel. ^ , . . . .

XLI1I. ^ lerk vertoont, worde hier niet gemeld.

Hoofd* Dit Kapelletje > dat de Wieken fayna drievier*
bTLJK#

den Duims lang heeft
, fchynt wat groot om

onder de Monen geteld te worden: daar het

égter
,
wegens de gezegde Eigenfchappen , toe

behoort.

CCXXXV*
CoioneUOf.

Kolond.

ccxxxvi,

Pufmla.

Jtleintje.

(235) Mot , die de Wieken langwerpig, Afcb*

graauW) met twee zwarte Slippen ïooï

eenflaaiiwe, kromme 3 Zaagswyze Streek

heeft.

Volgens de gedagte Afbeelding is deezenog

grooter, en dus als de Kolonel onder de Mot-

ten. Zy hebben beiden twee uitfteekende,

doch niet tegen elkander aan gevoegde Baard-

jes. Men heeftze in Sweeden waargeno-

men.

(236) Mot, die de bovenjle Wieken wit, met

zwarte Stippen en een gemeene zwarte ge*

tande Streep overlangs ; d§ onderfienzwart

heeft.

In Duitfchland is deeze gevonden, door den

Heer Forskaöl.

037)

(235) Phatana Tinea Alis oblongls cincreis; pun&is duo-

bus atris > ame Scrigam curvam > ierratam, obfoletam. Faun*

Snee. 912. Ed. II. 1358.

(236; PhaUna Tinca , Alis fuperioiibus albis
,
pun&is li-

nedque communi longitudinali dentata aud ; infexioribus

nigris, $yft< #4*. X.
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(1237) Mot, die de Wieken geel heeft, de b&oen* A _Y'

/ït?w m*t zei Banden van zwarte Stippen XL1II.
HOÖFD-

In Noord Amerika is deeze waargenomen. STUK#

die fomtyds de gemelde Stippen geboogd, fom-

tyas eenvoudig heeft,

(238) Mot, die de Wieken wit heeft, de boven- ccxxxvui*

jlen mtt zwart en Bioedkleurig gejlippeld j schoon^

de cnderftdii aan de tippen 7$Q0ri$

In de Zuidefyke deelen vin Europa, of ook

ïn Barbarie, worde die kapelletje gevonden , het

welk , volgens de VVaarneemingen van Doktor

S co po li, ongemeen naar de volgende Soort

gclykt^doch de Wieken niet om het Lyf flaat:

weshalve hy het ook van de'Bende der Motten

heeft afgezonderd (*).

(239) Mot, die de bovenjie Wieken wit? f^ccxxxix.

vyftig zwarte Stippen ; de onderflen bruin &**»y>*el -

heeft. van het

Paapéti-

llOLlt,

By

(237) Pha^n* tinea , Alis flavis; fuperioribus Fafciis fcx

punctoiurn nigrorum. PET. Ga\ VI. T. 3. £ %* Inf.

211. 1. CATESB Car. II. p. 96. t. 96,

(238) PaUna Tinea , Alis albis ;
fuperioribus nigro San-

guineoque pun&atis; inferioribus apice iiigris» Pet* Ga^
t

T, 3 l 3.

Entomol Carnfol. p. 208.

{239) pb^Ur.a Tinea,, Alis fuperioribus albis, punftisquin-

cjuaginta nigns 5 infeiiorïbus fiifcis. F***. <SWc. 891 Ed.

II. 1363 FRISrH inf, V* % 16. .MER» /»/. II f- 2.

REAU M,
I. Deel* XL Stuk*
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V. By Me rian, R eaumür en anderen , vindt

^XLIII**
men ^eeze zwarc geftippelde Mot-Uiltjes afge-

Hoofd- beeld, die de Paapenhom- boomen, jaarlyks,

stuk. zodanig vejrwoeflen, dat de Duitfchers dezel-

ven noemen Spinnelbaum 9 van wegen de Draa*

den en Netten, die 'er door geelagtige, ge-

ftippelde Rupsjes, de Maskers zynde van deeze

Motten, op gefpcnren worden (*); want de

Rupsjes leeven in gezelligheid, onder eenfoort

van geweven Tenten , of in een algemeen Spin*

zei, geiyk Merian vertoont. Mhen vindife

fomwylen ook op de Lyfterbeziën en elders.

ccxl. (24°) Mot 3 die de bovenjle Wieken blaawwagtig 9

v^nlk'
met zwarte Stippen; de onderjien

Vogeikci- bruin heeft.
fen.

Op dergelyke wyze onthouden zig deeze op

dc Vrugtboooien in 't algemeen , verfchillende

in geftalte weinig van de voorgaande Soort. Zy
hebben egter ook de Baardjes meer uitftee-

kende.

cgxli. (-40 Mot, die de Wieken geel heeft , de bo*

irroreiu.
venjtc met drie hen van zwarte Stippen

kleurige, 13e

REAUM, Inf II. T* 12. f. 12, !? ALE. Inf T. 6o. f..

A-C. Roes. Inf L Phal. 4. T. 8. Raj. Inf 196. WlLK.
Pa,p. IV. T. I a. 6.

(*) faun. Suec. Ed. II. p. 354*

(240) PhaUna Tinca > Alis fuperioribus lividis, pun&is vi-

ginii nigris; inferioribus fufcis. FRISCH. Inf V. T. 16.

Roes. Inf L Phal. 4. T. 7. Reaum. II. T. 12. f. 5 9,

WlLK. Pap. 4. T. 1. a. 6. «Stoc. Ed* II. 1364.

(241) FhaUna Tinea > Alis luteis ; fuperioubllS pun&is nu
gris trifariis, Faun, Smcf 920, Ed. II, 136.it
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De fchikking der Stippen niet alleen , maar V.

de Kleur , die ongemeen fierlyk Oranjegeel is * xliii
L"

doet deeze aanzicnlyke Kapel , zo groot byna Hoofd-

als de eerde zynde
,
voortreffelyk uitmunten. STUIC *

(2412) Mot, die de Wieken en bet Lyf> ongevlakt, ccxtïfc
Lntarella9

bleek geel heeft. GeéJagei-

Deeze is, in grootte, byna als die der Vo-

gelkerfen, maar fmaller.

C243) Mot, die de Wieken mn boven wit, van ccxnir,

onderen geel, en inwaards zwart heeft, tweertip?

Op ieder Wiek, der twee bovenften, zytl

twee zwarte Stippen. Het is een Grasmot.

(244) Mot, die de bovenfte Wieken bleek heeft, ^cxtiv.

met een zeer witte streep en Rintagtige Wcidmot,

FM.

. (245) Mot, die de bovenfte Wieken witogtig ccxlv.
heeft* met witte Streepen, die zig apter-

/

rAtelu*

0 Veldmo£,
waards uitjpreiden , en Jchiinfe Streepjes

aan de tippen.

O46)

£24.2) vhaUna. Tinea, Alis Corporegue luteis, immacula,
tis. Stft. Kat. X, Fam. Suec4 Ed. 11. 1360.

(243; pbaUna Tinea, Alis fupra albis t fubtiis lateis, in-

terne nigris. Sy/i. Kat. X. Faun, Succ. Ed. II. 1362*

(244) phaUna Tinea , Alis fuperioribiis paliidis , Jinea ma-
culaqne rhombea albiflimis. Syjf. Kat x. Fann Suec. Ed. II*

(245) PhaUna Tinea 9 Alis fuperioribiis albidis, linca aU
I. PEEL. XI. Stuk. bis-



Beschryving van
v- (lófi) Mot 9 die de bovenfte Wieken voitagtig

XLIU
L

' beeft met o^erlangfe Strcepen die zeer wit

Hoofd- zyn , aan 't end bepaald door een dwarjè ry

ccxf vi.
rjan zwarte Stippen*

Cutmella.

Grasmot. Deeze drie zyn verfcheidenheden of byzon-

dere Soorten van Veldmotten • wordende de

laatfte van Ray genoemd Kleine Ntogtké*

pel der Weiden met een dubbele Snuit; de

Wieken langwerpig , wanneer zy zit om 7
t

Lyf gewonden ; de bufcenften uit den Zilve-

ren geelagtig, of verzilverd, of Loodkleurig.

Reaumur geeftze op als een voorbeeld der

Nagtkapeilen van zyn Tiende Geilagt
9

die

van alle de overigen daar in vtrfchillen , dat

de Wieken als om *e Lyf gedraaid of omge-

t zie rou zynf- Men vincit de laatfte Soort zeer
bladz. 178, _

overvloedig, den geheelen Zomer door, op

de vetfte Graslanden > zittende aan de Steelen

van het Gras , met den Kop nederwaards.

Reaümur hadt de Rups, die mooglyk op

het Gras aalt, niet kunnen ontdekken,

ccxlvïi. ( 24?) Mot, die de Wieken moitagtig omgekruld,

W
Bofth-*"

^e bovenjlen met een zwarte Stip beeft.

mot. Dee-

biflima ;
poftica ramofè ; apice flriis obliquis. Syfi. Kat. X*

Faun Snee. 908, Ed. II. 1369.

(24Ó; FhaUna Tïma , Aiis fupenoribus albidis , StruS lon-

gttudinalibus albiffi.nis , termimris ordinc Pun&orum ni-

gricanrium , trans veifo. Faun. Suec é 907. Ed, II, 1370.

REAUM, Inf. I. T. 17* f. 13 , 14, RAJ. fafi 229> N. 106 1.

(247) PhaUna Tinea , Alis albidis incurvatis
,
lupenoiibus

pun&o nigro. $yft. Kat< X. Fann< Suec> £d. II. F37*.'
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Deeze is aan de gedagte Veldmotten inge- V.

1 n * 1
„Afdeel.

ftalte gelyk, maar heeft, aan den binnenkant xuil,

van de Wieken 9 een zwarte vStip. Op het X^-Hoofd-
STUK*

lofteon 9 in Svveeden y nam Clerk dezelve

waar*

(248) Mot, die de bovenjle Wieken bruin beeft 3ccxivm

met zeer witte Plakken , de voorfte Zeiffens- Hooymot.

wys y de agterfte Nicrvormig.

(249) Mor, die de Wieken Afchgraauw , eeni*ccxux.

germaate gebandeerd y met een kromme puntQ^'^*

gelipt; aan den buitenflen Rand,, van ag- de*

teren y overdwars wit geflrecpt 9 beeft.

Deeze twee zyn ook Veldmotten ; alzo

menze op de Velden gevonden heeft, in

Sweeden.

(250) Mot, die de Wieken Haaimagtig Afeb* cct

graauw y aan de rugzyde wit gcflippeld^Tm

heeft. sen -

On-

(248) Fhalana Tl»ca y Alis fuperioribus fufcis, Maculis al-

biffimis, anreuore falcarl, pofteriore Reniformi. Sjft* Kat. X.

Faun. Snee. Ed. II. 1375*

C249) pbatana Tinea , Alis cinereis fubfafciatis f apice re-

curvato acuminaers; matgine exteiiore poftico transverfo al-

bo lhiatis. Faun,. Suec. 890. Ed. II, 1382.

(250) Phatana Tinea, Alis coemlcfcentt-cinereis ; latere Dor*

fali albidis pun&atis. Roes. bif I, Pbal. 4. T. 9. WlLK,
Psp. 5. T. I. a. io. Faun. $uech Ed. II. 1378.

t* Deel, XI. Stuk*
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V. Ongemeen fierlyk , mee Hemelfchblaauwe

XLIlf
1" Vlakken, praalt dit Motje, waarvan het Rups-

Hoofd- je, dat zeftien Pooten heeft, gelyk de raees-

stuk. ten . en zwartagtig is , met witte Stipjes geringd,

een Bladroilertje is van de Wilgen,

vogel- Op verfcheiderley Soort van öoomen ont-

pl. xcii. houdt zig het Masker vart het Mot-Kapelletje,
l6i

dat in Fig. 16. h afgebeeld en gemeenlyk het

Vogeldrekje genoemd wordt, om dat het , wan-

neer de Wieken om het Lyf geflooten zyn , de

vertooning byna daar van maakt. De Kleur is

,

gefprenkeid, blaauw, zwart engraauw, op de

bovenfte, engraauw op de onderfte Wieken,
die Ziiveragtig wit gerand zyn

? gelyk de bo-

venden aan de binnen zyde. Het is eene van

de kleine doch niet van de allerkleinfte Motten,

De Rups is ook een Bladroilertje.

ccli (^5O Mot, die de Wieken graauwagtig hééft ,

Cynosbatei- aan de tippen rJ)it$ met een zwarte Stip.
la.

van de

knoppen,
*n de KnoPPen der takken van de Rooze-

boomen heeft de Geer het Rupsje waarge-

nomen , dat dit Mot-Uiltje uitlevert. Men
vindt door R e a u m u r een dergelyk afgebeeld,

en befchreeven als voortkomende van een Rups-

je, het welk in de zelfftandigheid van dePvoo-

ze-

(251) phaUna TineA > Alis grifeis apicc albijis, pun&o
niijren Reaum. Inf m 4 T. 2, f, 6, DE GEER. /»/ I. f•

34. £ 4» 5. Fattn< Snee. Ed. IU 13 79«
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zebladen huisveft en die al mincerende uit- V
knaagt. Dit Motje is zeer klein.

A
XniI*

HoOFD-
("252) Mot , die de Wieken Afchgraauw heeft, stuk»

aan de tippen zig verheffende en gepluimd; cclïi.

de Baardjes omgekromd.
r*fija*ti-

Laken-

(053) Mot, die de Wieken zwart heeft, van ag- ecuti.

teren witagtig , den Kop Sneeuw-wit. Ta^^a'

mot.

(354) Mot, die de Wieken grys heeft, met een
f^fi'

zwarte Stip in
7
t midden, den Kopgraauw- Bontmot.

agtig.

(255) Mot, die de Wieken Afchgraauw heeft,

het Bcrflfliikwederzyds met een witte Stip Hccfeci

getekend.

Of deeze vierderley Motten juift aandeStof-

fen , waar van zy den bynaam voeren , elk in

't byzonder bepaald zyn, zou men met reden

kunnen in twyfel trekken; aangezien zy, in

de

mot.

PbaUna Ttnea > Alis " cinereis , apicibus adfeenden-

tibus plumoHs; Palpis recurvis. 8yft. Kat. X. Faun. Snee. Ed.

II. 1417-

f253) Pbalana Tinea^ Alis nigiis poftice albidis ; Capite

rJvco. Faun. Snee. 892. Ed. li. 1414. REAUM. Inf. m,
T. 20. fv 2-4.

(254) PbaUna Tinea , Alis canis medio pun&o nigro ; Ca-
pite fubgrifeo. Fann. £«^.894. Ed. II. 1415. REAUM. /»ƒ.

1IL T. 6, f, 12-16.

<255) PbAUnaTinea , Aüs cinereis ; Thorace utrinquepunc*

to albo. Faun, Snee, 893. Ed. II. 1416 REAUM, InjfTlll* T«

6>. f. 9 y 10. Roes. mf. No&, PhaL 4. T. 17.

I* PK el* XI. STUK, Zz
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V. de Befchryving der Sweedfche Dieren
,
thans,

XUii
L '

aItemaal worden aangemerkt als Motten, die

Hoofd- op even dezeifde wyze
, byna , de Wollen

stuk. Kleedeien , Behangzels
, Tapyten , Vellen

,

Bont , en al wat van dien aart is , vernielen.

Die immers van het Laken of de Wollen Stof-

v fen, welken de Heer Reaumur gevonden

hadt in een oude Berlyn , met roode Stof be-

kleed , worden door Linn^us vergeleeken

met de genen die Ray, in Engeland, noemt

Kleedermotten , en met die , welke in Lapland

te gaft gaan op zulke Overtrekzels , als men al-

daar van de Huiden der Rendieren , met de

ruigte binnenwaards gekeerd , aan het Lyf

draagt» Deeze Soort , nu , is juift van hem
de Tapytmot getyteld (*).

vcïfchil De Ondervinding leert ons hier in Hol-
der^Mot-

jancj ^ en waarfchynlyk geheel Europa door,

genoegzaam, dat de Motten, zeer gewillig

,

uit de eene in de andere StofFe overgaan, Die,

welke in de Vagten van opgezette Vogelen , of

ruige Dieren , geboren worden , fchroomen

niet de Wollen Kleederen, Behangzels of Ta-

pyten , aan te taften en deerlyk te vernielen.

Sommigen evenwel verfchillen van de anderen

daarin, dat zy geen loffe Scheedjes maaken,

die zy met zig omdraagen , maar de Stoffen

afknaagen onder zekere vafte Gewelfjes, op

dergelyke manier geformeerd, en deeze zyn

het,

(*) Taun% Snee, Ed. II. p. 364,
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het, welken de Heer Reaümür Bafterd- of V.

oncchre Moeren f noemde ; waar van de Ka- ^xLJlf*
pelletjes öf Uiltjes, in Kleur, overeenkwa- Hoofd-

men met de gemelde Tapytmot, en mooglyk STUK *

ook met de voorgaande Soort, aan welke Lin- Teigm

ti-mm den bynaara geeft van Vejlianella. Ge-

o ff r 0 y heeft dit verfchil van bewerking der

Kleederrnotten , in het maaken van lofle of

vaftt Scfteëdjés , niet opgemerkte

Dit verfchil dient egter wel in agt genomen Midietei*

te worden , indien men de Stoffen voor de Mou-ent

Motten wil beveiligen. Tot vernieling der

Echte Motten is het van veel dienft , als de

Kleederen in de Nazomer , waaneer de oude

Motten weg en de Jongen zo eerft uitgekomen

zyn, dat is in Auguftus of September, worden

uitgeklopt of afgefchuijerd; ja men zal bevin-

den, dat zy'er, indien zulks op den regten tyd

gefchiedt, door de minfte beweeging afvallen.

De Onechte of Bafterd-Motten, in tegendeel,

ontduiken niet alleen 't Gezigt, dewyl zy bin-

nen in de Wolligheid huisveften; maar blyven

zelfs zitten , indien het affchuijeren niet ftyf

gefchiedt en met een harden Borftel.

De Heer R e au mür heeft, ten nutte vanBefiryfci^

het Menfchdom , een menigte Middelen be- wol.

proefd, die tót wegneeming van deeze Huis-

plaag mogten (trekken. In den eeriten opflag

cveiweegende, hoe de Vette of vuile Wol, zo

wel als zy is afgefchooren , als wanneer zynog

of
j. Deil, XI. STUK, Zz a
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v- op het Schaap sit, niet onderhevig is aan de
Afdeel
XLIÜ; Motten , bedagr hy , dat het van dienfl: zou

Hoofd- kannen zyn, de geweven Stoften daar mede te
stuk.

beftryken, en dit middel flaagde naar wenfch.

Het is eenigermaate overeenkomftig met het

verhaal van Rhazes, die meldt, dat de Klee-

deren, in een Leeuwen-Huid bewonden , vry

zyn van de Motten : want men weet, dat die de

onbereide Vagten, in 't algemeen, niet aantas-

ten. Andere Vettigheid en Oliën bevondt Re-
aumur niet zo dienftig, uitgenomen de Oly-

ven-Olie, en 't is aanmerkelyk, dat Cato
reeds een Voorfchrift tegen dit Ongediert

heeft opgegeven, 't welk niet dan een bereiding is

van het dik der uitgeperfte Olyven.

De Ter- Veelerley Kruiden enSpeceryën, die door de

Ji-^belh Ouden als nuttig tegen de Motten verbreid

zyn, werden door onzen Waarneemer onder-

zogt;doch hy bevondt geen van allen voor haar

voKirekt doodelyk. Het bevogtigen van de

Stoffen met een fterk aftrekzei van Tabak;

niet een oplosfing van Potas in Water : het be-

ilryken met Ülyven-Oly of beftrooijen mee ge*

(topten Peper, koa wel dienen om de Motten

eenigen tyd van de Kleederen te houden; doch

geen Middel was zo kragtig, omze te vernie*

len,als de Terpenthyn Olie. Een druppel, daar

van ,
op een lapje Sergie , van ruim een Hand-

palm groot ,
gedaan; dat men in een Suiker-

glas ftak van ongevaar drie Duimen wyd en vyf

Duimen hoog ; deedt alle de Motten > die 'er
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in waren, wel dra fterven. De reuk van Wyn- y.

geeft , alleen, deedt zulks ook, en dus zou de- Afdeel.

zelve kunnen gebruikt worden van Menfchen , HoOFD
-

.

die een afkeer hebben van den reuk van Ter- stuk.

penthyn-Olie. De beftryking met geen van bei-

den, ondertuffchen , bederft de Kleur der fyn-

fte Stoffen of Gewaaden ; daar die van den

Damp van brandende Zwavel veel te lyden

hebben. Eindelyk nam hy ook waar, dat de

Tabaksrook, insgelyks, een zeer kragtig Mid-

del tot vernieling van deeze Infekten is. Om
die van de Kamfer fchyntzyn Ed. , als tekofi>

baar zynde, niet gedagt te hebben.

(256) Mot , die de Wieken zwartagtig heeft
5
cclvt.

met een Roefikleurige FM overdwars. Huismot

Deeze in de Huizen te Trelleborg, in Schó-

nen, gevonden, fchynt my zo zeer klein niet

geweeft te zyn; als grooter opgegeven worden-

de dan een Mug en met de Wieken taame-

lyk vlak.

(257) Mot, die de Wieken grys
9 van agteren cclvit.

rr , - ^ . y
Meilomlla.

paarjehagttg beeft , met een witte Streek, Hom?-

en een zwart Schildje , wit getipt.
»at-Mot.

De

^56) PbaUna Tinra
, Alis n'gdcatitibus , Maeula fransveïfa

fenuginea. Scanic. 216. Faun. Suec. Ed. II. 1440.

(25?) PhaUnaTinea, Alis canis poftice purpurafcenti?ius
,

Strlg&alba; Scutello m^to, apice candido. SWAMM, Bibl.

i.

I. Deel.» XI. Stuk, Zz 3
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V. De Heer Reaümük befchryft een groo-

XLHf; ter eneen kluner vSoorc van Motten of Mot.
JHoofd- Rupfen, die haare huisvcfting necmen.in de
stuk.

Xionigtaat der Byënkorven , alwaar zy insge*

lyks Cyhndifche Loopgraven maaken en dus de

Wafch vernielen. Dergelyke zyn aan de Ou-

den reeds bekend geweelt , en Virgiliüs
maakt 'er, met weinig lof, melding van (*).

Gemelde Heer betrektze mede onder de On-

echte of Baftaard- Motten. Hy hadt Korven
gehad , waar van de Byëa 's Winters geftor-

ven waren 5 in welken hy de tneefte Honig*

raaten geheel vergruisd vondt door zodanige

Infekten, wier manier van werken hy zeerom-

ftandig heeft nagefpoord,zo wel als de manier

van Paaring der Mot-Uiltjes, en wat meer tot

derzelver Voortteeling behoort. Swam

m

p r-

dam merkt aan, dat dit Infekt van de Byën-

houders genoemd wordt de Wolf* Hy heeft

ook een kleinder en een grooter Soort daar

van waargenomen. De laatftgemelde is door

Roes kl uitvoerig befchreeven, In 't Jaar

1760 zynze , te Stokholm , met Byën uit

Duitfchland, overgebragt, zegt Lknn-«us,

OS»)

jft> .ml £:m* o es. /«/tui. t. 41. reaum. inf, nr.

T. 19» f. 7 9* £uec* E<*- II. 1333.

(*) Durum The* genus , noemt die Poëet , dat flag van

<Mo{tui.
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(258) Mot, die de Wieken witagtig Afcbgraauw V.
, r .AFDEEL»
beeft 9 van vooren met een zwarte omge- XLIIL
kromde Streek. Hoofd.

stuk.

Op de Lyfterbeziënboomen onthoudt zighèrccjLViiL

Rupsje van deeze Mot, in een Kegelvormig, /l

HaairigSpinzeltje.
Gckaptc#

f250) Mot, die de Wieken. Netswyze* <éü en ccux.
* *

. Granella.

zwart doorweven beeft , met een witten Koom-
i* * Mot»

Het Masker van deeze noemt men de Wolf

in 't Koorn , welke Reaumur ook betrekt

tot de Onechte of Bafterd Motten. De Heer

Baker heeft dezelve omiïandig befchreeven,

en aangetoond, welke Middelen 'crzyn,omze

te vernielen (*J. Zekere bewaarplaatfen, Kis-

ten of Koornhokken, door den Heer du Ha-

mel uitgevonden en in gebruik gebragt, hou-

den de Wolf uit de Graancn, na dat dezelven

'er, wel gezuiverd en gedroogd, zyn inge-

daan; door 'er geduurig Lugt of Togt aan te

ver-

f258; PhaUna Tinea , Alis albido-cinereis , amice Strig£

mgïi. recurvsta* KOES* /»/7 L No&.PhaU 4. T. 11. Faun*

Suec, Ed. IU 1384.

(259; PhaUna Tinea, Alis albo nigroque reticulatis; Ca.

pite aibo. Leeuw. Epifi. 1692, Mart. 7. Roes, Inf. 1, No&.
Phal. 4. T» 12. ReAüm. Inf. HL Té 20. f. 14, 16* B A-

j^er. Microfc. t. 13. f» 13. -De Geer, *4#, Stocfy, 174Ö.

p. 48. F***», Snee. Ed. II. 1413.

(*) Zie het TAityostyp getna\\ely\ gemaa\t< Amft. 1744»

p. 217.

I, DEEL t XI, Stuk. Z Z 4
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V. verfchaffen (*). Ook heeft men waargeno-

^XLlflT mcn > dat 'lec i1:erk droogen der Graanen in een

• Hoofd- Stoof , waar door de Korrels zo hard worden,
STUiC#

dat de Jonge Koornwormpjes bezwaarlyk 'er in

kunnen komen , hier toe dienftig zy (f). 't Is

e^ter niet te denken , dat zulks een volftrekt

Middel tot afweering zoude zyn; want zyboo-

ren zelfs in Hout , en kruipen , volgens de

Waarneeming van Leeuwenhoek , als

msnze^n een Doosje doet, daar door heen,

Vedcheide andere Middelen, die men daar te-

gen in 't werk geftcld heeft, waaronder het

Vörfchieren wel een van de genieenften is, zyn

lafti^ éiï korthaar, of bederven het Koorn.

jr>c wolf. De Wolfis een klein wit of bruinagtig Rups-

je met zëftJén Pooien, en van geftalte als de

gewoone Rupfen. Het heeft voor aan den

Kop een Stk, beftaande uit twee roode Ny-

pers, waar mede het dus in de Graankorrels en

zelfs in 't Hout weet te booren. Het maakt

een Huisje van eenige Koorntjes , meer óf

minder in getal, naar dat die grootzyn>en, daar

in zittende, vreet het dezelven uit, op de ma-

nier der Motten* De Koorntjes worden, ten

dien einde, door dit Rupsje met eenige Draa-

den aan elkander gehecht. In de Heifft krui-

pen zy Jangs de Wanden of Muuren op, en,

in de Balken of het Hout van den Zolder boo-

ren»

(*) Zie VitgeKogtt Verhênd. IIL D. bi 35Ö.

Cf) De zelfde, VII. Deel , bladz» 511 >enz.
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rende, veranderen zy aldaar in Popjes, welke V.

*s Voorjaars de Mot-Uiltjes uitleveren, die dan^yf^
haareEytjes leggen op het Koorn. Men vindt- Hoofd-

ze by Roes el, zeer naauwkeurig, zelfs door
sruK-

het Mikroskoop, afgebeeld.

De Heer Bazin hadt aan den Heer Re- choco-

aumur kennis gegeven van een Soort van Iaad Mou

Wolf, die thans niet onbekend is, en aaft op

de Chccolaade ; weshalven men haar noe-

men kan de Chocolaad-Mot. Zy maakt, gely-

kervvys de andere Bafterd-Motten ,
Kokertjes

van wit Spinzel, waar in zy huishoudt, vree-

tende daar onder de Koekjes weg, en dikwils

tot zekere diepte daar in boorende. Gemelde

Autheur hadt opgemerkt, dat zy de lekkerfte

Chokolaade voor andere verkiezen. Waar
deeze Soort van geleefd hebbe, toen de Ka-

kau in Europa nog niet bekend was, is duifter.

Immers het blykt uit de Afbeelding van Re-

aumür (*), dat de Uiltjes merkelyk van die

der Koornmot verfchillen.

(260) Mot, die de Wieken bleek heeft , met een cclx.

zwarte Stip %
aan ae tippen zig verbej- Kliffen.

fende.
Mot'

Het

(*; M*m. fnr lts l»f. Tom. III. PU XIX. Fig. 19, <>•> 21.

(260) Phalana Tinea , Alis albidis pim&o nigro ; Apice

adfcendentibus. Ucl. Sisc\hf 1752. p, 66. Fafm, Snee. Ed. H.

1425.

I. Deel XU Stuk. 2z 5
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V. Het Rupsje, dat zig in de Koppen der Klis-

Xun.
L-

fe-plant tuffchen de Zaadjes, onthoudt, isom-

Hoofd- ftandig door den Keer Renstroom, in de
stuk.

Verhandelingen der Akademie van Stokholm,

befchreeven. Het fchynt eenigermaate te ge-

lyken naar het Masker der volgende Soort*

cclxt. (261) Mot , die de Wieken ivitagtig heeft , met

Teei-Mot. twee bruine Stippen en een omgeboogen

Zuiger.

Deeze Mot, die van de fterke Voortteeling

haaren naam draagt, is aanmerkelyk wegens de

geftalte van het Masker, dat zeer weinig naar

een Rups gelykt* Buiten en behalve dat men

niet meer dan de zes Hoornagtige Voorpooten

aan hetzelve waargenomen heeft, is de gedaan-

te byna als die van een Schildluisje der Perfl-

ken of Oranjeboomen , in het voorgaandeStuk

befchreeven, en, indien Reaümur het niet

had zien voortgaan , zou hy het voor een

Eytje hebben aangezien. De Verandering, on-

dertuflchen , in een Popje en dan in een Kapel-

letje, komt met die van deeze Klafle overeen*

De Kool , zo wel als de ftinkende Gouwe of

Schelkruid, die een fcherp, geel Sap uitgeeft,

als men de Bladen of Steelen afrukt of kwetd;

ja miflchien ook de Eikeboomen , verfchafFen

Voedzel en Woonplaats aan dit Infekt.

De
(26O PhaUna Tima

f Alis albidis punftis duobus fufcis,

Linguainflex*
-f* VALLISN* Kat. J. p. 372, T. 379* Reaum.

l»f. II. T. 25.
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De lchielyke Verandering en Voortteeling V.

deedc den Heer Reaümür agcgeeven op texLIUL
1

ongemecne vermenigvuldiging, welke plaats Hoofd-

zou kunnen hebben in het Geflagt van deeze
STUK#

Motten ;
niettegenftaande ieder Kapelletje memgvuH

nooit meer dan twaalf en dikwils niet dan ne- dlgmg*

gen of tien Eytjes legt. Daar de Kapel van de

Ring-Rups meer dan driehonderd, en anderen

wel vyf of zeshonderd Eytjes op eenmaal, ter

wereld brengen , is doch de Voortteeling van

dit Mot Uiltje veel fterker; om dat het niet

eenmaal \s Jaars , maar alle Maanden teelt.

Dus rekent hy, met grond, dac een enkel be-

vrugt Wyfje, in een Jaar tyds, twintigduizend

zodanige Infekten kan vóortgebragt hebben,

rnids men alleen zeven Maanden van Voorttee-

ling onderftelle.

De goedheid van den Schepper, ondertus.

fchen, heeft in de al te groote vermenigvuldig

ging van deeze Motten willen voorzien. Zyne

Almagt > en onnavolgbaar Vernuft, heeft de Ey-

tjes niet alleen, maar ook de Maskers en Pop-

pen, tot Voedzel doen (trekken voor een Soort

van lange Wormpjes, die in kleine Torretjes

veranderen. Dit mag men , met reden, aan-

merken als een Voorbeeld van de wonder,

baare wegen , die zyne Wysheid ingeflagen

heeft , om het Evenwigt te onderhouden in de

Werken der Natuur,

! DEEL XI, STUK,
(26a)
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V. (262) Mot, die de Wieken Bloedkleurig beeft,

XLJII.
L

' met zeerfma^e Züveragtige Banden.

Hoofd-
stuk. Deeze , die de grootte van een Mag en de

cclxii. gettalte van een JNagc-Kapel heeft , aaft op de

üeerendruif.

ccLXin. C26S) Mot, die de Wieken zwart heeft, met
Teficiu.

witte Banden , die uit vierkante

Vlakjes famengefleld zyn , zeer ver van

elkander af.

Deeze is eene van de grootflen onder de Mot-

Kapellen.

cclxiv, Ci64) Mot, die de- Wieken Afcbgraauw heeft,

Gefnoet-
een &meen ^uw£ Snoer op. de Rag ,

de, aan den agterrand zwart 'geflippeld*

cclxv. (265) Mot, die de Wieken Afcbgraauw beeft,

Xyiefieiia, mt em gemm }
getand , Snoer op de

Rag.

Dee-
1

(262) PhaUna Tinea , Alis Sanguïneïs » Pafciis Argenteis

tenuiffimis. Syfl. Kat. X. Faun.Suec.hd. II. 1385*

(263) PhaUna Tinea , Alis nigris , Fafciis duabus albis,

remotiflimis , tefïellatis* Faun. 8*cc 897. Ed. II. 1430.

(264) PhaUne Tinea, Alis cincreis, Vitta Dorfali commu-

ni nigta; margine poftico atro-pun&ato. Syft. Kat. X. Faun.

Suec. Ed. II. 1366.

<2Ó5) fbaUna Tined, Alis cinereis , Vitta Doifali communi

alba dsntata, Faun. Snee. 909* Ed, H, !35>o.
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Deeze, die gelyk de voorgaande zeer klein V.
.Afdeel

is, heeft haar bynaam van 'c Gewas, waarop xliij/
de Rups is gevonden. Zeer veel gelykt dezel- Hoofd-

ve naar die van Roesel, op de Kool en Sa-
STUK%

lade waargenomen, maar is nog kleiner a en

derhalve uitermaate klein.

(266) Mot} die de Wieken br'uinagtig heeft ,<met cclxvl

een gemeene 9 dubbelde, witte, driehoeki- GeXte-*

ge Plak op de Rug. hockte-

Op de Geneverboomen , by Fahlun , ont-

houdt zig dit kleine Mot-Kapelletje.

(267) Mot, die de Wieken bruin heeft, met eene cclxvh.

Raitswyze zwarte Vlak.
Kh$* m

Ruitvlak.

Deeze, zo wel als de voorgaande en de Ge-

fnoevde , vindt men in *de Sweedfche Bos-

fchen.

(268) Mot , die de Wieken Afchgraaiwo heeft, cco:vin.

met donkerer Banden, de derde anderhalf.

Deeze woont op de Luftplaatfen.

(2Ö9)

(266) PhaUna Tinea , Alis fufcefcentibus; macula commu-
mDorfali, duplici, alba trigona. Faun. Snee. 911. Ed. II.

1373.

(167) phaUna Tinea, Alis fkfeis, raacula Rhombea nigri.

Faun. £m€c. 910. Ed. 11. 1372.

(268) Phalana Tinea, Alis cincreis Fafciis obfciuioribusfefc

quitertiis. Syft. Kat. x. Faun. Suec.Ed. II. 1429.

L Deel. XI# Stuk»



^34 Beschryvinc van

(269) Mot y die de Wieken witagtig Afchgraaiiw

heeft , eenigermaate gehandeerd , met een

witte zwart geringde Stip , die bet teken

$ maakt.

Deeze onthoudt zig in de BoiTchen.

(270) Mot , die de Wieken Wolkig , van agte~

PomoneYu. ren mei een rooc{e vergulde Vlak heeft.
Worm-- 0

tfeek-

Mot. Dc Peeren, die voor den tyd geel worden,

en dus van de Boomen druipen , vindt men
doorgaans Wormfteekig

, gelyk het genoemd

wordt; dat is met een Infekt bezet, her welk

dezelven van binnen uitknaagt , en, wegens de

Geftake, voor een Wormpje gehouden wordt,

hoewel het, inderdaad, een Rups , met zeflien

Pooten, is, die in een Mot-Uiltje verandert.

Hetzelve wordt in de Appelen ook gevomien.

Weinig Menfchen denken om de zonderlinge

eigenfehap van dit Rupsje ; dat het , naame-

]yk, tot de Verandering, in Hout boort, niet

alleen , maar dat het ook, wanneer men 't in

een Doosje befluit , door het Hout heen zig

een weg baant , om te ontviugten ; even als de

Wolf

(269) Phaima Tinea , Alis albido cinereis fabfafciatis

,

medio pun&o aibo $ cin&o. SyR. Kat X. faun. Shk. £d.

II. 1141.
,

(270) PbaUna Tinea, Alis nebulofis poftice maculd rubra.

Auiea. Irisch. /»ƒ vu. t. 10 Roes. Inf. 1. Nod PhaL 4.

T* 13* REAUM. Inf. II. T. 40, f, 9, 10. WlLJS. Pap* 5*T.

I. a 9. FAHti. Snee. Ed. II. I*i8,

V.
Afdeel*
XLI1I.
Hoofd-
stuk.

cclxix*
2dercurelU.
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Wolf van 't Koorn. Men kan zulks waarnee- V.

men als men in een Glas , waar in zodanige xliii.
*

Wormfteekige Vrugcen gedaan zyn, een ftuk- Hoofd-
STUK

je Hout daar by legt. Reaumur hadt reeds

vermoed, dat zy onder dc Schors kroopen,

om te veranderen.

f271) Mot. die de Wieken bruin , met ZilverecCLxxi.

Golfjes heeft; de onderjten bruin met wit Denne-

gerand.
Vrugt-

In de Vrugt der Denneboomen onthoudt zig

de Rups van dit Mot-Uiltje > dat zeer klein is,

en in 'c vroege Voorjaar gemeen.

(272) Mot, die de Wieken geel heeft , met twee cclxxix,

Zilveragtige Vlakken , de voorjie langwer* p/nboo-

pig 9 de agterfie ovaal.
men*

(273) Mot , die de Wieken graauwagtig wit , cclxxih.

en eenigermaate Glanzig heeft , met het Knop-*

Eorfijluk geel.
Mot

'

'

O74)

(271) VhaUna Tinea, Alis fufcis Argenteo-undatis ; infe-

rioribus fufcis marginc albo. Syft. Kat. X. Ham. Suec. Ed«

II, 1419.

(272) phaJattd Tinea , Alis flavis; maculis duabus Argentcis,

anteiiore obionga, pofterioié, ovata. Syft. Kat. X. Faun.$uec.

Ed. II. 1368.

073) PhaU»* Tine*
9 Alis grifeo-albis , nitidulis | Thorace

luteo. Syft. Kat. X. Faun. Suec. Ed. II. 1420.

I. Deel* XI, stuk.
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Mor.

(274) Mot 5 die de Wieken graauvo en bleek ge-

XLIIL* bandeerd beeft, met drie ryen elk van vier

Hoofd- bruine Stippen.

STUK.

cclxxiv. (275) Mot , die de Wieken bruin beeft , met

twaalf- Jjcbgraaaw Zilveragtige Banden.
Hip.

cclxxv. 't is niet te verwonderen, dat de Pvnboo-
%findia. 1 .

-
,

iUxiu men, die zo gemeen zyn in de Noordelyke

Landen, verfcheiderlëy Mot •Uiltjes uitleve-

ren ; doch dat men 'er vindt , waar van het

Rupsje zig onthoudt in een Knobbeltje Harft,

die uit de gekwetlte Takken zypelt , fchynt

vreemd. Men zou immers denken , dat der-

gelyke Stoffe in ftaat ware, om het Houtvoor

de aanranding van Infekten, van dien aart, te

befchutten. Het (tuk , niettemin , is ten vol-

len zeker. F r i s c h maakt gewag van zodanig

één, onder den naam van Kien-Sprojjen Motte;

waar van het Rupsje een gaatje in de dunne

twygjcs van den Pynboom boort, en dus de

Harft daar uit doet zypelcn, waar in het zig een

woonplaats maakt, ter grootte van een Hazel-

noot. Ook noemt de Geer het een Harfti-

ge Galnoot, geformeerd door een Rupsje, 't

welk

(274) ph*l*n* Tinea, Alis grifcis pallido fafciatis, pufiftis.

trium parium fulcis. De Geer. inf. L T. 22. f. 22,23. Faun»

Snee. Ed. II. 142 1.

(275) PbaUna Tinea* AÜS fufcis , Fafciis cinereo-argenteis.

FRISCH, Inf X, T. 10. DE GEER. Inf. I. T. 33» f. 12. 13,

ROES. Inf, I. No&.Phal. 4. T, i6\ Fatm, Snee. Ed.II. 1427.
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Welk het binnenfte daar van bewoont Het V.
~ ,11. AfdeeLa

geincene Volk ,
zegt Roesrl, verbeeldt zig XL1IL

dat zodanige Knoppen, die men dikwils aan de Hoofd-
STUK

Pynhoomen vindt , jaarlyks met de nieuwe

Scheuten uitgroeijen doch 't is zeker, dat de-

zelven Rupfen-Nesten zyn, waaruit io Mey-

maand de Mot -Uiltjes te voorfchyn komen.

Teregt mogen zy dan den naajn voeren van

Harftmötten.

(276} Mot, die de Wieken donker Jfchgraaaw cclxxvl

beeft , de bovenflen met twee Stippen en Bm5»e!)

den Aars van onderen zaJoart gevlakt.

Deeze heeft ook een bruine Schrap , naar

den agterften buitenhoek van de bovenfte

Wiek. Zy onthoudt zig in de Huizen.

(277) Mot, die de Wieken gr-aaim heeft , aan cclxxvïu

den rand met Gouden Stippen , en van ag-^Xoït-
teren met drie Maantjes. JMou

Het Masker van deeze onthoudt zig binnea

de Baft der groenende , inzonderheid OofÉ*

boom en.

078)

(276) PhaUna finea, Alis fufco - cincrêis ; fuperioribüs

Pun&is duobus, Ancque fubtus macüla nigris. Sj/t. Kat, X^
Fam. Snee. Ed. II. 1439.

(177) PhaUnaTinea^ Alis grifcis margine Aureo-punaatis

3

poftke irilunaüs. Kat. X. Fattn. Snee. Ed. IL 1428.

u deel, xi. stuk. A aa
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V. (278) Mot, die de Wieken zwart beeft , met

XLIII
* drie Zwavelgeele Vlaklvn»

Hoofd -

stuk. Dit Motje is niet onaartig; maar men vindt

C
Mp*ua

in het
'
by Clerk, veeleer Violet dan zwart van

stam- Grondkleur. De Heer Sol and er heeft het-
Kot

' zelve eerft ontdekt.

cclxxtx. (279) Mot, die de Wieken met zwart, wit en

Blad?Mot.
Zilverkleur gewolkt, den Kop wit heeft.

In de Bladen der Eiken , tuflchen de boven*

fte en onderfte Oppervlakte , onthoudt zig het

Masker of Rupsje van dit fierlyke Beeftje.

cclxxx. (280) Mot, die de Wieken zwart heeft, van

Coudviak. vooren en op de zyde Goudgeel gevlakt.

Deeze overtreft, in fchoonheid,nog de voor-

gaanden. By 't Gewricht zyn de Wieken voor

een groot gedeelte hoog of Goudkleurig geel $

zo ook de Kop van vooren,en de Sprieten

kort. Deeze allen zyn zeer kleine, doch niet

van de allerkleinfte Mot-Kapelletjes.

(281)

(278) pbaUna Tinea $
Alis nigris; Maculis tribus Sulphu-

reis, Sjft. Jfat4 X. Faun. S*cc. Ed. II. 1427.

C279) FhtUna Tlnea^ Aüsnigro ,albo , Argentcoque nebu-

lolis; Capite albo. Syft. Kat. X* F^un, Snee. £d. II. 1388.

(280) FhaUtta Tinea
9 Alis nigris Macula marginali antics-

ejue iutco-Amcis. Sjft. Haf. X t Faun, Snee. Ed. II. 1426,
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C^8i) Mot 9 die de Wieken witaptie Afch- V.

i u * L • d Afdeel.
graamv beeft, met een bruinen Boog. XL III.

HOOFD-
Binnen de Takken der Eiken onthoudt zig stuk.

het Masker van dit Motje. cclxxxi.
f(amella.

Tak-Mot.

(282) Mot, die de Wieken witagtig heeft , de CCLXXXn.

Sprieten digt aan elkander uitgestrekt , ter
p™^a*

langte van het Lyf : de Baardjes krom. fp*iet.

De Bladen der Damaftbloemen zyn zeer on-

derhevig doorgeknaagd te worden van zekere

Wormpjes, gelyk de Tuinlieden die noemen,

doch dat weezentlyke Rupfen zyn. Deeze

maaken, door middel van Zyden draadjes, de

jonge Bladen aan elkander vaft, en, daar in zit-

tende , eeten zy dezelven op ; waar door 't ge-

beurt, dac het Loofbedorven wordt, niet al-

leen , maar , dewyl zy dikwils den Steel af*

knaagen , dat de Plant kwynt en geen Bloe*

men draagt. Het middel daar tegen is, dege-

dagte Blaadjes van elkander te plukken en de

Rupsjes daar uit te zoeken ; waar mede men
aanhouden moet, tot dat de Steel kragt genoeg

heeft gekreegen , om den aanval van deeze

kleine Infekten te kunnen wederftaan. In 'c

Voor-

(2.81) vM<zna Tirtea, 'Alis cinereo-albidis Aixu fufco. Syft*

2lat. X. Faun. Suec. Ed. II. 1376.

(282; PkaUna Tinea , Alis albicantibus ; Antennis porree*

tis approximatïs, longitudine Corporis; Palpis recurvis.

GEER. T. 26. f. 15. 16. Fan». Snee. Ed.II.

I. deel» XI. Stuk* Aaa 3
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V. Voorjaar worden zy , in onze Provinciën J meed

XLiif' gunden.
Hoofd- Deeze Rupsjes zyn helder groen van Kleur,
stuk, en ]00pen naar agteren wat fpits of dunner uit»

Op 't bloote Oog zyn zy kaal, en hebben zes-

tien Pooten. Zy loopen niet fnel, maar , als

menze niet fchielyk vat , in het van elkander

plukken der Bladen, laaten zy zig, op de ma-

nier van andere Rupfen, aan een Draadje op

den Grond zakken, waar by zy vervolgens we-

der opklimmen. In April of Mey fpinnen zy

reeds haar Tonnetje, het welk van zulk een

yl en aartig Geweefzel is, als Fig. 5, op Plaat

LXXXV,, hetzelve vertoont. VyfDagen duurt

het,. eer de Rups, binnen dit Tonnetje, in een

Popje verandert , en vyftien Dagen daarna

komt het Kapelletje te voorfchyn, dat in 'tge*

heel vuil wit , met bruin gebandeerd , doch

uitermaate klein en niet grooterisdan een Mug-
getje. Zy bchooren tot het Negende Geflagt

van den Heer Reaumur, om dat de Wie*,

ken zig agterwaards verheffen , en dus eeniger-

maate als de Staart van een Haan formeeren»

Even 't zelfde heeft, gelyk wy gezien hebben,

in deKoornmot of Wolf, en andere Mot -U/1*

tjes plaats. Dit is door de langte zyner Sprie-

ten en den omgekrulden Zuiger, als ook door

de zonderlinge figuur der Baardjes; welk alles

zig door een Vergrootglas befchouwen laat;

aanmerkelyk, en een niet onaartjg Voorwerp
ter onderzoekinge.

Het
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Het is my onbekend , waar het Rupsje zig y.

onthoude van het geele Motje , dat op onzeA
^Lni'

Plaat XCIL, in Fig. 17 ,is afgebeeld; als hier te HoOFD
*

Lande flegts gevangen, en niet van de gemeen stuk.

ften zynde. De Grondkleur van hetzelve is
p
^:

XCI1 *

geel, doch daar fpeelt eenige blaauwagtigheid

in ,
by Vlakken , en de Randen der Wieken

hebben , op de breede Franje, een Glans, als

of zy verguld waren. De Sprieten zyn ook

taamelyk lang.

(283) Mot, die de Wieken graauvcagtig beeft jp^J^/
1,

met een geele Schrap op de Rug, en aan te-

den tip drie zwarte Stippen.

Van zekere kleine Rupsjes ,meeftal met veer-

tien Pooten, die het binnenfte der Bladen tus-

fchen de beide Oppervlakten uitknaagen , komt

een groote verfcheidenheid van byfter kleine»

doch ongemeen fierlyk getekende en gekleur-

de Mot -Kapelletjes of Uiltjes voort, welke

LinNjEüs aan de gedagtenis der voornaarafte

Infektcn-Jaagers of Befchryvers heeft toege.

wyd; gelyk dit en de volgende, door hunne

Bynaamen, aantoonen. De meeften zyn door

Clerk, met natuurlyke Koleuren
,

afgete-

kend.

(2H)

(2833 PhaUna Tmea, Alis fubgrifeis , litura Dorfali flavl,

apiceque pun&is tribus jiigiis. Syft. Nat, X« Faun, Shcc. Ed«

II. 1581.

1. deel. xi. stuk. A a a 3
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Afdeel.
XLIIL
Hoofd-
Stuk.
CCLXXXIV»

damella.

CCLXXXV.
/(eaumu-

rella,

cclxxxvi.
&eGeerelU.

CCLxyxVJi.

Hvufftttlla,

CCLXXXVIH
LijienUa.

CCLXXXÏtf.

(284) Mot, Yde de Sprieten idtermaate lang, de

Wieken ongezJakt , geelagtig heeft.

(285) Mot, die de Sprieten uitermaate lang;, de

Wieken zwart , uitwaards verguld heeft.

(286) Moe, die de Sprieten uitermaate lang 9

de Wieken zwart, met een Ziherkleurigen

Band heeft.

(287) Mot, die de Sprieten korter danhetLyf,

met Wit geringd
f

, de Wieken zeerfpits en

Uaauwagtig heeft , met langwerpige bruine

Ziertjes.

(«288) Moe, die de Sprieten byna zo lang als *t

Lyf, met Wit eenigermaate geringd ; de

Wieken bruin heeft.

(289) Mot, die de Sprieten zo lang als 't Lyfj

en

(284) PhaUna Thea
% Antennis longiflimis, Alis flavefcen-

tibus paliidis immaculatis. Syfl. Kat. X. Faun. Snee. Ed.

II. 1391.

(285) Phafona Tinea, Antennis longiflimis, Alis nigris ex»

troifum deauraris. Fau»> Suec. 902. Ed. II. 1392.

(286) PbaUna Tinea
3 Antennis longiflimis, Alis attis Fafcid

Argentea. De Geer. Inf. I. T. 32, f. 13. Uddm. Dijf 78.

Faun. Smc* Ed. II. 1393.

(287) PbaUna Tinea, Antennis Corpore brevioribus, albo

annulatis; Alis acuminatis lividis , Atomis oblongis , fufcis«

$yft. #4/,X, Faun. Suec. Ed. II. 1397.

(288) phaUna Tinna > Antennis longitudine fere Corporis,

nigris , albo fubannulatis ; Alis fufcis, Syjl. Hat. X* Fau»m

Sxec.Ed. II. I39S.

(289.) PhaUna Tinea
9 Antennis longitudine Corpous ; Alis

fiifco
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en^ zo wel als de Wieken/ verguld bruin v.

heeft.
Afdeel;

J XLIU.
Hoofd

(190) Mot, die de Wieken bruin heeft 9 met een Stuk

vergulde Streept voorwaards krom Jlaande. J,^*^

(191) Mot , die de Wieken verguld heeft , met ccxci,

twee Zilveragtige Banden ; den voorften
Go
tluZ'

voorwaards , den agterjlsn agterwaards

cmgekromd zynde.

Dit is een klein , doch uitermante fierlyk Ka*

pelletje, zittende, wanneer het ruft, alleenlyk

op de vier voorlte Pooten,terwyl het de twee

agterften uitgeftrekt houdt. Men vindt het in

de Elzen Bofchjes,

(292) Mot, die de Wieken zwart heeft, metcexcu.

drie Zilverkleurige Banden , die van el-
Umamlla*

kander wyken , overdwars*

Niet minder aanzienlykis dit Mot-Uiltje, als

men 't verfeh gevangen heeft; doch door het

dood

fufco Auraris , Antennis concoloribus. Syft. ft4/. X Faun. Snee.

Ed. II. 1396.

(290) PhaUnaTtnea, Alis fufcis , linea Aurea, antrorfurn

aremta. F*a». Suec. 901. Ed. II. 1398.

(29O Phalana Tmea, Alis Auratis; Fafciis duabus Argen*
teis; priore antrorfum, pofteriore retrorfum arcuata. Sjifi»

Kat. X. Faun. Suec. Ed. II. 1401.

(292) PhaUna Tinea , Alis nigris Fafciis tribus Argcnttis;

trans verfe divaricatis. Faun t Suec, 900. Ed. II. 1402,

I. Deel» XL Stuk;. Aaa 4
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V* dood te bewaaren gaat het Zwart weg, en iu

^xüu" P*aats van ^ieïl vvordc het Verguld.

Hoofd-
stuk. Mot* die de Wieken zwart heeft, met vier

ccxcnr uy
*

j 7

wu^éiu. ' Zilveragtige kromme Banden , den twee*

den regt.

(294) Mot, die de Wieken geel heeft, met vier

Z>lveragtige Banden , den derden van bo-

ven Vorkagtig.

(295) Mot, die de Wieken wit heeft , met twee

Zilveragtige Streepen, de agterjte gegolfd.

(296) Mot, die de Wieken zwart heeft , op *t

midden geel ; een Streek en twee lynen

overlangs , en drie Stippen, Zilverkleurig.

Het Rupsje van deeze onthoudt zig, op de
gezegde manier , in de Bladen der Beukeboo-

men : des kan men het noemen' de Beuken-

Mot.

097)

C^9S) PhaUna tinea, A.\\$ nigris Fafciïs quatuor Argenteis

arcuatis ; fecunda lecH. Faun. Suet. 899 Ed. II. 1403. ƒ/„

f«94) PhaUnd Tinea , Aüs flavis , Fafciis quatuor Argenteis*

tertia' fuperne bifida. Faun^Suec. 904. Ed. II. 1404,

(295) PhaUna Tinea, Alis albis, tineis duabns Argen»
tcis, poftirisque «ïndatis. Suec. 903. Ed. II, 1399.

f296) PUUna Tinea, Alis nigris, Difco flavis ; frrigS li.

neisque duabus longitudinalibus , Pun&isque tribus a^gen.

ffis. PhalxnaFagi. //. Scan, 112. Suec, Ed. II. 1409.

CCXCÏV.
lyonnet-

tella.

CCXCV.
Bonnetelia.

ccxrvu
Scheffer»

tlia.
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(•297) Mot , die de Wieken zwart verguld V.

beeft , met negen Zilveragtlge verbeven ^LIIl"
Stippen digt aan den Rand» Hoofd-

stuk*

Dit, het welk een der allerfierlykften van
c^^H#

deeze Mot-Kapelletjes is, heeft Linn^eus

aan de de gedagtenis van den vermaarden Roe-

sel toegewyd. Het Rupsje is in de Bladen

van den Appelboom gevonden.

[ (298) Mot, die de Wieken verguld heeft, fnet ccxcvnt
zeven Zilveragtige Stippen, <waar van de

tweede en derde vereenigd zyn*

Het Masker van deeze is in de Elzebladen

waargenomen, door den Heer de Geer>

(299) Mot , die de Wieken Züveragtig beeft, ccxcix.

van agteren bruin verguld , geftaart en
cieyWla-

met een zwart Oogje aan
9

$ end gete-

kend.

Ongemeen klein is dit Beeflje, dat de Sprie-

ten zo lang als 't Lyf heefc ,
zynde te Stok-

holm

(297) PbaUna Tinta , Alis nigro-auratis ptinóHs novem Ar-

genteis, cönvexis ,
fubmarginalibus. Frisch. In/. HL p. 31.

T. 4. DE GEER. Inf.l. T. 30* f. 10.12. faun. Snee. Ed. IU
1406.

(298) PhaUna Tinea , Alis Auratis* Pun&isfeptem Argen»

teis ; fecunda tertiaque connatis, DE Geer. Inf. I. T. 31.

f. II. 12, Faun, $uec. Ed. II. 1407.

(299) pba&na Tinea 1 Alis Argen teis
,
poftke fufco-Auratïs 9

caudatis, OceUo terminali atro. Syft. Kat. X. Faunt Snee*

Ed. II. 141 1-

I. Deel. XI. Stuk* Aaa 5
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V. holm gevonden door den Heer Clerk, van

^XLIJI

"

W1Cn ^etze 've ^en kynaam draagt.

Hoofd- Behalve de thans opgetelde Kapelletjes van

stuk. dien aai t , zyn 'er nog eenige anderen vernoemd

:

gelykdus, in de Befchryving der Sweedfehe

Dieren, ook de Leeuweuhoekella , Robertella>

Rbediella en Jungiella , Harrifelici 5 als ook de

Linneëlla, voorkomen. Door deeze en ande-

ren is het getal der Motten zodanig vergroot,

dat men 'er thans niet , gelykhier> flegts zes-

enzeftig, maar by de honderd in deeze Bende

gebragt heeft. Ons beftek laat niet toe, ver-

der daar in uit te weiden ; des ik overgaa tot

de zevende of laatfte Bende.

VEER- UILTJES.
Van de gedaante der Wieken , die zig na-

genoeg als uit Veertjes beflaande vertoonen,

krygen deeze Infekten dien naam. 't Latynfch

woord, Jkicitce , fchynt op hun toegepaft te

zyn, om dat zy zo zeer, en byna meer, naar

de Muggen gelyken, dan naar Kapellen. R É-

aumur, die 'er een byzondere Klaffe van

maakt , merkt aan , dat menze, wegens het

vliegen over dag en de manier van Verande-

ring , tot de Dagkapellen zou kunnen t'huis

brengen ; hoewel de gedaante der Sprieten

haar tot de Nagt-Kapellen betrekt. Weinig

Soorten zyn 'er maar van bekend , als volgt.

(300)
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(300) Veer Uiltje , dat de Wieken uitgebreid, V-

overal bym even breed en onverdeeld heeft. xLIIL
Hoofd-

De Veer-Uiltjes, van deeze Soort , zyn bruin, stuk.

volgens Reaümür , die waargenomen heeft, ccc.
Monedafily»

dat het Rupsje op de Winde leeft. Het is wit., u.

agtig groen, en ruig, met zestien Pooten , en
Enkeld'

de Popjes zyn , op de Rug, byna zo ruig als de

Rupfen* Men kan de Wieken van deeze Soort

niet gepluimd noemen : zy gelyken eer naar

de armen van een Kruis, of naar de Wieken

der Muggen.

CScO Veer-Uiltje, dat de Wieken uitgebreid, ccci.

takkig, bruin heeft, met witte Streeken;?'^?^*

de voorjlen in tweeën , de agterften in ml&

driën gedeeld.

Op een Soort van Nagelkruid, welke in de

Noordelyke deelen van JSuropa op vogtige

plaatfen groeit (*), onthoudt zig, volgens on-

zen Autheur, het Masker van dit Veer-Uiltje

,

welks Verandering Reaümür niet waarge-

nomen hadt. Dit, evenwel, was, by hem, in

Vrank-

(300) pkalana Mucita , Alis patcntibus linearibus indivi-

fis. REAUM./«/i ï» T. 20. f* 12-16. Faun. Snee. Ed. II. 1452.

(*) Geum Rivale. Spec, Flant, Ed. II. Caryophyllata

aquatica nutante florc. C. B. Pin. Caryophyllata Septentri»

or.alium. Lob. Ic*n. 694.

(301) PhaUna Jllucita , Alis patentibus ramofis, fufcis,

Strigis albis ; anticis bipanitis
,
pofticis tripartitis. RAj. Z»f.

205. N* 10 1. Reaum. Z«/T I. T, 20. f. 1-4* Faun Snee* Ed.

II. 1453.

I. Deel. X I. Stuk.
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V. Vrankryk, Sneeuwwit. Linnjeus hadt,
A
XLlIL vooriieen * ^e Woonplaats op het Xylofteon

Hoofd- gefteid.
stuk.

cccil (S02) Veer-Uiltje , dat de Wieken uitgebreid ,

D*Mui-
#

>

ge/pletten , bleek heeft , wftte SJree-

In de befchryving der Sweedfche Dieren

heeft men , thans, onder den naam van Ptero-

daStyla , een nieuwe Soort gebragt , die de

Wieken Tegelrood heeft, met een bruine Stip,

de bovenden in tweeën gefpleecen, maar zo,

dat, indien menze niet buigt, de Splyting zig

niet vertoont, Doktor S co poli hadt deeze

Soort, doch witagtig van Kleur, ookinKarni*

olie gevonden,

pl. xcii. Hier mede fchynt taamelyk wel overeen te

18. komen ^ die Soort van Veer-Uikjes
, my door

den Heer Juliaans van Utrecht toegezon-

den, waar van 'er een in Fig. 18 afgebeeld is.

Hetzelve, immers, heeft ook de voorde Wie-

ken maar een weinigje gefpleeten en Vliesag-

tig, bruingeel van Kleur, met een donkeren

Vlak; terwyl de agterften ieder in drie Plui-

men verdeeld zyn. Zyn Ed. hadt het Rupsje,

daar van , in de Steelen van de Solidago Sarrace*

nica ontdekt,

(3°3)

'

(so^) VhaUn* uiutit* , Alis pttentibus üfliS , pallidis,

iincis albis. Syft. Kaf. X.
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(303) Veer-Uilrje , dat de Wieken uitgebreid, V.

gefpleeten ,
geeïagtig beeft.

XLIII
^

Hoofd-
Eenige Verandering is hier omtrent ge- stuk.

maakt in het laatftgemelde Werk , de Fauna cccm.

5«tófl,naamelyk; alwaar men het Driepluimi- %ji^
c'

ge weg gelaten heeft, en de Kenmerken van^P^1*

Kleur toegepaft op dit Vierpluimige. Ook is

daar, onder den naam van TeQara-Daftyla,

thans een andere Soort ingevoegd , welke de

voorfte Wieken Afchgraauw gewolkt , de ag-

eerden bruin heeft.

Tot deeze laatfte zoude men t'huis kunnen PL XCIU
brengen die Zilver- witte Veer - Uiltjes , waar *9*

van wy de Afbeelding in Fig. ic^geeven ; alzo

dezelven wederzyds vier Pluimen vertoonen,

hoewel ieder Wiek maar beftaat uit twee Plui-

men. Dergelyken komen fomtyds overvloe-

dig in de Elzen-Bofchjes voor.

{304) Veer-Uiltje , dat de Wieken uitgebreid, CCCIV
in vyven gefpleeten en Sneeuwwit heeft,

met bet vyfde Pluimpje van de anderen Vyfplui-

afgezonderd. ^% mi
-s#

Hier worden de zelfde Afbeeldingen van

Reaümür aangehaald , als op de Tweepluimi.

ge

(303) Phal&na uAlucitA) Alls patentibus, fïflis, flavefcen-

wbus. Syfi. nat, X. Faun, ,SW. Ed. II. 1455.

<3°4) PhaUna ^Alnciin , AUs patentibus fiffis quinque-par*

titis, niveis, Digito quinto diliinóco. Reaum. Inf. 1. T. 20.

£ 1-4. Roes. Inf. 1. Nóót Phal. 4. t. 5. Sm4 Ed. II. 1457^

h Deel. XI» Stuk,
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Afdeel
^och u* c van Roesel, welke anders

XLIII.
' met ^e onze vry veel overeenkomft heeft,

Hoofd- blykt, dat dit Kapelletje wederzyds vyf-Plui-
stuk.

ml-g js ^ en (jus weZentlyk van de onzen ver-

fchilt. Het was door Dsktor Bergius, in

Gothland, waargenomen.

Hefadac (3°5) Veer-Uiltje , dat de Wieken uitgebreid,

tji*. ieder in zejjen gedeeld heeft,
Zesplui-

In de eerfte opflag zou men dit Kapelletje

naauwlyks voor een Veer-Uiltje aanzien» De
Wieken zyn als Straalswyze verdeeld en de

verdeelingen fchynen door Haairtjes in elkan-

der te fluiten. Reaümür wift den oorfprong

niet, doch dagt dat het van een Mot Kwam,
die mooglyk in Huis of niet ver van de Hui-

zen zig onthield ; alzo het in de Herfft vry

dikwils gezien werdt in de Lufthuizen ten

platten Lande. Het helder en donkerbruin,

by Vlakken vermengd , hadt in fommigen als

eenen glans van Goud.

C305) PhaUna M*ttta , Alis patentibus , fïffis $ (ing'.lis

fexpartitis. Reaum. ƒ»ƒ« L T. 19, f. 19-21. FriSch, Inf. ItU
T. 7. Fam4 Suec. Ed. II. 1458.

BLAD-



BLADWYZER
VAN DE

KAPELLEN en RUPSEN.

A.

jAkardkapelIetje. . 373
Acajou-Kapel. . . 236
Admiraal. (Kapel, ge-

naamd) . . 326
AmbonfcheFiuweel-Kapel.188
Ananas-Kapel. • . 235
Antieke Kapel . . 585
Argus, (groote Weftindi-

fche . . . 215
Argus bleu. HetBlaauwtje.362
Argusje, (Europifch) 288
* (Bruin r Zwart). 291
Atlas; (De Wcftindifche

groote) . . 216
(DeWeftindi'fche,

kleine) . . 217
(Inlandfche) . 294

• (Duitfche) . 295
AtlalTen ofSplegeidraagers.484

Aurelia. (Groote) . 318
(Kleine) . . 321

. (Gehakkelde) 323
Avond-Kapellen. . 391

B.

Band-Uil der Pynboomen. 518
der Eiken. . 519
der Braamen. 523

Baniljes-Kapel.
. 352

Balie la Reine. . . 206
Baft-Mot* . , 737
Bafterd-Paarlemoer.

f 351

BafterdPieterfelie-Beeftje.252

Bafterd Satyn-Kapel. . 574
Beer (De) of Beer-Rups. 560
Belladonna of Belledame. 304
Befchaamde Kapel. . 582
Beffen-Uiltje. (Bont) . 677

Geel en Bruin. 680
Beuken-Mot. 744
Biaauwk.óp-Rups. . 588
Blaauw-Satyn Kapel. . 201
Blaaumje. (Duitfch) . 361

(Inlandfch^ 362
(Rood, bruin) 366

. (Zwartgeftipt)367
Biadermotten. . 741
Bladrollers. (Rupfen
genaamd) . . 696

Boeren Verdriet. . 363
Bonte Manteltjes. . 335
Bontmot. . . 721
Borftel-Rupfen. . 583
Bofch-Uil. . . 656
Boter • Kapel . (Ooftindi-

fche) . . 256
Boterkapellen. . 245
Brandenetelon Bladrollert-

je. . . 689
Breed ge-aderde van Ka*

neelkleur. . 269
Brildraager, Kapel. 644

C.

Changeant* {Papilion) %lo
Chineeiche Aurelia. 324

Chi-



BLADWYZER;
Chineefche Paauw Oog. 283

Pagies. . 193— Weerfchyn. 266
Witje. . 242

Chokolaad-Mot. . • 729
Citroen-Kapel. . 261
Citroen Uiltje. . . 657
Comma-Kapelletje. . 374

D.

Dag-Kapellen (Verdeeling
der) . . 187

Dageraad. . 242 , 260
Dame. (Kapel genaamd) 616
DANaus - Kapellen, (witte)

236
(fierlyke) 266

Dikkopjes. . . . 374
Diil Rups-. . . 207
Diftelvink » . 304
Doodshoofd Kapel. . 424
Draakje, Rups. . 590
Driebultige Rups. 654
Dronkaart,Rups. . 517
Duikertjes. (groene) 358
Duinkapelletjes. ( blaauwe )

362
Duitfch Blaauwtje. . 361

Hooybeeftje* 278
Paauw-Oög. 494

• Weerfchyn. 308
Witje. . 237

E.

Ecailles of Schildpad- Uilen.

Eenftaart-Rups. . 662
Elzentakje. (Rups genaamd

het) . . 662
Erwten - Piifebedje. 360
EiTequeebfche-Kapel. 381

— — Kapelletje. 389

F.

Fluweel - Kapel, (groene
Ambonfche. 188

Früillary tybe) of KievitS'-

Eij eren-Kapellen. 335

G.

Gamma-Vlinder. . 632
Gebrilde, Kapel. . 644
Geellokkige Kaltenge Rups.

641.
Gehakkelde Pylftaart 402
Gekuifde Kapel. . 646
Gemarmerde ^Europifehe)

Kapel. . . 292
Gemeene of kleine Ka-
pellen. . . 352

Geschaarde .Kapellen. 705
Geftrekte Kapellen. 231
Gezadelde Rups. „ 590
Glas-Kapel. . 229
Glaswiekjes. 459-462
Golvige

, Spanrups-Kapei. 685
Gouddropje. (Europifchej638

1 (Weftindisch)353
Gouden i, Kapel. . 637
Gouden.Vlinder. . 319
Goyaven-Kapel. •

.
" 233

Gras-Kapellen. . 273
Grasrups. (Haarlemer) 509
Griekfche Letter-Beeflje. 632
GfUEKSciiE Ridders» 200
't Groene Piflebedje. 369
Groentje der Weiden. 473
Grootkop-Rups. . 569

H.

Haagdoorn- Geeltje. . 679
Halm Rups. . 658
Harft-Mot. . 736
Hartworm van de Kool, 651

Her-



BLADWYZE'R.
Hermelyn, Kapel. . 527
Honigraat;Mot. . 725
Hoogftaart-Rups. 652
Hooybeeftje. . 275
Houtkloover. (Rups gen.

de) . . 641
Hout-Rups en Kapel. 591
Huismotten. , 725
Huppelaar # 274

I.

Indifche Dikkopjes. 376
1 Piflebedjes. . 371
• Spanrups-Kapel. 684
'tink hoorntje. ;Rups ge-

naamd) . 610

J-

Jaager. (Rups genaamd
de* . 520

-r (Bruine) of Veel-
vraat. . • 522

St. Jakobs Kapelletje. 622
St. Jans Kapelletje. , 464
Jasmyn-Rups. . 427
Javaan fche Konings-Man-

tei. . . 317
Juffertje. (Kapel genaamd) 615

K.

Kaapfch (Aartig) Kapelle-

tje. . 676
Karneeltje. . 589
Kapucyn. (Kapel gen.) 607
Kapucyntje. (Het) 678
Karftenge Rups (Geellok-

kige) . 641
Kat-Uiltje. (Het) 559
Keizer-Uil. # 493
Kledermotten. . 721
Kliiïen-Mot. . 729

Klootdraager. (Rups ge-

naamd de) . 640
Koe-Vinkje. . . 271
Koning en Koningin. 493
Konings Mantel. . 314
Konings Pagie. . 211
Koningtnne - Pagie. 206
Koninginne Tabbaard. 313
KoninglykePaauw-Oog. 501
Koolrups. . . 244
K.oornmotten. . 727
Koorn Rups. . 658
Koperwiékje. . 631
Kortgatje, Kapel. 581
Krammetjes -Rupfen. 659
Kroonvogeltje. . 607

L.

Lakenmot. . 721
Landmeeter-Kafellen. 659
Landmecters

,
Rupfen. 659

Letter V Kapelletje. 668
Ligufter-Pylftaart. 417
Lindeu-Pylftaart. . 405
Livrey- Zie Ring Rups.
Lospoot-Rups of deJrïaas. 599

Si-

Maagd. (Kapel genaamd
de) . - .565

Meekrappe (Kapel van de)

457
Motten of Mot^ Uiltjes.

Muziekvlakkig Kapelletje. 378

N.

NagtKapellfw. . 474
Nagt-PÜ van Goedaart. 627
Natneus. (Rups genaamd) 548
Nimweegfche Kapel, . 311

Bbb Nimf*



BLADWYZER.
Nimf kapellen. (Ge-

oogde) . 280
(Ongeoogde) 311

Nommer-Kapel. . 326
Non. (Kapel genaamd de) 568

O.

(Meander-Kapel. . . 408
Oliphant-Onruft, . 439
Ongeschikte Kapellen. 381
Ongetongde Spanrups-Ka-

pel. . 665
Ongevleugelde Kapel.. 586
Onruft. (de zogenaamde) 457
Onsuft-Kapellen. 391, 456
Oranje - Kapel. (Europifche)

257
(Weftindifche

260
P.

Paarlemoer. (Gevlamde of
Duitfche) . 342

(Nieuw Jorkfe)345

(Groote) 346— (Kleine) 349— (Bafterd) 351
(zonder Paarle-

moer) . 339
Paauw-Oog: Dag-Kapel. 280

—— Nagt-Kapel. 492
. — Pylftaart 397
Page du Roi. . 211

Page de la Reine. . 206

Pagetjes van Schildpad -Rup-
fen.. . , . 354

Pagies, (Ooftindifche') 193
(Weftindifche) 204

Papilion Mouche 460
Parnas-Kapellen. . 220
Pedel -Rups of Roedraa-

ger. . . 324
Penfen-Rups. . 346
Peulen-Worm. * 653

Pieterfelie Beeftje. « 25a
Pissebedjes of Schildpad;*

Rupfen. . . 353
Pluim-Kapelletjes.

Popeiierboomen-Rups. 402
Poppen-Koeken.

. 556
Poppen. (Gedoomde) 443
Procesfionariffen. (Rupfen

. „ 553
Proeffter (Rups ge-

naamd; . . 606
Proferpine. (Rups ge-

naamd) . , 628
Purperfchyn. (roodej 365
Pylstaarten, , 3*91

Pyltjes-Uil. ... . 640
Pynboom-Motten. 735
Pynboom-Rupfen. . §ig

R.

Raamers. (Rupfen ge-

naamd) . . 6$?
Regenboog-Kapel.

. 308
Ridders. (Griekfche^ 20a— (Trojaan fche) i83
Rietvink. 516
Ring- of RingeMlupSo 548
Roodgatje Kapel. . 619
Roodhals-Kapel. , 624
Roomvlak. (Kapel gen. de)56$
Roozen-Motje. . 72a
Roskam-Kapel. . 649
Rottig Hout (Brokje) Ka-

pel. . . 646
Rouwkapel. ( Surinaam- .

fche) j . 610

Satyn-Kapel. ; 576
Schildpad-Kapellen. . 319
Schildpad-Rupfen; . 355
Schildpad- ofTyger-Uilen.söx
Schillervogel, . # 310

Sla*-



B L A D W Y Z E R.

Slaa-Worm. . 652
Snuitkapelletie. . 707
Spaanfche Vlag. (Kapei

genaamd de) . 566
Spannemeeters. . 659
Spanrups-Kapellen. 659
Sphinxen. . . 392
Spiegeldraagertje.

(Duitfch) . 469
Spiegeldraager. (Groote) 484

(Kleine) 486
(Nieuw

Jorkfc) . 488
. — (Kaapfe) 490

(Geftaarte)49i

Spyker-Oog Kapel. . 507
Stam-Mot. . . 757
Stokjes Spanrupfen. . 663
Surinaamfche Pagie. • 204
. groote Pyl-

ftaart. . 432
Sweedfche Kapel. . 220
Syringen-Spanrups. . 663

T.

Tapytmot. • 7^
Teelmot. . . 730
Trojaansche Ridders. 188

Tuinbeeftje. Een Kram-
metje. . . 689

Tweeflagt-Uil. (Zogenaam-
de) . 572

Twecftaart-Rüps. . 525
Tyger-KapeL . 601

U.

Uilen of Uiltjes.

V.

474

Varkentje. . 444
Varkentjes-Kapellen, . 376

Veelvraat ofBruineJaager.522
Veer-Uiltjes. . 746
Veld-Kapellen. . . 298
Veldmotten. .. 718
Veld-Rupfen. (Ruige) 341
Venkel-Rups. ,

'

207
Verdord Blad. (Groot) 508

(Klein) 514
Vierkant-Vlak, Kapel. 624
Vifchftaart-Rups. . 515
Vlier takje. (Rups gen. het)66i
Vogeldrekjen. ( Mot ge-

naamd) . . 720
Vreesagtige Rups. • 638
Vuurkapelletje. • 372

W.

Wapendraager. . 611
Water-Rupfen. . 38 , 690
Weerfchyn. (Chineefche) 266

(Duitfch©) 308
Weeskind. (Roode) . 625

(Purper of Kar-
mynroode) . 626

(Geele) . 627
(Blaauwe) « 629

Wilgen-Hout-Rups. * 592
Winde-Pylftaart. . 412
Winter-Krammetje.. „ 692
Witje. (Chineefch) . 242

(Duitfch) . 237— (gemeen) . 243
(klein) . 246

. (groen geaderd) 247
. (bruin getipt) 248
Wolfsmelk-Kapel. , 445
Woifsmelk-Ringrups. 550
Wolgatje.(Kapel genaamd) 524
Wormfteekmot. . 734
Wyngaard-Onruft. 434,

Wyngaard-Rups» . 440

Bbb *



BLADWYZER.
Z.

Zand-Oogen. (Surinaam-

fche . . 303
£and Oogje. (Bruin) 298
n (Geel) . 299— (Oranjekleu-

rig) . . 300
. r— (Klein) . 30 r

Zeegras-beeftje. • 472

Zeepaardje. Rupsgen.het)662
Zeifleiwiek-Kapel. . 660
Ziczac- Kapel. . 571
Z czac-Rups. . 589
Zilverbandje. (Paarle-

moer) 351
Zilverdropje. (Weftin-

difch) . . 353
Zllvervlakje. . 638
Zwartje. \ . 367
Zydewojm. # 529

b e r 1 g t
VOOR DEN

BOEKBINDER.
De Plaaten moeten dus ingevoegd worden.

Plaat LXXXIV. tegenover Bladz. o
~, LXXXV. 55

LXXXVI. ug
LXXXVÏI. 191

. LXXXVW. 023
LXXXIX. , 283
XC. 391

-— xcr. 483*— xcii. 54?
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